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• Gemini Ziekenhuis in Den Helder

• Kennemer Gasthuis in Haarlem

• Medisch Centrum Alkmaar in Alkmaar

• Waterlandziekenhuis in Purmerend

• Westfriesgasthuis in Hoorn.



Doel presentatie

Aan het eind van de presentatie is duidelijk:

• Wat de gevolgen kunnen zijn na NAH

• Wat revalidatiedagbehandeling bij NAH in 
een ziekenhuis inhoud

• Hoe werknemers met NAH het beste te 
begeleiden zijn 

• Wat de belangrijkste knelpunten zijn bij 
terugkeer naar werk bij NAH



NAH

Incidentie: 60.000

Revalidatiegeneeskunde
MCA

Patiënten  Werknemers
(18-65jr)

Schedeltrauma’s

2010

53 ± 53

CVA’s

2010

523 ± 157



Oorzaken NAH

• Traumatisch

• Niet traumatisch



Gevolgen NAH

Neurologisch

Cognitief

Persoonlijkheid, gedrag, emotie



Gevolgen: neurologisch

Parese

Coördinatiestoornissen

Spasticiteit

Sensibiliteitsstoornissen

Spraak- articulatiestoornissen

Zintuiglijke functiestoornissen



Gevolgen: cognitief

Geheugenstoornissen

Concentratiestoornissen

Afasie

Afname tempo informatieverwerking

Beperking bij inzicht

Planning- en organisatieproblemen

Beperkte probleemoplossing

Beperkte mentale belasting



Gevolgen: 
Persoonlijkheid, gedrag en emotie

Initiatiefvermindering Emotionele vervlakking

Prikkelbaarheid/ irritatie Egocentriciteit

Stemmingswisselingen Veranderd gevoel voor humor

Woede uitbarstingen/ agressie Moeite met relativeren

Impulsiviteit, ontremd gedrag

Risicozoekend gedrag



Gevolgen

• Gevolgen in de dagelijkse praktijk

• Gevolgen op de werkvloer



Prognose na CVA
(vroege voorspellers slechte prognose) 

• Lage score BI

• Hogere leeftijd

• Cognitieve stoornissen

• Depressie

• Grootte infarct, locatie

• Recidief

• GCS ≤ 8

• Urine incontinentie na eerste week

• Slechte zitbalans
(proefschrift Meijer en Schiemanck)



prognose bij traumatisch hersenletsel 
(vroege voorspellers voor slechte prognose)

Midline shift, hoge leeftijd, SDH

Husson E.C, et al

GCS PTA LOC

licht 13-15 <1 dag 0-30min

matig 9-12 >1 - <7 dagen 30min-24h

ernstig 3-8 >7 dagen >24h



NAH: 

Herstel en revalidatie

• Naar een verpleeghuis

• Naar een revalidatiecentrum

• Naar huis met revalidatiedagbehandeling



Herstel en revalidatie

Neurologisch 
herstel

Neurologisch 
herstel

Compensatie

Herstel
vaardigheden

Herstel
vaardigheden



Reorganisatie



Compensatie



Revalidatie team

• Fysiotherapeut

• Ergotherapeut

• Logopedist

• Maatschappelijk werk(st)er

• Psycholoog

• Revalidatiearts



Revalidatiedoelen

• Dhr. kan over …weken hobby fietsen 
repareren uitvoeren

• Dhr. kan over .. weken zijn beperkingen 
tav arbeid benoemen

• Dhr heeft over … weken een hand-out met 
een beschrijving van aandachtspunten tav 
de werkhervatting



Arbeid/ NAH valkuilen

• Communicatie problemen bij cognitieve 
stoornissen

• Verminderd inzicht



Terug naar werk

1. Analyse  gevolgen van hersenletsel.

2. Analyse werksituatie. 

3. Totaal analyse

4. Aanpassing werk

5. Terugkeer werk

6. Evaluatie

7. Definitieve werkhervatting

8. Begeleiding



Terug naar werk

1. Analyse vd gevolgen van hersenletsel

Cognitie, persoonlijkheid, emotie en gedrag



Terug naar werk

2. Analyse werksituatie

• Tempo

• Regelmaat

• Duur/bereikbaarheid

• Werkomgeving

• Sociale eisen

• Werkinhoud



Terug naar werk

3. Totaal analyse

• Analyse gevolgen + analyse werk

• Handleiding



Terug naar werk

4. Aanpassing werk aan de 

mogelijkheden/beperkingen werknemer

•  Structuur: wat, waar, wanneer, hoe, wie

• Duidelijkheid

• Rustige omgeving

• Tijdsdruk en stress vermijden/ pauzes inlassen



Terug naar werk

5. Terugkeer werk 

• proefwerken

• begeleiding



Terug naar werk

6. Evaluatie

7. Definitieve werkhervatting

8. Begeleiding



Casus A 

• 24 jarige leerkracht

• contusio cerebri, matig hersenletsel

• cognitieve stoornissen

• succesvol teruggekeerd naar eigen werk



Casus B

• 34 jarige beveiliger 

• iCVA linker posterior gebied

• Onzichtbare gevolgen

• Vertraging  door beperkt inzicht en 
zelfoverschatting

• 2 jaar na CVA re-integratie 



Casus C

• 28 jarige elektriciën

• encefalitis en epilepsie

• Verwezen ivm persisterende cognitieve 
problemen

• 2 jaar ZW bijna verstreken



Wat kan beter? 

1. Samenwerking en informatie uitwisseling

2. Tijd voor verwerking en acceptatie

3. Toch vroeg na NAH aandacht voor arbeid

4. Directe omgeving betrekken bij het traject

5. Vaste begeleider 

6. Gebruik handleiding, dossier



VRAGEN??

Met dank aan: Alice de Boer, Paulien Hoenderdaal, hersenstichting 
Nederland, AXON leerwerken


