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Inleiding: 
 
Aantal respondenten: 

Iets meer dan 1100 mensen hadden de vragenlijst ontvangen. Dat waren de leden van actieve 

provinciale netwerken en alle geregistreerden op de online pagina ‘NAH algemeen’ van het SEN.  

139 vragenlijsten werden ingevuld teruggestuurd. Dit komt overeen met gemiddeld 12.5 % respons. 

Het betrof hier niet enkel de individuele antwoorden maar ook gezamenlijke antwoorden van 

provinciale samenwerkingsverbanden.   

Situering en opzet: 

In 2013 en in aanloop naar het congres niet-aangeborenhersenletsel ‘gedeelde zorg vandaag – 

gedeelde zorg morgen’ (13 februari 2014), voerde het Vlaams Platform NAH i.s.m. met het Steunpunt 

Expertisenetwerken (SEN) een ruime bevraging bij het werkveld over het ondersteuningsaanbod aan 

personen met NAH. Het was enerzijds de bedoeling om een actuele stand van zaken op te maken van 

de vorderingen en evoluties in de voorbije jaren op dit vlak, die dan als goede praktijken met het 

werkveld gedeeld konden worden. Anderzijds wilden het Vlaams Platform NAH en het SEN de 

aandachtpunten in kaart brengen waaraan de komende periodes – met het oog op Perspectief 2020 - 

nog verder gewerkt zal worden.    

Dit is de verwerkte versie van deze bevraging. 

Structuur van de verwerking: 
 
Deze bevraging is in 6 delen opgesteld. Elk deel kan op zich en afzonderlijk gelezen worden, er 
worden geen onderlinge verwijzingen naar andere delen gemaakt. 
 
Deze bevraging is een combinatie van meerkeuze vragen en open vragen waarop de 
correspondenten schriftelijk konden antwoorden. Ook bij de meerkeuze vragen is tevens de 
mogelijkheid voorzien voor bijkomende schriftelijke duiding bij de gegeven antwoorden. 
 
Bij de meerkeuze vragen die de optie ‘weet het niet’ zijn opgenomen, wordt er bij elke vraag tevens 
een kwantitatieve (her)berekening van de gegeven antwoorden weergegeven zonder dat de optie 
‘weet het niet’ mee opgenomen is.  
 
Bij sommige vragen kon men een score toekennen tussen 1 en 5 (1: laagste appreciatie tot 5: 
hoogste appreciatie), om bv. aan te geven of men al dan niet akkoord gaat met een voorstel, een 
stelling…:  
1 staat dan voor helemaal niet akkoord,  
2 eerder niet akkoord,  
3 gedeeltelijk akkoord,  
4 akkoord,  
5 helemaal akkoord.    
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Verwerking schriftelijke antwoorden:  
 
Bij de verwerking van schriftelijke antwoorden hebben wij niet altijd rekening gehouden met de 
numerieke volgorde van de gegeven antwoorden op de vragen maar eerder met de inhoudelijke 
relevantie van een antwoord bij een vraag in de vragenlijst. Zo kan het zijn dat bv. een antwoord dat 
op vraag A gegeven is, bij de verwerking onder vraag B is ondergebracht omdat het ons relevanter 
leek voor vraag B. 
De geschreven antwoorden zijn ondergebracht in een aantal inhoudelijke subcategorieën. Onder 
deze subcategorieën zijn dan voor die subcategorie relevante antwoorden ondergebracht.  
Soms is een gegeven antwoord volledig overgenomen, en soms is het in meerdere stukken bij 
meerdere subcategorieën ondergebracht.  
Niet alle gegeven antwoorden zijn in de verwerking mee opgenomen. Antwoorden die een herhaling 
waren van een eerder opgenomen antwoord, zijn dan weggelaten.  
 
Er worden geen kwantitatieve gegevens (percentages) verschaft m.b.t. gegeven schriftelijke 
antwoorden in de subcategorieën, tenzij dat het percentage zodanig hoog was dat het ons 
vermeldenswaardig leek. 
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IDENTIFICATIEGEGEVENS: 

A) In welke sector / sectoren ben je tewerkgesteld? 

