
Keer terug in je kracht
  Boogh: dé expert voor mensen die na het oplopen 
van hersenletsel verder willen met hun leven. 

www.boogh.nl

Begeleiding Behandeling Re-integratie

 Begeleiding op maat
Re-integratiecoach Esther: “Hersenletsel betekent een 
soort streep door de rekening. Je moet weer opnieuw 
beginnen. Ontdekken wat je kan, wie je bent, wat je wilt 
en vooral wat jij nodig hebt om goed te kunnen functio-
neren. Daarop richten wij onze specifieke begeleiding. 
Wat heb jij nodig om jezelf weer ‘compleet’ te voelen?”

Elke begeleiding, behandeling of re-integratie starten 
wij vanuit de vraag van de individuele cliënt. Wij bieden 
maatwerk om het gewenste resultaat in termen van 
positieve gezondheid te bereiken. 

Natuurlijk nemen wij hierin de vragen van mantelzor-
gers en naasten expliciet mee. Onze samenwerkingen 
met diverse partners zetten wij actief in om je optimaal 
te voorzien van zorg voor jou op maat. 

Wanneer mogen wij 
jou verwelkomen? 
Wil je meer weten over Boogh en over wat wij voor 
jou kunnen betekenen? Kom dan gerust eens langs 
in één van onze centra of neem een kijkje op onze 
website. Wij maken graag een afspraak voor een 
uitgebreide rondleiding en een oriënterend 
gesprek. Wij staan voor jou klaar!

Bel (085) 40 14 795
Mail info@boogh.nl
www.boogh.nl

Hier vind je ons
Boogh heeft centra in Amersfoort, Baarn, Culemborg, 
De Bilt, Harmelen, Houten, Huizen, Utrecht, 
Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Nieuwegein. 
Daarnaast bieden wij activiteiten aan in buurtcentra in 
verschillende gemeenten in Midden Nederland. Kijk 
voor het actuele aanbod en al onze vestigingen op 
onze website www.boogh.nl

Boogh is aangesloten bij: 

Begeleiding

Behandeling

Re-integratie

Behandeling Afasie
Sommige mensen krijgen na hersenletsel 
afasie. Dat betekent dat zij niet of moeilijk 
kunnen spreken, schrijven, lezen of begrijpen 
wat er gezegd wordt. Het Boogh 
Afasiecentrum begeleidt en behandelt 
mensen met deze klachten.  

In de begeleiding en behandeling richten wij 
ons op het verbeteren van de sociale 
zelfredzaamheid door verbetering van de 
communicatie. Mensen met afasie kunnen op 
alle locaties van Boogh terecht voor deze 
begeleiding. Specialistische begeleiding en 
behandeling voor afasie bieden wij aan in een 
aantal specialistische centra van Boogh.

Behandeling Afasie & Hersenz
Uniek in ons behandelprogramma is de 
combinatie van het afasie programma en de 
Hersenz modules. Door deze twee 
behandelvormen te combineren kunnen 
mensen effectief aan de slag met de 
gevolgen van hersenletsel.

Boogh doet (nog) meer…
Naast de begeleiding, behandeling en/of 
re-integratie van mensen met hersenletsel 
staan wij ook voor anderen klaar. Zo bieden 
wij binnen ‘De Oase’ in Veenendaal structurele 
begeleiding aan senioren met een 
psychiatrische aandoening of beperking. 

Boogh Utrecht de Paraplu biedt een 
ontmoetingsplek waar activiteiten worden 
georganiseerd voor mensen met een 
lichamelijke beperking, hersenletsel of 
chronische ziekte. Bovendien kunnen mensen 
uit de wijk en de stad, met verschillende 
sociale en culturele achtergronden, hier elkaar 
beter leren kennen en activiteiten 
ondernemen. 

“Hier leer ik mijn mogelijkheden gebruiken”
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Jij staat er niet alleen voor
Ook al kan het soms zo voelen; je bent niet alleen. In Nederland hebben zo’n 
650.000 mensen hersenletsel. Boogh biedt op dit moment behandeling, 
begeleiding en re-integratie aan 1.500 unieke cliënten per jaar. Cliënten  
met ieder hun eigen wensen én mogelijkheden. 

Dit doen wij voor jou
Wij ondersteunen je bij het verbeteren van 
jouw gezondheid. Dit doen wij middels 
begeleiding, behandeling en/of re-integratie. 
Samen bekijken wij waar jij ondersteuning 
nodig hebt. Dit kan op sociaal vlak zijn, maar 
ook te maken hebben met werk of zingeving. 
Zo maken wij met jou het terugkeren in je 
eigen kracht én deelname aan het 
maatschappelijk leven weer mogelijk.

Begeleiding
In verschillende Expertisecentra Hersenletsel 
in Midden Nederland bieden wij begeleiding 
in de vorm van (arbeidsmatige) activering. 
Daarnaast is er Boogh in de Buurt: 
begeleiding op locatie, zoals in buurtcentra of 
in woonvormen. Wij werken tevens nauw 
samen met andere partijen, zoals 
zorgboerderijen en organiseren activiteiten 
voor specifieke groepen, waaronder jongeren, 
hoger opgeleiden en mensen met afasie. 

