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Oproep aan gemeenten:

'Houd mensen met NAH in beeld
en voorkom daarmee zwaardere zorg'
In dit e-zine:
Feiten en cijfers • Filmportret 'Dit is Monique' • In beeld brengen en houden: wat kunnen gemeenten doen?
• Portret Wim Hordijk • De Tilburgse aanpak van NAH • Portret Frenky Grotens • Specialistische hulp op
maat • Toolkit
Inhoudsopgave

i

A
R
T
E
D

E
I
T
A
M
N SF O R
Thema:
eb or en
niet-aang
t s el
h er s enle

INHOUD

Aandacht voor niet-aangeboren hersenletsel
Sinds dit jaar kloppen nieuwe kwetsbare burgers voor het eerst bij
de gemeente aan voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein.
In de wirwar van nieuwe groepen, halen we in deze editie van De
Transformatie mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
eruit. Waarom? Omdat dit een groep is die zichzelf niet automatisch
meldt aan uw gemeenteloket. Het zijn zogeheten ‘zorgmijders’ die
niet altijd een goed inzicht hebben in de gevolgen van het hersenletsel. Laat staan op het effect hiervan op hun omgeving en hun
verminderde vermogen om, zoals vroeger, gewoon mee te draaien
in de samenleving.
Hoe eerder gemeenten mensen met NAH in beeld hebben, hoe
sneller zorg en ondersteuning op maat kan worden ingezet. En
daarmee zwaardere zorg op een later moment voorkomen kan
worden. Een grote groep mensen die later in hun leven hersenletsel heeft opgelopen, kan zich dan zelf met lichte ondersteuning
vanuit de gemeente en hulp van de omgeving redden. Voor een
kleine groep mensen geldt dit niet. En juist voor hen kan de
gemeente het verschil maken door specifiek maatwerk te bieden.

3

7

Feiten en cijfers

Portret Wim Hordijk

4

8

Filmportret
'Dit is Monique'

De Tilburgse aanpak
van NAH

5

In beeld brengen en
houden: wat kunnen
gemeenten doen?

11

Portret
Frenky Grotens

Hoe u als gemeente mensen met NAH op tijd in beeld kunt krijgen
en houden, leest u in deze speciale editie van De Transformatie.
We geven u handvatten om te onderscheiden wanneer specifiek
maatwerk vanuit de Wmo 2015 of de Jeugdwet nodig is en welke
zorg en ondersteuning u dan het beste kunt inzetten.
We hopen dat deze editie helpt om de mens achter het hersenletsel
te leren zien. Mensen zoals Monique, Wim en Frenky die u nodig
hebben om het beste uit hun ‘nieuwe’ leven te halen. En daardoor
weer met meer vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden
als burger van uw gemeente.

Monique van der Meulen, projectleider Wmo
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niet-aangeboren hersenletsel

Feiten en cijfers
Jaarlijks lopen ongeveer 130.000 mensen, onder wie 19.000 kinderen,
hersenletsel op door bijvoorbeeld een ongeval, beroerte of tumor. Dit wordt
niet-aangeboren hersenletsel genoemd, ook wel afgekort tot NAH.
Een deel van de 130.000 mensen dat hersenletsel
oploopt, herstelt volledig. Maar naar schatting 40.000
mensen houden blijvende beperkingen. De ernst en
de gevolgen hiervan verschillen van persoon tot
persoon, maar het belangrijkste kenmerk is de zogeheten ‘breuk in de levenslijn’. Tot het moment van
het hersenletsel hebben mensen een leven als ieder
ander geleid. Ze hebben een gewone school gevolgd,
een baan, gezin, sociale contacten, hobby’s; net als
ieder ander. Tot de dag dat het hersenletsel hun
leven helemaal omgooit. Alles wat voorheen vanzelfsprekend was, wordt dan opeens een uitdaging. Het
leven na het hersenletsel is wezenlijk anders dan het
leven daarvoor. Kinderen met niet-aangeboren
hersenletsel vormen een speciale doelgroep, omdat
hun brein nog in ontwikkeling is. De hersenschade
kan het ontwikkelingsproces op jonge leeftijd
verstoren. De gevolgen voor het leervermogen en
gedrag kunnen ernstig zijn.

Oorzaken
Niet-aangeboren hersenletsel kent veel oorzaken
die te verdelen zijn in een aantal categorieën.
• een probleem met de bloedvaten in de hersenen
(beroerte);
• een botsing met een hard oppervlak (trauma);
• zuurstoftekort;
• hersenziekte of hersenaandoening;
• vergiftiging of gebruik van alcohol of drugs.

Het aantal inwoners met NAH
in uw gemeente?
Check het op www.hersenz.nl

Gevolgen
Niet-aangeboren hersenletsel kan zichtbare en
onzichtbare gevolgen hebben.
• lichamelijke gevolgen: slecht lopen, slecht zien,
epilepsie, links- of rechtszijdige verlamming;
• cognitieve gevolgen: aandacht- en concentratiestoornissen, geheugenstoornissen, problemen
met planning en organisatie, constante vermoeidheid, moeite met informatieverwerking;
• communicatieve gevolgen: taal- en spraakstoornissen, waaronder afasie;
• gedragsmatige gevolgen: zelfoverschatting,
ongeduldig, snel boos, sociaal onaangepast
gedrag, impulsief, prikkelbaar, weinig initiatief,
weinig inlevingsvermogen;
• emotionele gevolgen: acceptatieproblemen,
eenzaamheid, somberheid, angst.
Mensen met NAH kunnen een rolstoel, rollator of
een ander hulpmiddel nodig hebben, maar bij veel
mensen zijn de beperkingen niet zichtbaar. Vooral
die minder zichtbare, cognitieve gevolgen zorgen
voor problemen in het functioneren. Vaak hebben