 

B) Verspreiding over de provincies:

 

 

gehandicaptensector / VAPH (residentieel) 39 21% 

gehandicaptensector / VAPH (ambulant) 44 24% 

geestelijke gezondheidszorg (residentieel) 10 5% 

geestelijke gezondheidszorg (ambulant) 3 2% 

regulier basis of secundair onderwijs 0 0% 

bijzonder basis of secundair onderwijs 1 1% 

CLB 0 0% 

hoger onderwijs of universiteit 7 4% 

privépraktijk (psychologie, kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, ...) 5 3% 

diensten voor thuiszorg (familiehulp, Wit-Gele Kruis, ...) 4 2% 

CAW - Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 2 1% 

OCMW 4 2% 

tewerkstelling (VDAB, GTB, arbeidszorg, beschutte en sociale werkplaatsen, ...) 8 4% 

Gebruikersorganisatie 2 1% 

PAB / mantelzorger / vrijwilligersorganisatie  3 2% 

acuut ziekenhuis 13 7% 

Revalidatiecentrum 21 11% 

Huisarts 1 1% 

Overig 17 9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

Limburg 16 12% 

Vlaams-Brabant 28 20% 

Antwerpen 45 32% 

Oost-Vlaanderen 23 17% 

West-Vlaanderen 22 16% 

Brussel 5 4% 
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Deel I: Onthaal 

1) Personen met NAH komen, nadat ze een hersenletsel opgelopen hebben, met veel hulpverleners in 

contact. Met een goed dossier over de historiek van zijn hulpverlening zou de pmNAH ervaren dat 

hulpverleners samenwerken en dat zijn hulpverleningsgeschiedenis gekend is. Hij zou dan minder 

dikwijls helemaal opnieuw moeten vertellen wat er allemaal al gebeurd is.  

Hoe belangrijk is het volgens jou dat men werkt aan het ontwikkelen van een instrument dat 

daaraan tegemoetkomt? 

 

 

2) Hulpverleners, maar ook de personen met pmNAH zelf, zouden ook gediend zijn met een goed 

gegevensdossier. Hierin zou men test- en observatiegegevens van verschillende disciplines kunnen 

terugvinden, maar ook een weergave van het dagelijks functioneren van de pmNAH in zijn 

verschillende contexten.  

Hoe belangrijk is het volgens jou dat men werkt aan het ontwikkelen van dergelijke instrumenten?  

 

 

Een overgrote meerderheid van de bevraagden onderschrijft de nood aan de ontwikkeling van zowel een 

persoonlijk dossier over de historiek van de pmNAH (95%) als aan een gegevensdossier waarin test- en 

observatiegegevens van verschillende disciplines en een weergave van het dagelijks functioneren van de 

pmNAH terug te vinden zijn (93%). 

Uit de schriftelijke opmerkingen: 

Uit de schriftelijke opmerkingen kan afgeleid worden dat voor de meeste bevraagden het onderscheid tussen 

beide instrumenten blijkbaar niet zo duidelijk is, ze ervaren die vaak als eenzelfde instrument.  

Ze beschouwen beide instrumenten als nuttig voor zowel de personen met NAH zelf, hun omgeving als voor de 

professionele hulpverlening. Ze wijzen daarbij op de vele voordelen daarvan: “pm NAH moet niet telkens zijn 

verhaal opnieuw doen”, “de informatie is vollediger en objectiever”, “Het telkens opnieuw afnemen van tests 

etc, wordt vermeden, dit is niet alleen gunstig voor de pmNAH zelf maar bespaart ook veel tijd en middelen bij 

de zorg- en hulpverlening”.  “Bij personen met NAH wordt men vaak ook geconfronteerd met op het eerste zicht 

onzichtbare problemen, zulke instrumenten helpen om die niet over het hoofd te zien.” …………… 

Doch worden hier ook een aantal kanttekeningen bij gemaakt, vooral op het vlak van implementatie.  

niet belangrijk 5 4% 

wel belangrijk 132 95% 

weet het niet 2 1% 

niet belangrijk 4 3% 

wel belangrijk 129 93% 

weet het niet 6 4% 
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 Implementatie 

 “Zo'n instrument heeft maar zin als iedere hulp- en dienstverlener het automatisme heeft om er naar te 

vragen en er de gegevens in te noteren” 

  “Het grote probleem is de organisatie ervan. Iedere organisatie en individuele 

zorgverlener is officieel eigenaar van de patiëntgegevens van zijn patiënten. Hierdoor 

stelt zich de vraag: wie is de eigenaar van het patiënt-dossier? Dit kan volgens mij enkel 

indien de patiënt zelf de eigenaar wordt van zijn dossier (verandering in wetgeving 

noodzakelijk) én binnen het kader van het E-Health debat.” 

