
Een kopstoot tijdens het sporten, een val van 
een paard of een schommel tegen het hoofd. 
Het zijn veelvoorkomende incidenten die veel 

leed kunnen veroorzaken. Omdat dat leed in de 
vorm van bijvoorbeeld pijn, een bult, duizelig- en 
misselijkheid makkelijk te herleiden is tot de oorzaak, 
vindt men het vaak niet nodig om hulp te zoeken. De 
boosdoener is immers duidelijk en na een paar dagen 
rust voelt men zich vaak alweer beter, omdat licht 
traumatisch hersenletsel meestal voorbijgaat zonder 
restverschijnselen. Het nadeel van deze nuchtere 
benadering is dat patiënten niet naar de huisarts gaan 
en dit soort incidenten niet geregistreerd wordt. Een 
arts kan nergens terugzien dat er een moment van 
trauma is geweest. Wanneer iemand vervolgens enkele 
jaren later bij de huisarts verschijnt met aspecifieke 
klachten, is de eventuele link met eerder hoofdletsel 
voor de arts moeilijk te leggen.  

Die link is er in sommige gevallen wel degelijk, vertelt 
Lumien van der Meer, senior projectmedewerker 
bij de Hersenstichting. “Uit onderzoek blijk dat er 
650.000 Nederlanders leven met de gevolgen van 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daar zitten 
mensen bij die tien jaar geleden een beroerte of een 
trauma aan het hoofd hebben gekregen en daar 
nu de gevolgen van ervaren.” Afhankelijk van het 
letsel manifesteren de gevolgen zich bijvoorbeeld als 
verlamming, slikproblemen of epilepsie. Een groot deel 
van de mensen met NAH krijgt echter ook te maken 
met minder zichtbare, veelal cognitieve, gevolgen van 
het letsel. “Dit zijn vaak vage klachten”, legt Van der 
Meer uit. “In het geval van NAH zijn dit bijvoorbeeld 
vermoeidheid, problemen met plannen of onthouden, 
een verandering van gedrag of overgevoeligheid voor 
prikkels.” Klachten die veel lijken op de symptomen 
van een burn-out, bevestigt ze. Het komt vaak voor 
dat mensen die zich hiermee bij de huisarts melden, 
naar huis gestuurd worden met het advies om het wat 
rustiger aan te doen op het werk. In werkelijkheid zijn 
ze niet overspannen, maar hebben ze te maken met de 
gevolgen van eerder opgelopen hersenletsel.  

Link met eerder trauma 
De oorzaak van NAH kan opgedeeld worden in twee 
hoofdcategorieën. Ten eerste kan er letsel ontstaan 
door een oorzaak buiten het lichaam, bijvoorbeeld als 
het hoofd een klap krijgt. Dit noemt men traumatisch 
hersenletsel. Hierbij raakt het hersenweefsel 
beschadigd, of zijn de bloedvaten die de hersenen 
van zuurstof voorzien beschadigd. Een tweede 
mogelijke oorzaak is een beroerte (CVA). In dat geval 
is er een bloedvat in het hoofd verstopt waardoor het 
hersenweefsel te weinig zuurstof krijgt, of gaat er een 
bloedvat stuk waardoor bloed de hersenen in loopt. 
Met als gevolg dat hersencellen in dit gebied kunnen 
afsterven en hersenfuncties uitvallen. 

Bij 20 procent van de mensen die hersenletsel oplopen, 
wordt dit veroorzaakt door een ernstige beroerte of 
een ernstig trauma. Van der Meer: “Ook zuurstoftekort 
in de hersenen als gevolg van een hartstilstand kan 
fors hersenletsel veroorzaken, zoals bij voetballer 
Abdelhak Nouri het geval is geweest.” Vanwege de 
acute en zichtbare gevolgen schakelt men bij dit soort 
letsel direct medische hulp in, waarna iemand in het 
juiste zorg- en revalidatietraject belandt. De andere 
80 procent van het hersenletsel wordt opgelopen bij 
relatief minder ernstige incidenten, zoals een botsing 
met de schommel waarbij iemand een hersenschudding 
oploopt. Naast het feit dat men hierbij vaak niet direct 
hulp inschakelt, ligt de uitdaging bij klachten die zich 
pas later manifesteren. De kans dat de link wordt 
gelegd met het trauma dat eerder is opgelopen, is dan 
aanzienlijk kleiner. 