mensen met NAH een verminderd ziekte-inzicht,
waardoor ze zelf vinden dat het allemaal wel
meevalt. Iemand ziet zelf geen probleem, terwijl de
omgeving dat anders ziet.
Invloed op gezin
De gevolgen zijn daarmee niet alleen van toepassing op degene met NAH zelf; het hersenletsel
heeft grote impact op de partner, ouder, familie of
het gezin. Zij krijgen vaak een andere geliefde,
vader, moeder, kind of familielid terug. Het accepteren van en het omgaan met het veranderde gedrag
van hun gezinslid kan erg moeilijk zijn en gepaard
gaan met gevoelens van verdriet en rouw.
Wisselingen in zorgvraag
De zorgvraag van iemand met niet-aangeboren
hersenletsel is niet statisch; de gevolgen van zijn
beperkingen kunnen per levensfase verschillen.
De puberteit, het ouder zijn van (jonge) kinderen of
andere levensgebeurtenissen zoals een scheiding,
heeft invloed op de behoefte aan zorg en ondersteuning. 

i

Inhoudsopgave

4 DE TRANSFORMATIE
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Filmportret

Dit is Monique
Monique:
's Ochtends wakker worden en
geen idee hebben welke dag
het is. Leeftijd van de
kinderen, de ene keer weet ik
het wel, de andere keer niet.

Gedragswetenschapper Ina:
We hebben Monique en haar gezin
ondersteund om weer
vaardigheden aan te leren om zoveel
mogelijk zelfredzaam te zijn.

Monique Veldstra kreeg tot twee keer toe een
hersenbloeding met niet-aangeboren
hersenletsel tot gevolg. Met behulp van specialistische
begeleiding en behandeling lukte
het haar weer om haar leven op te pakken.

Dochter Sanne:
Ze heeft het leven eigenlijk zelf
weer in de hand en is daar
hartstikke blij mee.

i

Inhoudsopgave

5 DE TRANSFORMATIE

In beeld brengen en houden

niet-aangeboren hersenletsel

In beeld brengen
en houden:
wat kunnen
gemeenten doen?
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel staan bekend als zorgmijders.
Ze melden zich niet automatisch bij gemeenten als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. En als ze aan de keukentafel zitten, is het lastig
om de juiste ondersteuningsvraag op tafel te krijgen. Hoe krijg en houd je
als gemeente deze groep in beeld? En hoe zorg je ervoor dat zij de juiste
zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet of de Wmo 2015?

Het feit dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel vaak niet goed in beeld zijn bij hulpverleners,
heeft verschillende redenen. Ten eerste: als ze na
de periode in het ziekenhuis en de revalidatie
thuiskomen, krijgen ze niet automatisch vervolgzorg. Vaak ‘moeten ze het zelf maar uitzoeken’.
Eenmaal thuis ontstaan er dan allerlei problemen.
Problemen bij het opvoeden van de kinderen
bijvoorbeeld, omdat degene met NAH niet meer
met prikkels kan omgaan. Het huishouden niet
meer kunnen runnen en de administratie niet meer
op orde hebben, omdat de structuur weg is. Een
vervuild huis, betalingsachterstanden en schulden
kunnen dan het vervolg zijn.

De tweede reden waarom mensen met NAH vaak
niet in beeld zijn, is dat ze vaak weinig zelfinzicht
hebben. Ze realiseren zich onvoldoende wat het
hersenletsel betekent voor hun functioneren en
overschatten zichzelf daardoor. Vaak ontkennen ze
hun probleem. Daardoor zijn ze moeilijk benaderbaar voor hulpverleners en krijgen ze niet de hulp
die ze nodig hebben. Vaak willen ze direct na de
herstelperiode het ook even zelf uitzoeken. Juist
om latere problemen te voorkomen, is het belangrijk dat gemeenten mensen met niet-aangeboren
hersenletsel vroegtijdig in beeld hebben om als het
nodig is te kunnen inspringen.

Snel in beeld
Het andere leven begint voor veel mensen met
NAH pas echt als ze weer thuis wonen.
Het kan maanden of jaren duren voordat iemand
zelf goed zicht heeft op zijn ‘nieuwe ik’ en weer
grip op zijn leven krijgt. Accepteren dat je hele
leven plotsklaps is veranderd en hiermee omgaan,
kost tijd en gaat met vallen en opstaan.
Als in deze periode vanaf het begin regelmatig
contact is met de huisarts en het wijkteam, kunnen
zij op tijd doorverwijzen naar specialistische
behandeling en ondersteuning vanuit de gemeente.
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krijgen, is het belangrijk dat de gemeenteconsulent
of medewerker vanuit het wijkteam kennis heeft
van de gevolgen en kenmerken van niet-aangeboren
hersenletsel. Gemeenten kunnen daarbij gebruikmaken van een signaleringslijst om hersenletsel te
herkennen. Daarnaast zijn er vragenlijsten die
inzicht geven in de problemen die iemand door zijn
hersenletsel ervaart op verschillende levensgebieden. Door zowel iemand met NAH als zijn
mantelzorger vooraf aan het keukentafelgesprek
dezelfde lijst te laten invullen, ontstaat meteen een
beeld van het ziekte-inzicht. Heeft degene met NAH
zelf een goed beeld van wat hij wel en niet meer
kan? Of is dit juist één van de problemen die ook
voor wrijving in de relatie met zijn dierbaren kan
zorgen?

