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WIJS MET ERVARING 

Welkom  
 
 

Petrie van der Wel  Ervaringsdeskundige, neuropsycholoog   
      & Co-docent (i.o) 
 
Marja Wilting   Hersenletsel consulente 
 
 
Jennette Mooibroek  Bestuurslid Hersenletsel.nl & Ervaringsdeskundige  
 
 
            Vrijdag 23 september 2016 

 
 

Noord-Nederland  
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Wat gaan we vertellen? 

• Petrie van de Wel vertelt over haar leven 
met hersenletsel: 
– Hersenletsel, en dan? 

– Ervaring, en dan? 

• Marja Wilting vertelt over ons noordelijke 
pad naar wijs met ervaring:  
– Missie, netwerk, speerpunten 

– Doen: onze acties 

– Interactie: uw ervaring, tips en adviezen graag 
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Petrie van der Wel 
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Hersenletsel, en dan? 

• Welke plaats geef ik hersenletsel in mijn 
leven? 

• Hoe vertel ik over mijn hersenletsel? 

• Hoe blijft mijn zelfvertrouwen en 
eigenwaarde overeind? 

• Ik ben meer dan mijn hersenletsel, hoe hou 
ik en mijn omgeving oog voor kracht en 
kunde? 
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Ervaring, en dan? 

• Hoe zet ik mijn persoonlijke ervaringen om 
in deskundigheid? 

• Hoe word ik een ervaringsdeskundige? 

• Wat doe ik hiervoor en wat laat ik 
hiervoor? 

• Hoe profileer ik mijzelf als 
ervaringsdeskundige? 
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Marja Wilting 
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Missie  
Hersenletselcentrum 

    Samen met Niet Aangeboren Hersenletsel – 
getroffenen en hun naasten streven naar 
eigen regie bij het weer oppakken van het 
leven en het benutten van talenten waarbij 
we zowel informele als formele hulpbronnen 
op maat en op (aaneen) sluitende wijze in 
kunnen zetten.  
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Netwerk 

 • De Hoven 

• Hersenletsel.nl 

• Interzorg 

• Lentis 

• MEE-Drente 

• MEE-Groningen 

• Noorderbrug 
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• UMCG-CvR 

• UMCG-Neurologie 

• Trajectum 

• TSN 

• Visio 

• Zonnehuisgroep Noord 

• Zorggroep Groningen 

• Zorggroep Meander 
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Speerpunten Hersenletselcentrum: 
1. Ontwikkelen van kennis en expertise 

(samenwerking netwerk), nu ook CVA 

2. Implementatie Zorgstandaard THL 

3. Inzet Ervaringsdeskundigen in alle fasen 

4. PR & Voorlichting NAH 

5. Chronische Fase 
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Doen: onze acties vanuit de ervaring 

• Klankbordgroep: maandelijks 
• Ontwikkelingen extra regionale klankbordgroepen 
• Ontwikkeling cursus ervaringsdeskundige EDNAH, in samenwerking 

met HHG – lectoraat Rehabilitatie  
• (Pilot)Cursus EDNAH 
• Presentaties, congressen en bijeenkomsten 
• Workshops Ervaringsdeskundigheid 
• Workshops Doelgroepherkenning bij consulenten, Wij-teams 
• Goede verankering in projectstructuur 
• Nog te regelen: stages en werkplekken 
• Etc 

 
Dit alles in goede samenwerking en afstemming met Hersenletsel.nl 
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Even interactief:  

  Welke tips en adviezen 
geeft u ons, op ons 
noordelijk pad naar 
wijs met ervaring? 
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Vragen en/of opmerkingen? 
Wij horen ze graag.  
 
Marja Wilting, Hersenletsel Consulente  
info@hersenletselnoordnederland.nl 
06 - 10 30 88 27 
 
Monique Vos, Projectleider HC 
m.vos@meegroningen.nl 
mvos@noorderbrug.nl 
06 - 51 12 47 06  

Hartelijk Dank! 
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Graag  

Tot Ziens 
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