Communiceren en Afasie
Na een herseninfarct of –bloeding, een ongeluk, hersentumor of na
reanimatie treedt een hersenbeschadiging op. Een gevolg daarvan kan zijn
dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. We noemen dat afasie.
Afasie is bij iedereen anders. De een kan niet meer op de juiste woorden
komen, of vindt het moeilijk om goede zinnen te maken. De ander praat juist
heel veel, maar wat hij zegt is voor de gesprekspartner niet te begrijpen.
Waar spreken soms heel moeilijk is, blijkt zingen wel mogelijk te zijn èn te
stimuleren. Bovendien geeft zingen veel plezier. Iemand met afasie ervaart
zingen als heel positief.
In Den Bosch bestaat al enkele jaren een succesvol en gezellig afasiekoor.
Speciaal voor mensen met afasie en hun mantelzorgers.
Op deze avond zijn te gast Marieke de Bruijn van Afasie Vereniging
Nederland, logopediste Petra Aelbers en gitarist Alfred Martens.
Marieke de Bruijn legt uit wat afasie is en geeft tips hoe je het beste kunt
communiceren met iemand met afasie.
Petra Aelbers en Alfred Martens vertellen over hun ervaringen met het
afasiekoor. Natuurlijk brengen zij ook iets ten gehore!
Heeft u zelf of een familielid een niet aangeboren hersenletsel (NAH) dan
nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn.
Café Brein is voor de regio Boxtel, St.Michielsgestel, en Schijndel.
Datum:
Tijd:
Plaats:

15 december 2014
19.30 – 21.30 (zaal open om 19.00u)
Zorghoeve ‘t Binnenveld, Boxtelseweg 5, 5481VE Schijndel.

Een sfeervolle locatie die vanuit de hele regio gemakkelijk te bereiken is.
De toegang is gratis en de koffie staat klaar.
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Welzijn de Meierij, José Swinkels 073-5441413
ContourdeTwern Boxtel, Marieke Dijkshoorn 0411-655899
Steunpunt Mantelzorg St Michielsgestel, Lenie Schoones 06-13926810
Cafè Brein is een samenwerkingsverband tussen:
Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ), Zorggroep Elde, Stichting Laverhof, de
welzijnsinstellingenContourdetwern Boxtel, Welzijn de Meierij Schijndel en steunpunt mantelzorg Sint
Michielsgestel.