Zo wordt voorkomen dat mensen de controle over
hun leven verliezen en later een beroep moeten
doen op meer en zwaardere zorg. Ook de omgeving
kan op deze manier meteen opgevangen worden en
tips krijgen in hoe zij het beste kunnen omgaan met
de veranderingen bij hun partner, ouder of kind en
in hun eigen leven. Het verlaten van een ziekenhuis
of het afronden van een revalidatietraject, moet
automatisch betekenen dat iemand met NAH een
uitnodiging krijgt voor een vervolgonderzoek of
-gesprek bij de huisarts of het wijkteam.
Gemeenten die dit weten te regelen, kunnen echt
preventief aan de slag met deze groep zorgmijders.
Voorbereiding van het gesprek
Een uitnodiging voor een keukentafelgesprek helpt
om mensen met NAH op tijd in beeld te krijgen. Om
vervolgens de juiste ondersteuningsvraag boven te

Het advies is om de uitkomsten van de vragenlijsten door de betrokkenen te laten bespreken
voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt. Dit
voorkomt ongemakkelijke en onverwachte situaties
tijdens het keukentafelgesprek. Het is voor de
persoon met NAH niet leuk om in bijzijn van
vreemden te horen dat hij toch minder kan dan hij
doet voorkomen. Als gemeente krijg je alleen een
zo goed mogelijk beeld van de situatie van iemand
met hersenletsel als naasten ook aanwezig zijn.
Nodig dus nadrukkelijk de partner, mantelzorger,
kinderen of ouders uit bij het keukentafelgesprek.
Tips voor het gesprek zelf
Het gesprek zelf kan het beste in een prikkelarme
omgeving plaatsvinden. Mensen met NAH zijn vaak
gevoelig voor prikkels. Een radio of televisie die
aanstaat of rumoer van huisgenoten kan ervoor
zorgen dat iemand zich niet meer kan concentreren
en dat kan het gesprek nadelig beïnvloeden. Ook
het tijdstip kan van invloed zijn op het gesprek. Als
iemand minder energie heeft, is het raadzaam om

zoveel mogelijk huisbezoeken in de ochtend of
vroege middag te plannen. Vraag de persoon zelf
wat voor hem een goed tijdstip is.
Een ander belangrijk aandachtspunt tijdens het
gesprek is de manier van communiceren. Mensen
met hersenletsel willen net als iedereen serieus
genomen worden. Gelijkwaardigheid is belangrijk,
maar tegelijkertijd moet de gesprekspartner
rekening houden met hun tempo en beperkingen.
Er bestaan verschillende handreikingen over communiceren met mensen met NAH die gemeenten
kunnen gebruiken tijdens het keukentafelgesprek.
Bij afasie is het aan te raden om een expert op dit
vlak aan te laten schuiven bij het gesprek. De taalof spraakstoornis maakt een gesprek zonder
kennis van deze aandoening vaak onmogelijk.
Tot slot is het belangrijk om na afloop van het
gesprek informatie mee te geven over de vormen
van lotgenotencontact binnen de gemeente. Zowel
voor degene met hersenletsel als de mantelzorger
kan dit meteen veel steun bieden. Goede verwijzing
naar meer informatie over hersenletsel en duidelijk afspraken op papier helpen om alles op een
later moment nog eens terug te lezen. Op het
geheugen kunnen mensen met NAH immers
meestal niet meer vertrouwen. 

Verder lezen?
• Gesprekswijzer voor mensen met hersenletsel en hun partners (spoorboekje)
• Factsheet ‘(H)erkenning niet aangeboren
hersenletsel’
• Tips voor effectieve communicatie
• Flyer ‘Prikkels voor goede NAH-zorg’
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Portret

niet-aangeboren hersenletsel

‘Mijn motto is nu:
één oorlog tegelijk’
Bij Wim Hordijk (59) aan de muur hangt een foto van zijn gezin,
om de herinnering aan die mooie tijd vast te houden. Behalve
trotse vader van vier zoons en een dochter is Wim oud-predikant
en fervent schaker. Hij woont niet meer bij zijn kinderen en zijn
inmiddels ex-vrouw. De oorzaak daarvan is het hersenletsel dat
Hordijk in 2001 opliep bij een ongeluk met een ladder. Hij had
een zware hersenkneuzing en een beschadigde bovenste
nekwervel.
‘Na vijf maanden in twee ziekenhuizen wilde ik mijn
werk als predikant weer oppakken. Dat was een
illusie. Ik werd arbeidsongeschikt verklaard en ging
toen maar het huishouden thuis runnen. Dit was
geen denderend succes.’ Wim nam geen initiatieven,
overzag het huishouden niet en vergat de post open
te maken. De ingeschakelde thuiszorg had te weinig
verstand van hersenletsel om te begrijpen dat hij
het echt niet kon.
Na een paar jaar vertrok totaal onverwacht zijn
vrouw met de kinderen, die toen tussen de negen en
achttien jaar waren. Wekelijks komen ze om de
beurt bij hun vader eten. Alle kinderen tegelijk aan
tafel is te druk voor Wim, net als een vaste bezoekdag. Zijn band met de kinderen is goed. Het verdriet
over de scheiding is inmiddels afgevlakt.

Sinds het ongeval heeft de predikant problemen
met structureren en organiseren – waar hij vroeger
ook al niet heel goed in was. Zijn administratie kan
hij niet bijhouden en zijn huis is behoorlijk rommelig. Gelukkig krijgt Wim hulp van zijn zussen en
broer en van zijn vaste begeleider.
Dankzij de structuur die de begeleider biedt, is hij
de veranderingen gaan accepteren. ‘Je moet aanvaarden dat je aan de zijkant van de maatschappij
staat. Je zit met de vraag ‘wat stel ik nu nog voor’.
Mensen begrijpen het niet. Ze zien niets aan me, en
dat klopt ook. Maar ik krijg terecht mijn uitkering,
want ik ben vaak onverklaarbaar moe en ik krijg