 Privacy en beroepsgeheim 

 “Een deel van de info / verslaggeving valt onder beroepsgeheim en mag dus niet 

openbaar worden gemaakt in zo’n instrument, wat dan leidt tot de onvolledigheid van de 

gegevens.” 

“Ik vrees echter dat dit niet zo evident is; er zijn al pogingen ondernomen (cfr 

trajectboekje edm), maar veel verslaggeving valt onder beroepsgeheim en is dus niet 

altijd evident [ze] verzameld te krijgen.” 

 

 Bestaande instrumenten 

Een aantal bevraagden wijzen er ook op dat er al instrumenten daarvoor bestaan en dat 

het niet nodig is om nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Zo merkt het Provinciaal 

samenwerkingsverband Antwerpen op dat er door hen al een instrument gemaakt is, 

m.n. het trajectboekje, dat nog altijd actueel is. Het gaat er volgens hen vooral om tot 

goede afspraken te komen m.b.t. de verspreiding en implementatie.  

 

 Beleving door de pmNAH zelf 

Een belangrijk deel van de opmerkingen hadden ook betrekking op de rol en de positie van de pmNAH 

zelf bij dit gegeven: 

 Dit mag er niet toe leiden dat het eigen verhaal van de pmNAH niet meer gehoord wordt: pmNAH 

evolueren ook in het omgaan met het hersenletsel en hun subjectieve beleving moet een 

onderdeel vormen van de historiek.  

 Cliënt moet eigenaar blijven van het instrument. 

 Het is aan de cliënt zelf om te bepalen of hij /zij wenst dat gans de hulpverleningsgeschiedenis 

gekend is. 

 Sommige cliënten vertellen graag over het ‘probleem’. Hier moet ook voldoende tijd voor worden 

vrijgemaakt. 

 “complexe en langdurige procedures maken het moeilijk om de pmNAH betrokken en up to date te 

houden over de afhandeling” 

 “de lange vragenlijsten die van de persoon met NAH (of zijn netwerk) gevraagd worden, worden 

niet altijd in dank afgenomen, niet alleen omwille van het werk maar het feit dat alles weer 

'opgehaald' wordt, het activeert het rouwproces, sommige vragen zijn confronterend (mensen 

worden met de neus op de feiten gedrukt).” 

 

 Valkuilen 

Sommigen waarschuwen voor mogelijke valkuilen bij het hanteren van zo’n instrument, zo moet bv. 

vermeden worden dat bepaalde voorlopige problemen als een permanent etiket aan de patiënt blijven 

kleven: “…negatieve ervaringen mogen geen gans leven meegedragen worden…” 
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 Link met E-Health 

Sommige bevraagden suggereren dat zo’n instrument best elektronisch wordt ontwikkeld, en velen 

wijzen erop dat dit soort initiatieven / instrumenten moeten passen binnen de ruimere concepten 

zoals E-health: 

 “Zou in een soort elektronisch zorgdossier met beveiligde toegang raadpleegbaar moeten zijn (cfr e-

zorgplan)” 

 “Kan grotendeels opgelost worden door e-health systeem” 

 “……..binnen het kader van het E-Health debat.” 

 

 Positie huisarts 

Sommigen kennen een centrale rol toe aan de huisarts, en suggereren zelfs dat bij de juiste invulling 

van de functie van huisarts zulke instrumenten niet nodig zouden zijn. 

 “het project rond de huisartsen vind ik nog steeds een heel belangrijk iets, in die zin dat zij de 

aangewezen persoon zijn voor doorverwijzing, eerste (h)erkenning van gevolgen; zij kennen persoon 

ook van voor letsel, ... huisartsen komen ook in wzc”  

 

 Inhoudelijke gegevens 

Ook worden er een aantal suggesties geformuleerd over de inhoud:  

 Bij historiek is het belangrijk dat ook de gegevens over het functioneren van vóór het ongeval worden 

opgenomen. 