Organisatie van zorg 
“Wanneer de gevolgen van NAH wel herkend en als 
zodanig gediagnosticeerd worden, is er op het gebied 
van zorg en behandeling in Nederland ontzettend veel 
aanbod”, vertelt Van der Meer. Het lastige is dat het 
aanbod zo versnipperd is dat zowel artsen als mensen 
met NAH de juiste instanties niet altijd weten te vinden. 
“Huisartsen zouden veel vaker naar een revalidatiearts, 
ergotherapeut of neuropsycholoog kunnen verwijzen 
wanneer er sprake is van onzichtbare gevolgen na 
hersenletsel. Die route is nog niet altijd bekend.” Het 
is een uitdaging waar een herziene Zorgstandaard 
Traumatisch Hersenletsel (THL) en Zorgstandaard 
CVA bij moeten helpen. In deze standaarden wordt 
beschreven welke zorg patiënten en hun naasten 
mogen verwachten vanaf het ontstaan van het letsel 
en hoe deze optimaal georganiseerd kan worden. 
Vincent Buitendijk, voorzitter van de in november 
2018 opgerichte Hersenletsel Alliantie, is betrokken 
bij het vernieuwen van de huidige standaarden. Hij 
beaamt dat er een breed scala aan hulpverlening 
beschikbaar is, maar dat mensen tussen wal en schip 
raken wanneer de samenwerking en doorverwijzing 
niet goed verlopen. Begin 2020 hoopt de Hersenletsel 
Alliantie de aangepaste zogstandaarden naar buiten te 
brengen. Het doel is om kennis over te dragen en elke 
zorgprofessional te laten beschikken over de meest 
recente informatie. Die informatie kan men gebruiken 
bij het inrichten van intramurale zorgprogramma’s. 
Daarbij is wel van belang dat er voldoende geld wordt 
vrijgemaakt voor het aanstellen van een coördinator 
die de kwaliteit handhaaft, organisaties aanspreekt op 
gemaakte afspraken en vernieuwing blijft aanjagen. 
“Als je die wegbezuinigt, zie je dat de keten in elkaar 
stort”, aldus Buitendijk.  

Verwijten 
Naast betere samenwerking binnen de bestaande zorg, 
ziet Buitendijk heil in uitbreiding van het zorgtraject 
met gerichte nazorg. Zo ondergaan mensen na een 
ernstige beroerte een intensief revalidatietraject. 
“Wanneer die behandeling is doorlopen en iemand weer 
in staat is om thuis te wonen en actief te participeren, is 
dat het dan qua zorg voor die patiënt? Natuurlijk hoopt 
de patiënt dat hij klaar is, maar we weten dat de situatie 
kan verslechteren en dat sommige klachten zich pas 
later manifesteren.” Een soort zorgcoach die langdurige 
begeleiding biedt, zou wat hem betreft uitkomst kunnen 
bieden. Ook blijft het van belang meer bewustzijn te 
creëren rondom de symptomen en impact van NAH. 
Klachten zoals vermoeidheid of veranderingen in 
gedrag zijn niet alleen vervelend voor de persoon 
zelf; ze hebben ook grote impact op de omgeving. 
Een vermoeide, ongeduldige vader of een collega met 
agressieve buien is vervelend genoeg, maar al helemaal 
wanneer men het gedrag niet kan verklaren. Buitendijk: 
“Als je niet weet wat er aan de hand is, begrijp je het 
niet. Dus wanneer onbekend is dat de persoon er zelf 
niets aan kan doen, krijgt hij al gauw verwijten.” 