mijn leven niet georganiseerd zonder hulp. Daarom
is het zo belangrijk dat er mensen zijn zonder
vooroordelen, die begrijpen wat hersenletsel
inhoudt en die focussen op wat je nog wel kunt.’
Hordijk weet inmiddels dat hij nog maar op één
bord tegelijk kan schaken. ‘Als er van verschillende
kanten tegelijkertijd een beroep op mij gedaan
wordt, dan kan ik dat niet aan. Ik moet uitkijken dat
ik dan niet ga schelden of gillen.’ Zijn levensmotto
is noodgedwongen: één oorlog tegelijk (een lied
van Jeroen van Merwijk). Van zijn begeleider heeft
hij geleerd dat hij niet altijd overal ‘ja’ op hoeft te
zeggen. 
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De Tilburgse
aanaanpak
de keukentafel
van NAH

niet-aangeboren hersenletsel

Tilburg

Zo doen we dat
in Tilburg

Tilburg heeft ervoor gekozen nietaangeboren hersenletsel binnen de Wmo
als een aparte doelgroep neer te zetten.
Waarom koos u voor deze aanpak?
Tilburg onderscheidt vier doelgroepen voor
Wmo-begeleiding: psychische en psychiatrische problematiek, licht verstandelijke
beperking, psychogeriatrische problematiek en niet-aangeboren hersenletsel. De
begeleiding van mensen met NAH is best
specialistisch. In Tilburg is de zorg voor
deze groep van revalidatie tot vrijwillige ondersteuning al jaren goed geregeld.
De keten is gesloten, dat is voor deze doelgroep belangrijk. De vraag was
daarom meer: waarom zouden we het niet doen?
Wat is de meerwaarde van deze aanpak?
Door specifieke aandacht voor deze doelgroepen te hebben, kunnen we
preventief aan de slag gaan. Dat is beter voor de cliënten en kost de gemeente
uiteindelijk minder geld. Kijk naar de cijfers, ieder jaar komen er in Tilburg
enkele duizenden mensen met hersenletsel bij door een ongeval, herseninfarct

Hans Kokke
wethouder Tilburg

Uw organisatie is specialist in het bieden
van zorg en ondersteuning aan mensen met
NAH onder andere in Gelderland en
Midden-Brabant. Hoe ziet de samenwerking
in Tilburg er uit?
In Tilburg is de behandeling en de ondersteuning voor mensen met NAH goed
geregeld. Van revalidatie in de kliniek
Leijpark tot aan ondersteuning door
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in het
NAH-huis. In dit Tilburgse model werken
tweeëntwintig partijen, inclusief de
gemeente, nauw samen.
Wat is de rol van Siza in deze zorgketen?
Wij komen meestal in beeld als iemand uit het ziekenhuis ontslagen wordt of
klaar is met revalideren. We bieden diverse behandeltrajecten. Sinds begin dit
jaar zijn we aangesloten bij Hersenz. Daarin werken twaalf zorgaanbieders
samen om mensen in de chronische fase, als iemand weer thuis woont en
uitgerevalideerd is, beter te leren omgaan met de beperkingen van hun

Peter Brouwers
programmamanager niet-aangeboren hersenletsel bij Siza
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Zo doen wij dat in Tilburg met Peter Brouwers

of zuurstoftekort. Soms zijn problemen direct zichtbaar, vaak duurt het
maanden of jaren. De impact van NAH in een gezin bijvoorbeeld kan heel groot
zijn. Als vader niet meer functioneert na een ongeluk heeft dat ook gevolgen
voor de kinderen en de moeder. Vroeger hadden we als gemeente niet de
positie om te sturen. Via ons inkoopbeleid hebben we dat nu wel gedaan.

hersenletsel. We hebben behandelpaden waarin mensen leren omgaan met
hun energie, dealen met hun cognitieve beperkingen en hun emoties of
gedrag beter leren hanteren. Die behandeling duurt anderhalf tot twee jaar.
Maar als je uitbehandeld bent, is het vaak nodig verdere ondersteuning te
krijgen vanuit de Wmo. Die bieden we ook en zijn we nu aan het vernieuwen.

Hoeveel zorg heeft Tilburg ingekocht bij zorgaanbieders die begeleiding geven
aan mensen met NAH?
We hebben geen plafond afgesproken. Iedereen met NAH die begeleiding
nodig heeft, krijgt die.

Wat is de meerwaarde van de Tilburgse aanpak?
Kwetsbare mensen na hersenletsel weer een goede plek bieden in de maatschappij, dat is onze missie. En dat is ook de bedoeling van de Wmo. We zien
in Nederland te vaak dat mensen na revalidatie uit beeld verdwijnen om jaren
later met veel grotere problemen in de hulpverlening terecht te komen. Door
intensief samen te werken, houden we ze in beeld. Dat is vooral belangrijk bij
de ’schakelmomenten’ zoals de overgang van revalidatie naar thuisbehandeling of van behandeling naar Wmo-begeleiding.