 “vaak zeer beknopte dossiers, moeilijk om een correct beeld te vormen van de 

aangemelde persoon” 

“zolang het beknopt en overzichtelijk is. Soms hebben mensen zo'n lange uitgeschreven 

verslagen bij dat we ze toch niet lezen….” 

 
 

3) Ervaar jij in de dienstverlening een zekere terughoudendheid t.a.v. bepaalde 

subgroepen onder pmNAH?  

Op de vraag of men enige terughoudenheid ervaart t.a.v. hulpeverlening aan bepaalde subgroepen onder 

pmNAH, antwoordden de bevraagden als volgt:  

 

 

Aan de hand van deze antwoorden kan geconcludeerd worden dat 78% van de bevraagden (of 84.5% als wij het 

antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten) in meerdere of mindere mate met dit gegeven 

geconfronteerd wordt.  

Aan de bevraagden werden ook een aantal mogelijke oorzaken voorgelegd waaraan ze scores konden 

toekennen (tussen 1 en 5). Uit de antwoorden is gebleken dat ‘agressief gedrag’, ‘ongeremd (bv seksueel) 

gedrag’ en ‘moeilijk hanteerbaar gedrag (geheugenproblemen, moeite met planning…)’ hoog scoren als 

Nee 20 14% 

Soms 67 48% 

Regelmatig 42 30% 

Weet het niet 10 7% 



 
8 Resultaten bevraging niet-aangeboren hersenletsel (NAH)  - 2014 

mogelijke oorzaak. Ook ‘psychiatrische problemen’ scoort redelijk hoog, terwijl ‘leeftijd’, ‘moeilijk vervoer’, 

‘wegloopgedrag’ en ook ‘het ontbreken van een motorische handicap’ scoren volgens de bevraagden eerder 

laag. 

Uit de schriftelijke opmerkingen: 

Uit de schriftelijke opmerkingen die de bevraagden bij deze vraag hebben meegegeven, kunnen wij echter 

afleiden dat ‘moeilijk hanteerbaar gedrag (geheugenproblemen, moeite met planning, niet zelfstandig kunnen 

handelen, niet in groep kunnen functioneren…) toch als voornaamste oorzaak wordt ervaren.  

 Bijkomende oorzaken 

Bijkomend aan de voornoemde mogelijke oorzaken geven de bevraagden ook volgende oorzaken aan: 

 Niet of geen ondersteuning in de thuissituatie. 

 Niet voldoende expertise aanwezig binnen de organisatie t.a.v. deze doelgroep en de complexiteit van 

de gevolgen van NAH. 

 Onduidelijk statuut: grijze zone tussen VAPH en psychiatrie bv. 

 Het niet goed kunnen inschatten van de mogelijkheden van de pmNAH (beeldvorming). 

 Geen of onvoldoende expertise aanwezig op vlak van communicatie met pmNAH. 

 De zwaarte van de zorg aan pmNAH.  

 Het hebben van een motorische handicap! 

 Negatieve gevolgen voor (de werking met) andere bewoners en voor de veiligheid van de persoon zelf 

en de omgeving. 

 Niet voldoende (h)erkennen van de specificiteit van de problematiek bij personen met ‘mild’ NAH.   

 Sommige voorzieningen hebben onvoldoende mogelijkheden om deze groep op te vangen. Er is nood 

aan gespecialiseerde voorzieningen.  

 

Bij schriftelijke opmerkingen wordt bovendien gesteld dat er ook vanuit de pmNAH zelf terughoudendheid 

vast te stellen is t.a.v. het instappen in de hulpverlening: geen motivatie en bereidheid, het doel van de 

hulpverlening niet goed begrijpen….  

4) Welke knelpunten ervaar jij op het vlak van onthaal?  

Bij deze vraag werd aan de bevraagden gevraagd om bijkomende knelpunten (die in deze bevraging niet aan 

bod zijn gekomen) te vermelden:  

 Nood aan de expertise van derden voor het vastleggen van een objectief beeld. 

 Nood aan meer intersectorale initiatieven. 

 Nood aan meer innoverende initiatieven zoals het beroep doen op een ‘buddy’ – steunpersoon 

doorheen het traject. 

 NAH is nog niet of onvoldoende gekend. 

