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Op 23 september vond er een bijeenkomst plaats van alle Hersenletselcentra in Nederland met als thema 
‘Wijs met ervaring’, dus ervaringsdeskundigheid. Deze bijeenkomst vond plaats in De Bilt en werd bezocht 
door vele actieve leden van de verschillende hersenletselcentra.  
 
Het programma werd ingeluid door Ad van Dongen van Hersenletselcentrum Rotterdam – Rijnmond. 
Vervolgens vonden er 3 presentaties plaats. De eerste was van HLC Noord-Nederland, dan van HLC 
Rotterdam-Rijnmond, en tot slot van HLC Brabant. ’s Middags gingen de deelnemers zelf aan de slag 
tijdens de workshop.  
 
Hersenletselcentrum Noord-Nederland, dat Groningen en Drenthe vertegenwoordigd, beet de spits af. De 
presentatie begon met het verhaal van Petrie van de Wel die niet alleen neuropsycholoog en co-docent i.o. 
is, maar ook ervaringsdeskundige. Zij vertelde het verhaal van haar hersenletsel, wat het met haar had 
gedaan en hoe zij ermee is omgegaan. Daarna was Monique Vos, hersenletsel consulente, aan de beurt. Zij 
vertelde waar hun HLC mee bezig is, en wat de speerpunten zijn. Zij zijn onder andere bezig met EDNAH, 
een korte cursus in ervaringsdeskundigheid die zij hebben ontwikkeld in samenwerking met de HHG, de 
Hanzehogeschool Groningen. Daar heeft pas de pilot van plaatsgevonden. Verder zijn zij bezig met 
klankbordgroepen, het geven van voorlichting, en het geven van presentaties en workshops, mede over 
ervaringsdeskundigheid. Zij willen wat gaan doen met stages maar zijn nog niet zo ver. 
 
Daarna vertelde Ad van Dongen waar HLC Rotterdam-Rijnmond mee bezig is. Ook daar is er een actieve 
klankbordgroep en worden er presentaties gegeven die gericht zijn op het informatie geven over NAH. 
Verder zijn er de afgelopen periode enkele korte cursussen ontwikkeld die gericht zijn op 
ervaringsdeskundigheid. Dit zijn ‘Waar Sta Ik’, een cursus bedoeld voor mensen met NAH die aan het eind 
van hun revalidatietraject stil willen staan bij hun herstel en hun talenten willen ontdekken, en HOOFD-
stuk dat gericht is op het effectief kunnen presenteren van het eigen verhaal. Buiten dat hebben ze een 
stagiaire, die straks de workshop zal inleiden. Tot slot vertelde Ad dat ze ook erg druk zijn met het opzetten 
van inlopen en lotgenotenbijeenkomsten. Binnen Rotterdam zijn er inmiddels 4 inlopen en zijn zij bezig 
met meer.  
 
Voor Hersenletselcentrum Brabant vertelde Lèneke van der Velde een uitgebreid verhaal over wat er daar 
allemaal speelt. Ook zij zijn bezig zijn met gespreksgroepen en zijn actief bezig zijn met het voorlichting 
geven over NAH. 
 
Wat heel duidelijk naar voren kwam in alle presentaties is dat er is alle regio’s druk wordt gewerkt aan het 
opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen. Er werd afgesproken om ze, als de cursussen voorbij het 
pilot stadium waren, te delen met andere HLC onder het voorbehoud dat diegene die ze geeft altijd goed 
opgeleid is, dit om de kwaliteit te waarborgen. 
 
Het middagprogramma bestond uit een workshop die ingeleid werd door Marianne Craenen, student bij 
de ‘Howie the Harp’ opleiding tot ervaringsdeskundige, en stagiaire bij Hersenletselcentrum Rotterdam – 
Rijnmond. Eerst vertelde zij haar hersenletsel verhaal en leidde toen de workshop in.  



 
Ervaringsdeskundigen werken, zoals in elk ander beroep, op verschillende niveaus en bij elk niveau horen 
verschillende taken. De 4 vandaag benoemde niveaus, zoals ze benoemd worden op de opleiding, zijn die 
van assisterend, uitvoerend, coördinerend, en adviserend. Aan elk niveau werden voorbeeld taken 
gekoppeld. Deze was bij assisterend een ‘deelnemer met talenten, bij uitvoerend een ‘buddy’, bij 
coördinerend een ‘informatieverstrekker’ of ‘leider van lotgenoten bijeenkomsten’, en bij adviserend een 
‘belangenbehartiger’. De deelnemers werden in 3 groepen opgedeeld, en moesten per taak, benodigde 
vaardigheden benoemen. Uiteindelijk moest elke groep, per taak, 8 vaardigheden kiezen om plenaire in te 
brengen. Dit werden er uiteindelijk, wegens de tijd, veel meer dan 8. Men was het er over eens dat het 
zeker tot nadenken had gezet. 

                             
Toen sloot Ad het officiële deel af en kon iedereen op informele wijze met elkaar bijpraten, waar ook druk 
gebruik van werd gemaakt.  
 
 