Zo’n open eind afspraak geeft risico’s. Dadelijk kost het de gemeente meer
dan gecalculeerd.
Geld is niet leidend, het gaat erom dat we goede zorg leveren. We hebben een
goede naam in Tilburg op het gebied van NAH, we hebben een uitstekend
revalidatiecentrum. Uit het hele land komen ze naar hier. Soms duurt dat
traject jaren. Het kan zijn dat mensen langer blijven of speciaal naar Tilburg
komen omdat ook de begeleiding zo goed is. Dan is dat zo.
Tilburg heeft sinds vorig jaar een NAH-huis waar vrijwilligers en enkele
professionals een ontmoetingsplek hebben gemaakt. Wat is de betrokkenheid
van de gemeente hierbij?
Het NAH-huis is een burgerinitiatief. De gemeente heeft zestigduizend euro
subsidie gegeven om het van de grond te krijgen. Er wordt nu bekeken of er
vanuit het NAH-huis ook Wmo-begeleiding geboden kan worden. Dat moet dan
geregeld worden via een persoonsgebonden budget maar dat kan, iedereen in
Tilburg is vrij om voor een pgb te kiezen.
Mensen worden niet alleen door een revalidatiearts of huisarts
doorverwezen, maar ook door wijkteams. Hebben die voldoende kennis in
huis over NAH?
In Tilburg werken alleen professionals in de wijkteams. Er wordt aan deskundigheidsbevordering gedaan. Het gaat ook om bewustwording van de
impact van hersenletsel bij iedereen die er vanuit de zorgkant mee te maken
heeft. Het verhaal moet iedere keer weer verteld worden. We vinden het ook
de taak van de zorgaanbieder om bekendheid te geven aan de gevolgen van
NAH. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens lunches waar een zorgorganisatie
aanschuift bij een wijkteam. Verder hangt boven alle teams een expertgroep
waarin kennis over NAH aanwezig is.

Hoe werkt het in de praktijk? Iemand krijgt een herseninfarct, en dan?
Diegene ligt een paar dagen in het ziekenhuis en gaat dan naar het revalidatiecentrum waar hij drie weken intensief revalideert. Vol goede moed gaat
hij naar huis. Thuis maakt hij voor zichzelf een flink herstelprogramma. Na
een maand verzandt dat. Dan trekt hij aan de bel bij MEE, die herkennen de
problematiek vanuit onze samenwerking en verwijzen hem door naar
specialistische behandeling of Wmo-ondersteuning. Wij of één van onze
partners pakt de vraag vervolgens op en kijkt samen met de persoon met
NAH welke zorg en ondersteuning hij nodig heeft. Als het gaat om Wmoondersteuning hoeft er niet opnieuw een keukentafelgesprek te komen. Die
onnodige bureaucratie hebben we afgeschaft. Tilburg vertrouwt erop dat de
partners in de samenwerking de juiste beslissingen nemen.
Als zorgaanbieder hebben jullie geen volumeafspraak gemaakt met de
gemeente. Dat is best bijzonder.
We hebben in Tilburg goed in beeld hoeveel mensen de afgelopen jaren
ondersteund zijn. De aantallen die doorverwezen zijn door ziekenhuis en
revalidatie zijn vrij constant. Onduidelijk is nog hoeveel mensen er via de
wijkteams komen. De eerste signalen zijn dat er weinig mensen doorverwezen worden. Wijkteams werken misschien nog een beetje met de
handrem erop of weten de weg nog niet goed te vinden. En natuurlijk gaat
het bij de inkoop voor de komende jaren straks ook over geld.
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Zo doen wij dat in Tilburg met Hans Kokke

Wat adviseert u collega-wethouders als het gaat om goede zorg voor mensen
met NAH?
Kom kijken naar onze aanpak. Dan laten we zien hoe de hele NAH-zorg er in
Tilburg uitziet. Van ziekenhuis, revalidatie, behandeling in de langdurige fase tot
aan Wmo-begeleiding en vrijwilligers die mensen ondersteunen. Dit kunnen
andere gemeenten zo kopiëren.
Kunnen jullie nog iets leren van andere gemeenten?
Er zijn gemeenten die niet in doelgroepen denken. Ik ben benieuwd wat die
aanpak oplevert. Werken in doelgroepen kan nieuwe hokjes opleveren. Want
wat doe je met iemand die psychische problemen heeft en NAH? Of een lichte
verstandelijke beperking in combinatie met psychische problemen?
In Den Bosch blijft er een aparte dagbesteding voor mensen met NAH bestaan.
Andere gemeenten sturen aan op het samenvoegen van doelgroepen. Hoe kijkt
u hier tegenaan?
Kijken naar wat past bij de persoon is ons uitgangspunt. Alles op een hoop
gooien is niet goed, alles gescheiden houden ook niet. Ik kom zelf uit de zorg.
Bij veel vormen van dagbesteding komt het op hetzelfde neer: prikkelarme
omgeving, nabijheid van begeleiding en een duidelijke structuur. Het kan goed
zijn dat iemand met psychiatrische problemen prima samen in een dagbesteding kan met iemand die NAH heeft. In een ander geval werkt dat niet.

De Tilburgse aanpak van NAH
Zo doen wij dat in Tilburg met Peter Brouwers

Is er ruimte in Tilburg voor innovatie van Wmo-ondersteuning en dagbesteding?
Ook in ondersteuning of dagbesteding moet op een andere manier gewerkt
worden. Dagbesteding is lang alleen ingezet om de thuissituatie te ontlasten en
mensen met een beperking zinvol bezig te laten zijn. Maar we moeten eerlijk zijn.
Heel vaak was het: iemand komt op zijn 53ste binnen na een herseninfarct en
blijft er de rest van zijn leven knutselen en koffiedrinken. Voor een groep
mensen die ernstig beperkt is, blijft dit nodig. Maar een andere groep kan nog
vooruit. Voor die groep waren er weinig prikkels om iets te veranderen.
Dagbesteding moet niet vanzelfsprekend een levenslange steunstructuur blijven.
Ook daar kun je werken aan doelen om stappen te zetten. Datzelfde geldt voor
begeleiding thuis. Doelen stellen, werken met methodes die bewezen effectief
zijn. We investeren daar als zorgaanbieder behoorlijk in, maar het is jammer dat
er bij gemeenten nauwelijks ruimte is dergelijke vernieuwing financieel te
ondersteunen.
In Tilburg wordt veel met ervaringsdeskundigen gewerkt. Wat zijn jullie
ervaringen daarmee?
We nemen onze ervaringsdeskundigen mee naar gesprekken met gemeente,
instellingen en wijkteams. Een mooi voorbeeld is het project Eye-Opener, samen
met Zorgbelang Brabant. Ervaringsdeskundigen zijn aanwezig bij gesprekken die
professionals voeren met mensen met NAH. De ervaringsdeskundigen geven
daar feedback op. We gaan daar ook verder mee. In de nabije toekomst worden
ervaringsdeskundigen met NAH opgeleid tot co-therapeut. 
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Hersenletsel op jonge
leeftijd: kansen en angels
Frenky Grotens is bijna veertien jaar. Op haar
vierde liep ze een hersenvliesontsteking op. Het
was kantje boord. Toen ze na een maand in het
ziekenhuis weer thuis kwam, had moeder Dorothé
al snel door dat Frenky veranderd was. Het duurde
een hele tijd voordat de ouders zelf ontdekten dat
hun dochter als gevolg van die hersenvliesontsteking niet-aangeboren hersenletsel had
opgelopen.
Hersenletsel op jonge leeftijd wordt volgens Hans
van Dam, docent en consulent hersenletsel, vaak te
gunstig afgespiegeld. ‘Er wordt gezegd dat jonge
hersenen nog veerkrachtig zijn en dus meer mogelijkheden hebben tot herstel en aanpassing. Voor
een deel is dit waar’, licht Van Dam toe. ‘Het eerste