 Informatie over (doorverwijs)mogelijkheden voor pmNAH bij mutualiteit, OCMW, sociaal huis, CAW is 

vrij beperkt. De cliënten  hebben het gevoel van kastje naar de muur te worden gestuurd. 

 Te weinig ziekte-inzicht. 

 De beschikbare informatie over de persoon met NAH is onvolledig en soms onjuist. 

 Te weinig mogelijkheden / opvangplaatsen om door te verwijzen. 

 Weinig ondersteuning aan pmNAH op vlak van praktische en administratieve zaken m.b.t. tot haar / 

zijn dossier. 

 Soms wordt de stap / fase van onthaal gewoon overgeslagen / gemist, het gaat verloren  in de chaos 

van het begin bij de zorgvrager en de familie. 
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 Onzichtbare problemen / symptomen zijn moeilijk te duiden en specialisten in dit soort problemen 

(neuropsychologen) zijn niet altijd voor handen. 

 (Te hoge) verwachtingen van de cliënt en de omgeving die niet ingelost kunnen worden wegens te 

weinig goede opvang en wachtlijsten. 

 De onderwijswereld is weinig vertrouwd met het begrip NAH 

 Omdat de pmNAH op basis van diagnose NAH in sommige voorzieningen niet opgevangen mogen / 

kunnen worden, zoekt men verder naar andere mogelijke diagnoses (zoals psychische) om de pmNAH 

alsnog te kunnen opnemen. Dit vergt een extra inspanning en is ook niet zo evident. 

 Gebrek aan goede informatie- / gegevensoverdracht tussen instanties en voorzieningen. 

 Gebrek aan afstemming en coördinatie tussen verschillende instanties. 

 Er is extra tijdsinvestering bij het onthaal nodig.     

 Nood aan gespecialiseerd onthaal voor pmNAH. 

5) Welke goede realisaties / projecten ken jij op vlak van onthaal?  

Zie de aparte inventaris / lijst van alle goede praktijken. 
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DEEL II – BELEID 
 
Beleidsmaatregelen moeten ertoe bijdragen dat elke persoon met NAH kan rekenen op gepaste zorg, 

ondersteuning en omkadering met als doel een optimale maatschappelijke re-integratie. 

 

 

1) De overheid moedigt momenteel sector overschrijdende initiatieven aan of legt ze zelfs op. Om tot 
intersectorale samenwerking te komen, zijn er beleidsmaatregelen nodig die dit mogelijk maken.  

Vind jij dat de overheid voldoende inspanningen levert om de implementatie van dit beleid te 
ondersteunen? 

 

 
 
Uit de antwoorden blijkt dat een groot deel van de bevraagden (68%) van mening is dat de overheid 
geen of onvoldoende inspanningen levert om de intersectorale samenwerking te ondersteunen. Hun 
aandeel wordt aanzienlijk groter indien wij de antwoorden van de mensen die met ‘weet het niet’ 
hebben geantwoord buiten beschouwing zouden laten (meer dan 90%). 
 
Uit de schriftelijke opmerkingen: 
 
Zo goed als niemand stelt het nut van intersectorale samenwerking in vraag, wordt soms zelfs als noodzakelijk 
voor de optimalisering van de hulp- en dienstverlening aan de pmNAH ervaren: 
“[Nood aan]meer samenwerkingen tussen de verschillende verenigingen m.b.t. NAH. Samenvoegen van 
initiatieven en bijeenkomsten kan tot besparingen leiden. Voorbeeld: Nederland ” 
 
Toch worden bij de meeste reacties kritische vragen gesteld over de huidige rol van de overheid:   
 
 Gebrek aan begeleiding en sturing vanuit de overheid in functie van de ondersteuning van het proces van 

intersectorale samenwerking op het werkveld: 
 “Het beleid wil inderdaad intersectorale samenwerking maar laat na hiervoor eerst belangrijke tools -

zoals elektronisch dossier - te ontwikkelen of good practices te inventariseren en verder te verspreiden. 
Het lijkt erop dat iedereen op kleine schaal moet zoeken naar gepaste oplossingen.”  

