Verslag bijeenkomst NAH Netwerk Zuidoost Brabant.
Het contactpersonen netwerk heeft op 3 november jl. haar jaarlijkse symposium georganiseerd.
Thema: Ervaringsdeskundigheid: Meerwaarde?!
Ruim 80 geïnteresseerde komen samen bij Blixembosch waar de dagvoorzitter en coördinator van
het NAH Netwerk, Marjan Enning, hen warm welkom heet.
Deze inhoudelijke bijeenkomst start met een presentatie met achtergrond informatie over het NAH
Netwerk, toekomstvisie en de aanleiding van het thema ervaringsdeskundigheid.
Jeroen Kwak, Managers Zorgbelang/ Senior Beleidsadviseur Centrum voor Herstel, Ontwikkeling en
Ontplooiing van GGZ Breburg, verzorgt een presentatie over ervaringsdeskundigheid bij NAH.
Herstel gerichte zorg komt uit Amerika omdat de “Healthcare” daar minder goed geregeld is dan
bijvoorbeeld in Nederland. Er zijn Amerikanen die het initiatief hebben genomen om zelf de
gezondheidszorg te verbeteren en dat heeft positieve effecten. Ervaringsdeskundigheid is daar één
van.
Hij maakt de koppeling met positieve gezondheid: link http://www.ipositivehealth.com
En verwijst naar Machteld Huber die aangeeft dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat
gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Gezondheid vanuit patiënt perspectief kan
daardoor anders zijn dan vanuit medisch oogpunt.

Ook geeft hij aan dat er diverse definities bestaan over wat ervaringsdeskundigheid nu eigenlijk is en
dat het niets zegt over wat iemand doet. Herstel coach, herstel trainer zeggen meer over de functie
van een ervaringsdeskundige.
Voor de implementatie dient er beleidsmatig ruimte gemaakt te worden voor de inzet en het borgen
van ervaringsdeskundige binnen zorginstellingen. De samenwerking in de praktijk zal samen
vormgegeven moeten worden waarbij je van elkaar kunt leren.
Hij sluit af met de behoefte om het herstelaanbod goed te organiseren zodat er mensen opstaan die
hun ervaring m.b.t. herstel in willen zetten voor anderen.
Vervolgens verzorgen Renske Mol en ervaringsdeskundige en co-trainer Leneke van der Velde de
presentatie over de ervaringsdeskundige-professional. Zij geven informatie over twee trainingen die
in onze regio gegeven worden aan mensen met hersenletsel.
1. Mijn ervaringsverhaal
2. NAH ervaringskracht

Zij benoemen duidelijke verschillen in hun rol waarbij Lenneke als ervaringsdeskundige meer de
nabijheid kan opzoeken en de herkenning en erkenning als zeer positief worden ervaren.
Aan het eind van 2016 zullen er 17 Ervaringsdeskundige geschoold zijn die graag ingezet worden.
Vragen om inzet van een ervaringsdeskundige kunnen gesteld worden aan het
Informatie&Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant, 088-6330999
Iris Versteijnen, gedragsdeskundige van SWZ, verzorgt het interviewt met een ervaringsdeskundige
en professional Netty Oomens. Onderwerp van gesprek is de meerwaarde van
ervaringsdeskundigheid.
De inzet van een ervaringsdeskundige die zijn of haar ervaringsverhaal vertelt levert bij de Tolbrug
positieve effecten op bij patiënten en hun partners. De verhalen laten vaak een diepe indruk na.
Ook voor de ervaringsdeskundige is het fijn om dit voor deze patiënten te kunnen doen.
Het geeft ze het gevoel iets nuttigs te kunnen doen voor een ander en daarmee eigenwaarde.
De samenwerking met professionals wordt als prettig en gelijkwaardig ervaren. De professionals
geven aan dat de inzet van de ervaringsdeskundige positief verloopt en geen extra begeleiding
vraagt.
Het is wel van belang om van te voren goede afspraken te maken over wat er verwacht wordt, wat
het doel is en wat de rol is van de ervaringsdeskundige en in het begin te evalueren en zo nodig bij te
stellen.
Inzet van een ervaringsdeskundige komt de kwaliteit juist ten goede.
Na de pauze vinden er dialoogsessies plaats.
Een van de take home messages is: Je kan de toekomst van positieve gezondheid niet meer in zonder
ervaringsdeskundige. Durf de zoektocht met elkaar aan te gaan!
Voordelen ED invoegen
We kijken terug op een inspirerende middag. De presentaties zijn te bekijken op de website.
www.nahzobrabant.nl.
Aan de contactpersonen van het CPN de vraag om de verkregen informatie uit de bijeenkomst terug
te koppelen naar de achterban c.q. beroepsgroep van diens organisatie.

