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Breincafé Maastricht:  ‘Medicijngebruik bij NAH’ 
 

 

 

Op maandagavond 19 januari is er weer een Breincafé in Maastricht, het trefpunt voor mensen 

met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en overige geïnteresseerden. Deze keer is het thema: 

'Medicijngebruik bij NAH'. 

 

Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?    

NAH kan ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval, beroerte of reanimatie. 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. 

 

Medicijngebruik bij NAHMedicijngebruik bij NAHMedicijngebruik bij NAHMedicijngebruik bij NAH    

Bij de behandeling van een niet-aangeboren hersenletsel worden medicijnen gebuikt. In het 

ziekenhuis of het revalidatiecentrum zorgen specialisten en verpleegkundigen hiervoor. Maar 

eenmaal thuis moet iemand met NAH dat met zijn/haar huisgenoot zelf regelen. De huisarts en de 

apotheker zijn hierbij de belangrijkste adviseurs. Over het algemeen zijn hun adviezen duidelijk. 

Maar er ontstaan vragen als mensen met NAH merken dat lotgenoten andere adviezen krijgen van 

een andere huisarts of apotheker. Ook rijzen er vragen als er andere kwalen bijkomen. Wat is dan 

wijsheid? In het Breincafé vertelt apotheker mevrouw Yvonne Brounts van Verenigde Apotheken 

Limburg over verstandig medicijngebruik en beantwoordt vragen uit de groep. Ook is er 

gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. 

 

Breincafés; NAH-lotgenoten trefpuntBreincafés; NAH-lotgenoten trefpuntBreincafés; NAH-lotgenoten trefpuntBreincafés; NAH-lotgenoten trefpunt    

Elke derde maandag van de maand wordt in Breincafé Maastricht een ander thema besproken. De 

bijeenkomst start om 19.30 uur in Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60,19.30 uur in Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60,19.30 uur in Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60,19.30 uur in Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60,    

MaastrichtMaastrichtMaastrichtMaastricht    De toegang is gratis. 


