
Wilt u uitgenodigd worden?  

Neem contact met ons op, u krijgt tijdig 

bericht.  

Saskia Henze,   06 46 37 50 70 

Jeanne Verdijk, 06 33 72 66 67 

Kijk voor veel praktische Overbetuwse 

informatie en actuele berichten over de 

NAH cafés op  www.sgo-overbetuwe.nl 

Stichting Gehandicaptenplatform  

Overbetuwe (SGO) 
 

De SGO is een stichting die in de gemeente Over-
betuwe opkomt voor de belangen van mensen 
met een functiebeperking. 

De SGO gaat uit van het basisidee dat iedereen 
volwaardig aan het maatschappelijk leven moet 
kunnen deelnemen. 

 
Forte Welzijn Overbetuwe 

Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling 

voor lokaal welzijnswerk. Zij ondersteunen en 

stimuleren mensen in hun persoonlijke en maat-

schappelijke ontwikkeling, ook voor mantelzor-

gers. Forte werkt samen met andere organisaties 

die zich eveneens inzetten voor het welzijn van 

mensen. 

 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

 

In Nederland zijn volgens het RIVM ruim 645.900 

mensen met NAH. Dit als gevolg van bijvoorbeeld 

een hersenbloeding, herseninfarct, tumor of on-

geluk.  

NAH heeft een grote impact op het leven van 

een getroffene en zijn directe omgeving. Als 

mensen na behandeling weer in de thuissituatie 

komen, is er vaak geen direct contact meer met 

hulpverleners. Vaak ervaren zij dan pas de forse 

(cognitieve) beperkingen in hun dagelijkse leven. 

Familieleden en zorgvragers weten niet altijd 

waar ze met vragen terecht kunnen.  

In de gemeente Overbetuwe zijn er ruim 1800 

mensen met NAH, elk jaar komen er bijna 400 

mensen bij. 

“ Je alleen voelen, niet iedereen be-

grijpt wat er aan de hand is of heeft 

een mening over je” 

“Mijn partner neemt te veel  

van mij over” 

NAH café Overbetuwe  

in Elst én in Heteren 



NAH café, locatie Elst 

 

Voor alle mensen met NAH en hun naasten, mantel-
zorgers uit de hele Overbetuwe, Elst, Valburg, Her-
veld- Andelst , Oosterhout, Driel.  

 

Adres 

Elke twee maanden op de derde dinsdagochtend, 
van 10.30-12 uur. 

De Ruimte, St Maartensstraat 32 b, Elst 

De locatie is goed toegankelijk, parkeren voor de 
deur en er is een aangepast toilet. 

Contactpersonen Elst: 

Saskia, Dick, Marja en Jeanne 

Saskia.Henze@fortewelzijn.nl   (Saskia)
Sgo.overbetuwe@gmail.com    (Jeanne) 

NAH café, locatie Heteren 

 

Voor alle mensen met NAH en hun naasten uit 
Zetten, Heteren, Randwijk, en Driel. 
 

 

Adres 

Elke twee maanden op de derde vrijdagochtend, 
van 10.30-12 uur. 

 De Vloedschuur, Kerklaan 4a, Heteren 

De locatie is goed toegankelijk, parkeren voor de 
deur en er is een aangepast toilet. 

Contactpersonen Heteren: 

Maureen, Carmen, Gera, Saskia en Jeanne 

Saskia.Henze@fortewelzijn.nl    (Saskia) 
Sgo.overbetuwe@gmail.com     (Jeanne) 

Partners hebben angst dat er weer iets 

gebeurt, staan voortdurend aan. 

De Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe 

(SGO) en Forte Welzijn zijn in 2021 een NAH café 

gestart voor mensen met Niet Aangeboren  

Hersenletsel en hun naasten in Elst. Begin 2022  

is ook een NAH café in Heteren gestart. 

Doelstellingen 

 Laagdrempelige, structurele bijeenkom-

sten voor mensen met hersenletsel en hun 

mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkom-

sten is er ruimte voor ieders verhaal en 

ruimte om ervaringen te delen. 

 We starten gezamenlijk. Voor de gesprek-

ken splitsen we de deelnemers op in groe-

pen mensen met NAH en een groep man-

telzorgers.  

 Indien er behoefte bestaat bij de deelne-

mers wordt aan de hand van een thema de 

bijeenkomst ingevuld . 

 Doelgroepen weten elkaar te vinden om 

ervaringen uit te wisselen en elkaar te in-

formeren. 

 Informatie over (niet zichtbare) gevolgen 

van NAH zo breed mogelijke uitdragen aan 

getroffenen, mantelzorgers, professionals  

en pers.  

 


