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Breincafé Maastricht:  thema: Werk & UWV  
 

Breincafé is een maandelijks informatief trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun 

partners, familieleden, mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden.  
 

Op maandag 21 maart 2016 is er weer een Breincafé in Maastricht . 
 

Deze keer is het thema: Werk & UWV 
 

Voor het thema NAH en UWV heeft het Breincafé Hub Wolfs gevraagd om met u, onze gasten hierover in gesprek te gaan.  

Hub Wolfs is belangenbehartiger van de WAO-belangenvereniging. Hij is al jarenlang betrokken bij het UWV en heeft ook 

ruime ervaring als belangenbehartiger bij uitkeringsvraagstukken.  
 

Waar en wanneer? 
 
Op maandag 21 maart 2016 in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60 . 
 

De bijeenkomst start om 19.30 uur.  
 

De toegang is gratis.  
 

Kleinschalige bijeenkomst  

De bijeenkomst in Activiteitencentrum Maastricht is bedoeld voor mensen die zorg of ondersteuning nodig 

hebben en hun omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. In een kleine groep bespreken zij samen wat de 

veranderingen in de zorg voor hen betekenen én hoe zij daar het best mee kunnen omgaan. Er is ruimte voor 

persoonlijke situaties. De deelnemers doordenken elkaars zorgen, vragen en behoeften en kijken samen naar 

oplossingen voor het regelen van de juiste zorg of ondersteuning. Centraal staan de ontmoeting en de 

uitwisseling van ervaring en ideeën.  
 

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.  
 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met: Frank Sünnen, f.sunnen@meezuidlimburg.nl   
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