 “Als dat gebeurt, is dat op eigen initiatief” 
 

 Reglementeringen en richtlijnen vanuit de overheid: 
 “Uitvoeringsbesluiten volgen zeer traag op theoretische uitspraken en constructies - de middelen zijn te 

schaars…” 

 “Voor de opvang en begeleiding van personen met NAH zouden er sector overschrijdende richtlijnen 

kunnen komen waaraan men zich kan toetsen” 

 “Flexibele samenwerking mag niet gehinderd worden door algemene regelgeving --> regelluwte is 

absolute noodzaak” 
 “ VAPH heeft een talent in het complex maken van eenvoudige zaken, alsof hun administratie bestaat 

uit chinese puzzelaars. Riziv is paranoïde en tracht dit te verbergen achter uitvoerige registraties. ” 
 “Alle hulp van overheidswege is een "administratief kluwen" waarbij de patiënt soms de moed 

ontnomen wordt om al de nodige formulieren op talrijke plaatsen op te vragen. 
 

Nee 39 28% 

Ja, maar niet voldoende 56 40% 

Ja 10 7% 

Weet het niet 34 24% 
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 Gebrek aan middelen voor zowel de begeleiding van het proces van intersectorale samenwerking, als voor 
het verhogen van het zorgaanbod: 

 “overheid maakt geen middelen vrij/heeft geen middelen” 
 “Voor ondersteuning van deze sector wordt de samenwerking financieel niet aangemoedigd, enkel 

projectmatig.” 
“financiële middelen voor overleg ontbreekt “ 

 “Denk dat er onvoldoende middelen worden uitgetrokken (cfr gedeelde zorg die op vrijwillige basis is)” 

 

2) Wat vind jij van deze stelling? 

'De manier waarop de hulp t.a.v. pmNAH nu georganiseerd wordt, is complex, versnipperd en 
weinig overzichtelijk. De regelgeving is ingewikkeld, evenals de sociale administratie' 
 

 

 
 
86% gaat volledig of gedeeltelijk akkoord met deze stelling (of meer dan 98% indien wij het antwoord 
‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten).  
 
Uit de schriftelijke opmerkingen: 
 
 
 Ingewikkelde reglementering en sociale administratie: 

 “problemen met de exclusieve erkenning voor bepaalde doelgroepen vanuit de residentiële 
voorzieningen maakt soms onmogelijk dat personen met NAH kunnen instappen in een voor hen goede 
setting. □” 

 “je hebt reeds specialisten nodig op vlak van sociale wetgeving om deftig te kunnen volgen □” 

 “Inderdaad , er is een overreglementering binnen de complexe zorgsector waardoor de transparantie 
ver zoek is. Bijvoorbeeld ,goedbedoelde maatregelen zoals de instelling van PTB dossier sschieten hun 
doel voorbij en verminderen eerder de kans op een plaatsing voor veel pmNAH. “ 

 
 Ook benadrukken ze het belang van regionale aanpak: 

 “Provinciaal samenwerkingsinitiatief is zo een positief initiatief maar er blijven hiaten. 
 “regionaal uitwisselen van geslaagde initiatieven en breedschalig aansluiten voor elke persoon ” 
 “Ik zou dus pleiten voor een nog veel meer regionaal beleid .Vlaanderen is klein maar nog te groot als 

het om een mens gaat !” 

 
 Bereidheid van de voorzieningen zelf: 

 “Er moet langs alle kanten bereidheid zijn tot samenwerking. Op het niveau van de werkvloer is dat wel 
zo, maar niet altijd op het niveau van het beleid van een voorziening. Graag toch wel transparantie en 
duidelijkheid wie wat doet en hoe de financiering verloopt “ 

 
 Een aantal bevraagden probeert het probleem vanuit het oogpunt van de pmNAH zelf (of haar omgeving) 

te schetsen: 
 “Kan niet alles wat te maken heeft met handicap op één dienst behandeld worden?” 
 “ pmNAH bekijken als een totaliteit! ” 

Niet akkoord 2 1% 

Gedeeltelijk akkoord 39 28% 

Akkoord 80 58% 

Weet het niet 18 13% 
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 “Heel de administratie in ons land is versnipperd en ingewikkeld. Als je er een NAH bovenop krijgt dan 
is het lastig om er zicht over te blijven houden. Diensten die overkoepelend kunnen werken, kunnen dit 
heuvel een beetje oplossen ten aanzien van de pmNAH ” 

 “1 centraal orgaan.” 