Volgens Van der Meer is er zowel bij zorgprofessionals 
als bij het grote publiek nog veel winst te behalen door 
het bewustzijn rondom NAH te verbeteren. “Je wilt dat 
mensen de juiste zorg krijgen. Daarbij is het belangrijk 
dat zorgprofessionals hersenaandoeningen herkennen 
en dat kan echt beter”, stelt ze. Dat geldt ook voor het 
grote publiek. Op het moment dat iemand een incident 
heeft gehad en de omgeving vervolgens verandering 
opmerkt, moet die in staat zijn de eventuele link te 
leggen met het trauma. “Je zou een naaste de tip moeten 
kunnen geven om bij de huisarts langs te gaan en aan te 
geven dat er een incident en/of trauma aan het hoofd is 
geweest.” 

Wanneer de gevolgen van NAH 

wel herkend en als zodanig 

gediagnosticeerd worden, is er op het 

gebied van zorg en behandeling in 

Nederland ontzettend veel aanbod.   

Nuchtere kijk staat diagnose NAH in de weg Van onze redactie
Auteur: Laura Fransen

Cognitieve gevolgen van niet-
aangeboren hersenletsel 

Onderstaande cognitieve gevolgen kunnen 
optreden bij diverse vormen van hersenletsel. 
De gevolgen zijn voor ieder individu anders, 
en kunnen in meer of mindere mate optreden. 
Niet iedereen krijgt met alle gevolgen te maken. 

Aandacht- en concentratiestoornissen: 
moeite met concentreren en verdelen van 
aandacht; tragere snelheid van denken en 
informatieverwerking. 

Overgevoeligheid voor externe prikkels: 
overgevoelig voor geluid (hyperacusis); 
lichtovergevoeligheid. 

Geheugenstoornissen: opgeslagen informatie 
niet meer (goed) kunnen oproepen; 
problemen met opslaan van informatie in het 
kortetermijn- en/of langetermijngeheugen, 
voorwerpen of gezichten niet meer kunnen 
herkennen (agnosie). 

Stoornissen in de planning en uitvoering van 
doelgerichte activiteiten: problemen met 
het formuleren van doelen; moeite met het 
uitvoeren van complexe handelingen in 
de juiste volgorde (apraxie). Bijvoorbeeld 
koffi ezetten of koken. 

Constante vermoeidheid: 70 procent van de 
getroffenen heeft last van vermoeidheid, die 
ongewoon en extreem is. Deze vermoeidheid 
kan niet in verband gebracht worden met 
inspanning en is van lange duur. 

Verwaarlozing van één kant van het lichaam of de 
ruimte (neglect). 

Het niet-herkennen van voorwerpen, geluiden of 
gezichten (agnosie). 

Trager denken. 

Taalstoornissen: moeite met vinden van 
woorden, problemen met het vormen of 
begrijpen van taal (afasie); gebruik van rare 
woorden en zinnen; gebruik van lange zinnen 
of te veel praten; informatie letterlijk nemen in 
plaats van fi guurlijk.

Bron: www.hersenstichting.nl 
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“Als je ergens in gelooft en ervan 
overtuigd bent dat het tot betere 

zorg leidt, ga het dan ook gewoon doen”, 
moedigt Annette van Kuijk zorginstanties 
aan. Ze is revalidatiearts en medisch 
directeur van Tolbrug Specialistisch 
Revalidatie Centrum, onderdeel van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Het is zonde 
te blijven hangen in wat niet kan. Doe 
dat wat wij onze patiënten ook leren: 
denken in mogelijkheden in plaats van 
in beperkingen.” 

In Nederland leven ongeveer 645.000 
mensen met  niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH). Na een traject in het zieken-
huis en vervolgens in het revalidatie-
centrum, proberen mensen thuis hun 
leven weer op te pakken. Daar lopen ze 
vaak, in de loop der tijd, tegen obstakels 
aan. Een heel praktisch bijvoorbeeld: 
zo egaal als de vloer in het revalidatie-
centrum is hij bijna nergens en ook 
het omgaan met de verwachtingen 
van je omgeving en je werkgever kan 
een uitdaging zijn. Coen en Inge Vuijk 
herkenden dit probleem en startten 
de Rehab Academy waarmee zij 
patiënten handvatten geven voor het 
dagelijkse leven. Coen is van gymleraar 
via de sportrevalidatie gegroeid naar 
initiatiefnemer en opleider van de Rehab 
Academy. Samen met Inge, die een 
achtergrond heeft in de fysiotherapie en 
opleidingsmanagement in de ambulance-
wereld, ziet hij kansen om patiënten te 
leren om mee te doen. “Revalideren is 
leren. Daarom moet je het revalidatie-
proces ook benaderen als een leer-
professional.” 

