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Breincafé Maastricht:  ‘Leven met NAH door de bril van een 
letselschadeadvocaat’  
 
Breincafé is een maandelijks informatief trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 

hun partners, familieleden, mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden. Op maandag 18 

januari 2016 is er weer een Breincafé in Maastricht. Deze keer is het thema: Letselschade en NAH.  
 
Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel? 

NAH kan ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval, beroerte, reanimatie, inademen van giftige stoffen etc. De 

meeste mensen herstellen nooit helemaal. Het leven verandert drastisch voor degenen die het overkomt en 

voor hun naaste omgeving. Door lotgenoten te ontmoeten, ontstaat er een voedingsbodem voor acceptatie, 

begrip, tips, adviezen en ervaringsuitwisseling.  

 

Leven met NAH door de bril van een letselschadeadvocaat 

Nino Pennino  (47) van Pennino Advocaten, met vestigingen in Kerkrade en Maastricht, is een ervaren 

specialist op het gebied van letselschade. Hij behandelt zaken op een geheel eigen, betrokken, manier, met 

weloverwogen strijdlust en ruime aandacht voor de persoonlijke aspecten. 

Nino: “De slachtoffers die te maken krijgen met NAH, en ook de directe kring van het gezin en familieleden 

moeten goed opgevangen worden. Vaak genoeg komt het voor dat kinderen na een ongeval van vader of 

moeder vastlopen in hun studie, of dat de partner diep ongelukkig is omdat er sprake is van een ingrijpende 

karakterologische verandering bij het slachtoffer. Daar moet je oog voor hebben en de verzekeraar zien mee 

te krijgen in het vinden van oplossingen. Er is meer mogelijk dan men vaak denkt. Het grote publiek ziet een 

verzekeraar als een egoïstische non-betaler die er alleen maar op uit is om zo weinig mogelijk te betalen. Dat 

valt in de praktijk eigenlijk best mee. Zeker in zaken waarbij NAH speelt is men doorgaans veel minder 

kritisch en krijg ik veel gedaan. Dat varieert van de betaling van tools, en hulpmiddelen, tot aanpassingen in 

de woning, verhuizing naar een geschikte woning of het installeren van een deurbel met camera. Een 

verzekeraar heeft er helemaal geen belang bij dat er een kink komt in de relatie van het slachtoffer, want dat 

leidt alleen maar tot nog meer kosten, dus die zal ervoor openstaan dat er bijvoorbeeld psychologische 

begeleiding wordt ingeschakeld voor de partner. “. 

Het Breincafé gaat dus over de letselschadepraktijk, waarbij aansprakelijkheid en schadevergoeding centraal 

staan. Ook het smartengeld komt voorbij en Nino zal veel praktische tips geven. Verder zal hij zijn visie geven 

op onderhandelen en procederen bij de rechter. Hij zal verder wijzen op de valkuilen van “no curo no pay”. In 

het bijzonder zal Nino nog ingaan op de Wmo. Hoe ziet de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van 

zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, eruit en zijn de verwachtingen ten aanzien van 

deze wet, die per 1 januari 2015 inwerking is getreden, uitgekomen? Wordt er niet teveel verlangd van de 

partner of huisgenoot? Hoewel het vangnet per gemeente verschilt zijn er wat kanttekeningen te plaatsen, en 

kunnen wij nu één jaar terugkijken.  Van het delen van ervaringen kunnen wij samen wijzer worden. 

Er zal ruime gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Zijn spreekstijl kenmerkt zich door gewone taal en 

zeggen waar het op staat. 

 

Waar en wanneer? 

Op maandag 18  januari 2016 in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60. De bijeenkomst 

start om 19.30 uur. Elke derde maandag van de maand wordt in Breincafé Maastricht een ander thema 

besproken. De toegang is gratis.  


