Het Centrum voor
Neuropsychiatrie

Wij zijn er
voor patiënten die door een
vorm van niet aangeboren
hersenletsel (NAH) niet meer
goed kunnen functioneren in
het dagelijks leven.
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Het Centrum voor Neuropsychiatrie
Het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP)
biedt hulp aan patiënten die door een vorm
van niet aangeboren hersenletsel (NAH)
niet meer goed kunnen functioneren in het
dagelijks leven. Bij de patiënten is na de
geboorte schade ontstaan in het brein. Dat
kan op verschillende manieren gebeurd
zijn, denk aan alcohol- of drugsgebruik, een

Schade aan
uw hersenen
heeft veel
invloed op
uw leven,
maar ook op
dat van uw
naasten.

psychiatrische aandoening, een ongeluk of
een ziekte als meningitis of een beroerte
(CVA).
Het kan ook zijn dat u het zelf niet in
Schade aan het brein kan verschillende

de gaten hebt, maar dat de mensen om

klachten met zich mee brengen. Zo is het

u heen merken dat er iets aan de hand

bijvoorbeeld mogelijk dat uw geheugen u

is. Schade aan uw hersenen heeft veel

in de steek laat en dat u moeite heeft om

invloed op uw leven, maar ook op dat van

dagelijkse bezigheden te plannen en uit te

uw naasten. Het is daarom belangrijk om

voeren. Ook concentratieproblemen komen

op tijd hulp te zoeken, zodat u weet wat

vaak voor. We noemen dit cognitieve

u mankeert en leert om te gaan met de

problemen.

gevolgen van de schade aan uw brein.
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Onze zorg
begint met een gesprek waarin we
met elkaar kennismaken. Meestal
komen we voor dit gesprek bij
u thuis langs, maar dit kan ook
plaatsvinden in het ziekenhuis of in
de kliniek waar u opgenomen bent.
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Onze zorg

Behandeling

Onze zorg begint met een gesprek waarin

Binnen ons behandelcentrum bieden we

we met elkaar kennismaken. Meestal

een rustige en veilige omgeving. Hier kijken

komen we voor dit gesprek bij u thuis

we hoe uw hersenletsel is ontstaan en wat

langs, maar dit kan ook plaatsvinden in

de precieze schade is. We onderzoeken

het ziekenhuis of in de kliniek waar u

welke problemen er zijn en wat er aan

opgenomen bent.

gedaan kan worden.

Na de kennismaking wordt in overleg met

Wanneer we weten wat er in het brein

u en de verwijzer besproken of wij iets voor

aan de hand is, kunnen we u helpen beter

u kunnen betekenen en of dit poliklinisch

om te gaan met uw klachten. Wij kijken

(vanuit huis) of klinisch (opname) zal

tijdens de behandeling niet alleen naar

gebeuren. Het team van het Centrum voor

klachten en beperkingen, maar hebben

Neuropsychiatrie biedt ook consultatie

ook aandacht voor zaken als acceptatie,

en advies aan verwijzers. Dit betekent

zingeving, identiteit en autonomie.

dat wij kunnen meedenken tijdens een
behandeling die u ergens anders volgt.

In het behandelcentrum wordt een
divers programma aangeboden. Zo zijn er

Ons behandelteam bestaat onder meer

dagelijks groepsmomenten op de afdeling

uit verpleegkundigen, vaktherapeuten,

zoals de maaltijden en een gezamenlijke

een psychiater, een psycholoog/

dagopening. Daarnaast zijn er diverse

psychotherapeut, een verpleegkundig

therapieën zoals psychomotore therapie,

specialist en een specialist

muziektherapie en activiteitentherapie.

ouderengeneeskunde. Het behandelteam

Naast de therapieën vinden er gesprekken

werkt met uw goedkeuring graag

plaats met verschillende behandelaren en

samen met naastbetrokkenen en andere

persoonlijk begeleiders van de afdeling.

hulpverleners.
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We vinden het
belangrijk dat familie
en naastbetrokkenen
vanaf het begin
betrokken zijn bij uw
behandeling.
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Familie en naastbetrokkenen

begeleider en worden uitgenodigd bij

We vinden het belangrijk dat familie

evaluatiegesprekken. Uw naasten krijgen

en naastbetrokkenen vanaf het begin

uitleg over wat er precies met u aan de

betrokken zijn bij uw behandeling. Het

hand is en hoe ze daar mee om kunnen

is daarom een goed idee om ze mee te

gaan. Uiteraard kunnen ze bij u op bezoek

nemen naar het eerste gesprek. Familie

komen als u in het behandelcentrum

en vrienden kunnen u steunen en ons

verblijft. Zo kunnen zij tijdens, maar

aanvullende informatie geven. Ze kunnen

ook zeker na de behandeling veel voor u

met vragen terecht bij uw persoonlijk

betekenen.

Meer informatie
GGZ Friesland
Centrum voor Neuropsychiatrie
De Drie Dukatons 11
8917 ET Leeuwarden
058-2932745 (afdeling) | 088-3365688 (algemeen)
www.ggzfriesland.nl
facebook.com/ggzfriesland
twitter.com/ggzfriesland
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