Revalideren is leren
“Wij merkten dat de overgang van het 
revalidatiecentrum naar huis erg groot 
was. Daarom vroegen wij onze patiënten: 
Hoe kunnen we het nog beter doen? Zij 
gaven ons de feedback dat ze erg geholpen 
zijn met het aangeboden revalidatietraject 
met onze specialistische insteek, maar 
dat het een waardevolle toevoeging zou 
zijn als er in dat traject meer ruimte komt 
voor de vraag: wat is voor jou belangrijk 
en wat wil jij leren?”, licht Van Kuijk toe. 
Tijdens een symposium herkende Van 
Kuijk de vraag van patiënten in het traject 
dat Rehab Academy aanbiedt. “Wij willen 
mensen weer in beweging brengen, 
letterlijk en figuurlijk. Wij zetten het leer-
proces centraal met de vraag wat wil 
jij leren en hoe kunnen we je daarbij 
helpen”, aldus Coen. 

“Tijdens het trainingstraject 
halen wij mensen uit hun 

comfortzone”

Het Rehab Academy-traject  
De patiënten die Coen en Inge bereiken 
met hun cursus zijn soms al jaren uit 
het reguliere revalidatieproces, maar 
lopen in de loop der tijd toch vast. Een 
huisarts denkt dan snel in de richting 
van een burn-out of verwijst naar de 
fysiotherapeut. Dat pakt echter niet 
het onderliggende probleem aan. Het 
traject dat Rehab Academy aanbiedt 
in een pilot met Tolbrug en het Militair 
Revalidatiecentrum Aardenburg, duurt 

ongeveer vijf maanden. Beide revalidatie-
instellingen nodigen patiënten uit om
deel te nemen. Daarop volgt een uit-
gebreide intake bij de patiënt thuis 
door het Rehab Academy-team om vast 
te stellen wat de drijfveren en doelen 
van de patiënt zijn om deel te nemen. 
Als het voor de patiënt nog moeilijk is 
om proactief mee te denken wordt dat 
de eerste stap. “Tijdens het trainings-
traject halen wij mensen uit hun 
comfortzone. Wij observeren en commu-
niceren naar de cursist wat we zien. Op 
deze manier wordt hij zich bewust van 
zijn gedragspatroon en kan hij hier 
beginnen met zijn denkpatroon aan te 
passen en zo nieuwe mogelijkheden te 
creëren”, zegt Inge. Het programma wordt 
gestart met een intensieve midweek met 
de groep in een niet-aangepaste vakantie-
woning. Coen: “Uiteraard houden we 
rekening met de groep. Als het merendeel 
in een rolstoel zit, is het niet praktisch 
als er alleen maar slaapkamers op de 
tweede verdieping zijn. In het dagelijks 
leven is ook niet alles aangepast, dus 
naar oplossingen zoeken in situaties die 
een uitdaging kunnen zijn, is een heel 
belangrijk leermoment.” 

In de maand die daarop volgt, zijn er 
nog twee losse trainingsdagen, daarna 
nog een weekend in een andere woning 
dat weer wordt gevolgd door twee losse 
trainingsdagen. Gedurende het hele 
traject hebben de cursisten toegang tot 
onbeperkte online coaching en ook de 
mogelijkheid om samen met een coach 
werk, thuis of een instantie te bezoeken. 
Daarnaast werken de cursisten thuis 
aan hun voortgang. Inge: “Bij voorkeur 
laten wij de cursisten hun eigen doelen 
stellen en hun eigen huiswerkopdrachten 
bedenken waarmee zij zelf aan de slag 
willen. Daar helpen we natuurlijk mee. 
Het is maatwerk: niet iedereen krijgt 
dezelfde opdracht mee.” 