Frenky was na haar hersenvliesontsteking snel
moe en gevoelig voor prikkels. Moeder Dorothé
wist dat haar dochter op het speciaal onderwijs
het beste af zou zijn. Na de nodige moeite kregen
Frenky’s ouders het voor elkaar dat ze daar
naartoe mocht. Maar Frenky kwam daar tussen
drukke kinderen terecht. Met gevolg dat het niet
goed met haar ging en dat ze veel thuis was.
Inmiddels zit Frenky in de tweede klas van het
speciaal middelbaar onderwijs. Die school heeft
veel leerlingen met niet-aangeboren
hersenletsel en is daar ook op ingesteld. De
klassen zijn klein. En er zijn speciale rustkamers
voor kinderen die tussendoor moeten uitrusten.

herstel is bij jonge kinderen vaak beter dan bij
volwassenen met vergelijkbare hersenschade.
Maar jonge hersenen hebben het nadeel dat ze
nog in ontwikkeling zijn. En na hersenschade is
de ontwikkeling kwetsbaar.’
Ontwikkeling van een kind met NAH
Die kwetsbaarheid heeft twee gevolgen. Het eerste
gevolg is dat de ontwikkeling trager kan verlopen en
soms in een andere volgorde. Het brein kan minder
tegelijk ontwikkelen. Daardoor komen bepaalde
vaardigheden pas veel later tot ontwikkeling. Het
tweede gevolg is een hapering in de ontwikkeling
van de voorste (frontale) hersendelen. In deze
frontale hersendelen, die zich ontwikkelen tijdens
de puberteit en adolescentie, worden talloze
verbindingen gelegd met andere hersendelen. Wat
minder invoelingsvermogen, wat minder genuanceerd denken, wat impulsiever, wat minder zorgzaam. Het zijn allemaal mogelijke uitingen van een
op onderdelen onvolledige hersenontwikkeling.
NAH heeft invloed op het hele gezin
Een kind met niet-aangeboren hersenletsel heeft
invloed op het hele gezin. Ouders, broertjes, zusjes
reageren elk op hun eigen manier en dat kan veel
ruis en spanning veroorzaken. ‘Goede voorlichting in
het gezin en met een begeleider concrete situaties
bespreken, is een basisvoorwaarde om een weg te
vinden. Dat is echter makkelijker gezegd dan
gedaan. Onderling vertrouwen en de basishouding
dat de ander ook goede bedoelingen heeft en zijn

best doet, zijn een voorwaarde om met elkaar verder
te komen. Gespecialiseerde NAH-begeleiding kan
hier veel betekenen.’
Kenniscentrum Vilans heeft onderzocht wat de
meerwaarde van gezinsondersteuning bij NAH is.
De conclusie is dat een investering van 1 euro in
NAH-gezinsondersteuning gemiddeld 2,5 euro
oplevert. De winst zit bijvoorbeeld in een vermindering van schoolverzuim en minder fysieke en emotionele overbelasting van de ouders.
Meer informatie over gezinsondersteuning?
Vilans heeft een Toolkit NAH-specifieke gezinsondersteuning beschikbaar op haar website voor de
begeleiding van thuiswonende kinderen met nietaangeboren hersenletsel (NAH) en hun gezin. 
Structuur, plannen, regelmaat en rust zijn erg
belangrijk. Een gezin met een kind met nietaangeboren hersenletsel moet goed georganiseerd zijn. Frenky en haar gezin krijgen dan ook
gespecialiseerde ondersteuning. De ondersteuning helpt de ouders vooral om de juiste weg
te vinden naar de diverse voorzieningen. Daar
hebben ze veel aan.
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Specialistischehulp op maat
Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel
hebben geen zorgvraag of een zorgvraag die
prima met mantelzorg en vanuit algemene
voorzieningen beantwoord kan worden. Een
kleine groep heeft maatwerk nodig, tijdelijk of
permanent. Dit hangt af van de gevolgen van het
hersenletsel en de persoonlijke (thuis)situatie.
Wat houdt deze specialistische hulp in?
Op dit moment maken naar schatting 11.000
mensen na afronding van het revalidatietraject
gebruik van specialistische zorg en ondersteuning
voor NAH in de chronische fase.