“Mede door groeps-
activiteiten heb ik niet 
meer het gevoel dat ik  
er alleen voor sta”

Onze begeleiding vindt meestal plaats in 
groepen, mét persoonlijke aandacht voor 
ieder individu. Per persoon bekijken wij wat 
hij of zij wil bereiken en welke vorm hierbij 
het beste past. Daarnaast adviseren en 
ondersteunen we naasten over de 
combinatie zorg en werk en verzorging.

Re-integratie
Wij begrijpen dat de weg naar werk, na 
hersenletsel, vaak moeilijk begaanbaar is. 
Daarom helpen wij jou daarbij. Wij begeleiden 
naar betaald werk, vrijwilligerswerk of een 
werkervaringsplek. De begeleiding naar 
vrijwilligerswerk vindt plaats door onze 
gespecialiseerde medewerkers. De 
begeleiding naar betaald werk vanuit ons 
gespecialiseerd re-integratiebedrijf: Boogh 
Arbeidsre-integratie. 

“Ik ben weer iemand  
in deze wereld”

Boogh Arbeidsre-integratie begeleidt in 
verzuim en re-integratie, ondersteunt 
werkzoekenden bij het zoeken naar een 
(nieuwe) baan en coacht werknemers in hun 
huidige functie. Ook biedt Boogh Arbeidsre-
integratie arbeidsdeskundig onderzoek, 
cognitief onderzoek, loopbaanadvies en 
arbeidsoriëntatie aan.

Behandeling Hersenz
Boogh staat bekend om haar specialistische 
behandeling voor mensen met hersenletsel 
én mensen met afasie. Wij zijn één van de 
dertien aangesloten zorgorganisaties van het 
behandelprogramma Hersenz. In deze 
bewezen, effectieve methode richten wij ons 
onder meer op cognitie, emoties en gedrag, 
vermoeidheid en motoriek, communicatie en 
de omgang met de omgeving waarin 
mensen zich bevinden. 

“Hier kan ik gewoon  
mezelf zijn en word ik  

geaccepteerd zoals ik ben”

Wat is hersenletsel?
Onder hersenletsel (NAH) verstaan 
we letsel aan de hersenen dat is 
ontstaan na de geboorte. Het is op 
te delen in twee soorten: 
traumatisch en niet-traumatisch 
hersenletsel. Bij traumatisch 
hersenletsel is sprake van 
beschadiging van de hersenen door 
bijvoorbeeld een ongeluk of een 
klap op het hoofd. Bij niet-
traumatisch hersenletsel is sprake 
van een oorzaak in het lichaam, zoals 
bijvoorbeeld een herseninfarct/
hersenbloeding, een tumor of 
vergiftiging. Het kan ook zijn dat de
hersenen worden aangetast door 
een ziekte, zoals bijvoorbeeld 
Multipele Sclerose (MS) of ziekte van 
Parkinson. Hersenletsel kan niet 
meer genezen en heeft enorme 
gevolgen. Er is bij hersenletsel sprake 
van een breuk in de levenslijn. 
Het leven vóór het hersenletsel ziet 
er heel anders uit dan het leven ná 
het hersenletsel. Veel dingen die 
vroeger vanzelfsprekend waren, 
lukken vaak niet meer. Een 
beschadiging van de hersenen kan 
gevolgen hebben voor het lichaam, 
het gedrag, communicatie en spraak, 
gevoel en het denken. 
(Bron: Hersenstichting)

 Krijg (weer) grip op jouw leven
“Door Boogh kreeg ik écht een nieuwe kans.  
Dat stimuleert mij op meerdere fronten in mijn leven”

Terug in je kracht
Bij Boogh kijken wij niet naar jouw 
onmogelijkheden, als gevolg van het 
hersenletsel. Wij leggen liever de nadruk op je 
mogelijkheden. Waarom? Omdat wij geloven 
dat ieder mens, ook na het oplopen van 
hersenletsel, vaak zelf in staat is de regie te 
voeren over zijn of haar eigen leven. Lukt dit 
niet (direct), dan zoeken wij naar blijvende 
ondersteuningsmogelijkheden die zo dicht 
mogelijk liggen bij wat er bij jou past. 

We kijken samen wat je wensen zijn. Daarbij 
hebben we aandacht voor allerlei aspecten 
van het leven, zoals sociale contacten, 
meedoen in de maatschappij en zingeving. 
We kijken naar de successen die je al 
gerealiseerd hebt. Waar je goed in bent, waar 
je blij van wordt en wat je helpt. 

Persoonlijke aandacht en gelijkwaardigheid 
zijn hierin onze sleutelbegrippen. Samen 
herontdekken wij welke mogelijkheden er zijn 
om (weer) mee te doen in het 
maatschappelijk leven. 

Boogh: jouw expert
Wij hebben ruim veertig jaar expertise op het 
gebied van omgaan met hersenletsel, dat van 
invloed is op het persoonlijk functioneren, 
sociaal leven en het ‘meedoen’ in de 
maatschappij. Met begeleiding, behandeling 
en/of re-integratie maken wij het terugkeren 
in jouw eigen kracht én deelname aan het 
maatschappelijk leven, na hersenletsel, weer 
mogelijk. Al jarenlang combineren wij onze 
professionele expertise met persoonlijke 
aandacht. Zo starten wij altijd vanuit de vraag 
van het individu. Boogh biedt hierdoor 
maatwerk. 

 Wat doet Boogh

“Er is veel aandacht voor de mens 
die achter de beperking schuilgaat”