De cursisten kunnen ook iemand uit 
hun nabije omgeving meenemen in 
het traject. Bijvoorbeeld een partner 
kan ook veel leren tijdens de cursus, 
zowel over zichzelf als over hoe 
het beste te kunnen ondersteunen. “We 
brengen mensen in zo echt mogelijke 
situaties. We gaan bijvoorbeeld bood-
schappen doen, samen koken en naar 
het bos”, beschrijft Inge. 

Gericht op de toekomst
Met elk traject van Rehab Academy doen 
ook drie professionals van Tolbrug en 
het Militair Revalidatiecentrum mee. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij 
van binnenuit de organisaties kunnen 
helpen veranderen. “De medewerkers 
worden meer revalidatiecoach dan zorg-
professional. Dat legt natuurlijk meer 
verantwoordelijkheid neer bij onze mede-
werkers. We zijn heel benieuwd hoe dat 
in de praktijk zal gaan. Het project is 
heel enthousiast ontvangen.” Tolbrug 
wil niet alleen in de laatste fase van het 
revalidatietraject met de aanpak waarin 
leren centraal staat werken, maar dit ook 
eerder in het traject toepassen. Tijdens en 
direct na de ziekenhuisopname hebben 
patiënten ondersteuning nodig bij het 
opnieuw leren van basishandelingen als 
(op)staan, wassen en aankleden. Als aan 
die basisbehoefte is voldaan, moeten 
we patiënten weer medezeggenschap 
geven over hun leerproces. Wat wil jijzelf 
bereiken en hoe kunnen we je hierbij 
helpen? – staat dan centraal. 

Bij dit proces is de interactie met 
ervaringsdeskundigen heel erg belang-

rijk. Vandaar dat Tolbrug patiënten de 
mogelijkheid wil geven om ervaringen 
uit te wisselen met lotgenoten als onder-
deel van het revalidatieproces. “In een 
testsessie met Rehab Academy die we 
hebben gedaan bij de Tolbrug-jongeren-
revalidatie-afdeling, kwam direct naar 
voren dat de jongeren die deelnamen blij 
waren dat er naar hen geluisterd werd en 
daardoor beter kon worden aangesloten 
op de hulpvragen. Door serieus naar hen 
te luisteren, waren zij ook gemotiveerder 
om zelf stappen te zetten”, beschrijft Van 
Kuijk. 

Er wordt met enthousiasme uitge-
keken naar het najaar. Dan kan de 
eerste feedback worden verwacht na
het vijf maanden-traject van de pilot.
“Uiteindelijk hopen we dat beide 
revalidatie-instellingen een voorbeeld-
functie kunnen gaan vervullen”, zegt 
Inge. Coen voegt hieraan toe: “Onze 
droom is dat iemand die binnenkomt 
met de vraag – hoe kan ik in deze nieuwe 
situatie omgaan met mijn lijf en hoe kan 
ik optimaal meedoen – wordt gehoord en
dat er samen een leerproces in gang 
wordt gezet waarbij er tijd is om te 
oefenen, te falen en weer verder te 
gaan, in plaats van iemand proberen 
te ‘repareren’. Dat laatste kan maar tot 
op zekere hoogte, daarna komt het aan 
op het leer- en adaptatievermogen van 
de patiënt. Daar moeten zorgverleners 
hun rol als revalidatiecoach invullen.” 
Tolbrug, het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
en het Militair Revalidatiecentrum zijn 
een mooi voorbeeld van instellingen die 
in het belang van de patiënt de uitdaging 
aan willen gaan om veranderingen aan 
te brengen in de organisatie. Hopelijk 
brengt de toekomst vele die volgen. 

In beweging na revalidatie; een leertraject voor patiënt en zorgverlener

www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-
revalidatiegeneeskunde
Tolbrug-INFO@tolbrug.nl
www.rehabacademy.nl
leren@rehabacademy.nl

Meer informatie
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