De hulp en ondersteuning die zij krijgen, is – afhankelijk
van de behoefte – gericht op:
• praktische vaardigheden, zoals koken, wassen,
aankleden;
• gedrag en leren toepassen in het dagelijks leven:
hoe begeef je je in het sociale verkeer en kun je een
netwerk opbouwen en onderhouden?;
• communicatieve vaardigheden, zoals (opnieuw leren)
praten, lezen, schrijven;
• het voeren van een huishouden of administratie;
• leren omgaan met emoties;
• dagbesteding
• begeleiding naar betaald of onbetaald werk;
• begeleiding van het thuisfront;
• logeeropvang om het thuisfront tijdelijk te ontlasten;
• trainingshuizen.

Het overzicht laat zien dat de specialistische zorg
en ondersteuning aan mensen met hersenletsel
erg divers is. Toch is het doel bij alle vormen hetzelfde: de eigen kracht en mogelijkheden zoveel
mogelijk herstellen, ontwikkelen en behouden,
zodat mensen zo zelfredzaam mogelijk worden.
En waar men dat zelf niet meer kan, hen
ondersteunen en eventueel taken ovrnemen
Structuur aanbrengen
Bij bijna alle vormen van specialistische ondersteuning is het aanbrengen van structuur het
sleutelwoord. Mensen met NAH zijn die structuur
vanwege hun letsel vaak kwijt. Ze weten wel dat
ze hun was moeten doen, maar weten niet waar
ze moeten beginnen. Ze maken de post wel open,
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maar vergeten de rekening te betalen. Of ze weten
niet hoe ze een gezond leven kunnen leiden.
Specialistische hulp brengt met onder andere vaste
dag- en weekschema’s, de structuur van alledag
weer zoveel mogelijk terug.
Iedereen werkt met een op maat gemaakt plan stap
voor stap aan zijn eigen doelen. In de thuissituatie,
maar ook in groepsverband. Mensen leren hun
hersenen te trainen, zelf structuur aan de dag te
geven en deze passend bij hun mogelijkheden
zinvol in te vullen. Het is een enorme stimulans
voor mensen met NAH als ze weer iets ontdekken
waar ze ook goed in zijn. Schilderen of beeldhouwen (her)ontdekken als talent, kan het zelfvertrouwen geven om ook andere dingen aan te
pakken. Ook het uitwisselen van ervaringen met
lotgenoten en samen met familie weekschema’s

Karin kan weer
actief meedoen aan de
samenleving
Twee jaar geleden onderging Karin (44) een
hersenoperatie vanwege een goedaardige
hersentumor. Sindsdien heeft ze last van
evenwichtstoornissen en problemen met
haar korte termijngeheugen. Bij een
organisatie die gespecialiseerd is in NAH
volgde ze een vervoerstraining. Hier oefende
ze met fietsen op een voor haar aangepaste
fiets. Samen met haar begeleider bracht ze
een aantal vaste routes in kaart, bestudeerde
ze de oversteekpunten en oefende ze samen
de routes. Daardoor voelt Karin zich nu zeker
genoeg om op haar fiets naar haar zus, de
huisarts en de supermarkt te fietsen.

opstellen, geven mensen met NAH en hun
omgeving meer houvast in de thuissituatie.
Weer aan het werk
NAH-specialistische zorgorganisaties bieden
mensen met hersenletsel begeleiding naar betaald
of onbetaald werk. Er wordt gezocht naar een
prettige werkplek, waar men wordt begeleid en
gecoacht op de werkplek. Bijvoorbeeld door
werkschema’s in te richten die houvast bieden in
het werk. Maar ook door een aangepast bureau of
andere fysieke aanpassingen te regelen en mensen
te trainen in hun rol als collega en werknemer.
Als betaald werk niet mogelijk is, wordt geprobeerd om hier zo dicht mogelijk bij in de buurt te
komen, zodat mensen wel zoveel mogelijk aan de

samenleving kunnen meedoen. Een mooi voorbeeld
speelt zich af in het Friese dorp Tytsjerk, waar
dagelijks acht mensen met niet-aangeboren
hersenletsel werken aan het onderhoud van een
park. Dat doen ze samen met andere vrijwilligers
en medewerkers van de stichting die het park
beheert. Samen onderhouden ze het landgoed op
het park, verzorgen ze de vogels in de volière en
onderhouden ze het parkmeubilair. Door deze
samenwerking doen de mensen met NAH zinvol
werk met nieuwe collega’s en krijgt de stichting
extra hulp.
Als er geen uitzicht is op enige vorm van arbeid,
maar er is wel een behoefte aan dagactiviteiten,
dan zijn er in veel gemeenten NAH-specialistische
dagbestedingslocaties aanwezig. Deze dag-

i

Inhoudsopgave

Specialistische hulp op maat

14 DE TRANSFORMATIE niet-aangeboren hersenletsel

besteding is nuttig voor degene met NAH, maar ook
voor zijn familie. Die wordt dan even tijdelijk ontlast. De nadruk van de activiteiten ligt op het
onderhouden van vaardigheden om terugval of
achteruitgang te voorkomen. Bij de één gaat het om
conditie, bij de ander om computervaardigheden of
bijvoorbeeld fijne motoriek. Het belangrijkste is dat
degene met hersenletsel datgene onderhoudt waar
hij in zijn dagelijks leven het meeste aan heeft.
Maar er kan ook praktische ondersteuning nodig
zijn, zoals hulp bij de toiletgang of hulp bij eten en
drinken.
Mensen met NAH moeten zich af en toe even
kunnen terugtrekken. Om te rusten of om even
geen prikkels te ervaren. Voor een aantal mensen
is de reis naar werk of dagbesteding al zo ver-

Een nieuwe passie helpt
Mark weer actief te
worden
Mark (54) kreeg drie jaar geleden een hersenbloeding. Hij verloor zijn baan en zat de hele
dag thuis. Mark was moe, lag veel op bed en
toonde weinig initiatief in het oppakken van
zaken in huis. Zijn sociale contacten werden
steeds minder, tot hij bijna alleen zijn partner
nog over had. Een NAH-specialistische zorgaanbieder kijkt samen met Mark wat hij wel
kan en wat wil leren. Hij volgt onder andere de
modules ‘zingeving’ en ‘persoonlijke expressie’
en ontdekt zijn talent voor schilderen. Hij leert
volgens een vast weekschema huishoudelijke
taken op te pakken en samen met zijn partner
meer houvast en structuur in zijn leven in te
bouwen.

Specialistische dagbesteding
is nuttig voor degene met
NAH, maar ook voor zijn
familie
moeiend dat ze eerst moeten rusten als ze aankomen. Een rustruimte is dus echt een aanrader,
zeker als het om een dagbestedingslocatie gaat. En
daarnaast is het belangrijk dat de voorzieningen
rolstoelvriendelijk zijn.

hangend, interdisciplinair behandelaanbod specifiek voor mensen met hersenletsel.
Deze behandeling is gericht op het leren omgaan
met de gevolgen van het hersenletsel en het
bevorderen van de maatschappelijke re-integratie.
De persoon werkt gedurende een afgebakende
periode intensief aan zijn eigen ontwikkel- en
verbeterdoelen. Voor een passend ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente is goede afstemming
met zorgverzekeraars van belang. 

Even afstand
NAH-specialistische zorgaanbieders hebben
diverse locaties waar mensen met hersenletsel
tijdelijk kunnen logeren of wonen. De logeerhuizen
zijn vooral bedoeld om het thuisfront te ontlasten.
Er zijn ook een aantal trainingshuizen in het land
waar mensen met NAH intensief getraind worden
in zelfstandig wonen en maatschappelijke
participatie. Na de periode van maximaal twee jaar
moeten de vaardigheden als een soort
automatisme zijn ingeslepen. Onder andere
jongeren hebben hier veel baat bij, omdat het hen
helpt om de stap te maken naar zelfstandig wonen,
eventueel met ondersteuning.
Samenwerking met zorgverzekeraars
De gemeente is vanaf 1 januari verantwoordelijk
voor de zorg en ondersteuning aan mensen met
NAH in de Jeugdwet of de Wmo 2015. Aanvullend
hierop is vanuit de Zorgverzekeringswet reguliere
fysiotherapie, ergotherapie of logopedie mogelijk
en bieden NAH-specialistische gehandicaptenzorgorganisaties behandeling thuis of in groepsverband uit de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Het gaat hier om een samen-
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Colofon
Uitgever
De Transformatie is het e-zine van de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) dat eens in de
twee maanden verschijnt. Het digitale magazine gaat
over de gehandicaptenzorg in het sociaal domein en
is gericht op medewerkers van gehandicaptenzorgorganisaties en medewerkers van gemeenten. Doel
is om inzicht te krijgen elkaars wereld.
Redactie
Aafke Gros (De Noorderbrug), Judith Zadoks
(Hersenz), Mariëlle Kurvers-Custers (SGL-zorg),
Tilly van Uffelen, Monique van der Meulen (VGN),
Inge Wichink Kruit (VGN)
Fotografie
Pagina 1: Henry Peters, Studio Gz
Pagina 3: Henry Peters, Studio Gz
Pagina 5: Marcel van Hoorn
Pagina 7: Marc Bolsius
Pagina 8: Gemeente Tilburg (links) en Siza (rechts)
Pagina 10: Henry Peters, Studio Gz
Pagina 11: Hans Prinsen
Pagina 12: Peter Tahl
Pagina 13: Marcel van Hoorn
Pagina 14: Marc Bolsius

Toolbox

Toolbox

Vragenlijsten 'Cliënt met NAH' en 'Mantelzorger'
Vragenlijst die gemeenten kunnen laten invullen
voorafgaand aan het keukentafelgesprek om de
problematiek van iemand met NAH in beeld te
brengen. Er is een vragenlijst gericht op de
persoon met NAH zelf, maar ook één op zijn
mantelzorger.
Richtlijn en toolkit NAH-specifieke
gezinsondersteuning
Overzicht van methodieken en tools voor de
begeleiding van thuiswonende kinderen met nietaangeboren hersenletsel (NAH) en hun gezin.

Factsheet '(H)erkenning niet-aangeboren
hersenletsel'
In deze factsheet wordt uitgelegd waar je
hersenletsel aan kunt herkennen en hoe je letsel
kunt signaleren.

Flyer ‘NAH-Prikkels’
De flyer ‘NAH-PrikkelS voor goede NAH-zorg’
geeft een overzicht van voorwaarden, waaraan de
zorg voor moet voldoen volgens 150 mensen met
NAH en hun naasten.

Factsheet 'Aantallen, oorzaken en gevolgen'
Een factsheet met aantallen, oorzaken en gevolgen
van niet-aangeboren hersenletsel.

Strooikaarten ‘Hoe herken je hersenletsel?’
Een ansichtkaart met daarop de meest
voorkomende kenmerken van niet-aangeboren
hersenletsel. Aan te vragen via info@hersenz.nl.

Factsheet 'Zorg in de chronische fase'
Deze factsheet biedt per zorgvraag van mensen
met niet-aangeboren hersenletsel een overzicht
van het aanbod dat daarbij past.
Signaleringslijst ‘NAH-in-beeld’
De signaleringslijst is bedoeld om klachten van
mensen met hersenletsel op cognitief,
emotioneel of gedragsmatig vlak in kaart te
brengen en de erkenning en herkenning van
mogelijke gevolgen te vergoten bij zowel de cliënt
en diens naaste en de zorgverlener.

Relevante links
www.kennispleingehandicaptensector.nl
www.hersenz.nl
www.hersenletselteams.nl
www.hersenletsel.nl
www.hersenstichting.nl
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