 “…… de draagkracht van het sociaal netwerk van de PmNAH is soms zwaar overschat.” 
 “ Eigenlijk is het hele zorgsysteem voor mensen te ondoorzichtig .... tegemoetkoming , invaliditeit, 

handicap, subrogatie, VAPH / ziekenkas ... .... té veel diensten , té grote versnippering ! Veel etiketjes 
maar voor de NAH-er is er maar 1 ding belangrijk en dat is goed geholpen worden in functie van zijn 
/haar specifieke probleem!” 

 
 Niet voldoende expertise aanwezig bij de reguliere sector: 

 “…..reguliere sector meer betrekken, maar deze sector is niet gepast voor mensen met ernstige NAH.” 

 

3) Vind jij dat meer samenwerking nodig is tussen het Vlaams en het Federaal niveau om tot een 
betere afstemming te komen tussen RIZIV, FOD’s en VAPH? 

 

 
 
 
83% (of meer dan 99% indien wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten) 
vindt een betere afstemming en samenwerking tussen het Vlaamse en Federale niveau noodzakelijk.  
 
 Onvoldoende informatiedoorstroming:  

 “Sectoren zijn niet op de hoogte van elkaars beleidswijzigingen. De revalidatiesector en geestelijke 
gezondheidszorg geven als voorbeeld aan helemaal niet geïnformeerd te zijn over perspectief 2020.” 

 “Absoluut. De linker en de rechterhand weten van elkaar niet echt wat ze wel en niet doen 
 “Alleen al omdat personen met NAH ook met alle instanties te maken hebben, en het een soms het 

anders uitsluit (bvb collocatie in psychiatrie omwille van onhoudbare thuissituatie: zorgt er vaak voor 
dat overstap naar PTB statuur quasi onmogelijk wordt: "er is een dak boven het hoofd"... ” 

 
 
 Nood aan reglementeringen en afstemmingen over meerdere departementen en overheden heen: 

 “Een naadloze overgang tussen verschillende diensten/sectoren zou gewaarborgd moeten zijn. Bv: 
overgang school - VAPH, revalidatie (RIZIV) - VAPH,... een pmNAH kan bv ziektevergoedingen 
ontvangen maar toch niet erkend worden als persoon met een handicap.. Criteria tussen de 
verschillende departementen beter laten overeen komen: voor pmNAH is dat allemaal moeilijk te 
vatten ” 

 “Pm NAH met gedrags-emotionele problemen en psychiatrische problematiek kunnen soms niet 
terecht in VAPH voorzieningen, en de psychiatrie heeft ook niet altijd een antwoord op de noden van de 
pmNAH in de zin dat daar geen woonvoorzieningen zijn op maat van persoon met NAH Alles moet 
transparanter zijn ” 

 
 Nood aan transparantie en bindende afspraken over de financiering:  

 “Graag toch wel transparantie en duidelijkheid wie wat doet en hoe de financiering verloopt “ 
 “RIZIV (revacentra) terugbetalingen te beperkt in de tijd te weinig arbeidsgerichte ondersteuning te 

weinig inclusiegerichte ondersteuning te weinig experts te weinig competenties ivm 
neuropsychologische revalidatie te weinin ondersteuning mantelzorgers te weinig PAB Niet allen voor 

 
Nee 

 
1 

 
1% 

Ja 116 83% 

Weet het niet 22 16% 
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deze doelgroep. Voor de pmnah is het ook niet duidelijk wat het verschil is en voor wat hij zich naar wie 
moet richten.. ” 

 “Maar ook met de andere financieringsbronnen : verzekeringen” 
 “terugbetalingen kunnen eenduidiger en kunnen ook sneller in orde komen mits een betere 

samenwerking ” 
 “Nog veel te veel wordt de hete aardappel doorgeschoven van sector naar sector” 

 
 
 Sommigen wijzen op de ruimere complexiteit van deze materie: 

 “ja, maar niet alleen voor NAH- patiënten, dat geldt voor de HELE GEZONDHEIDSZORG” 
 “Ik denk dat het voor de pmNAH ENORM belangrijk is maar dat het in dit complex land niet evident is 

om te verwezenlijken.” 
 
 
 
4) Om tot intersectorale samenwerking te komen is er nood aan dialoog tussen de diensten die zorg / 
ondersteuning aanbieden aan pmNAH.  
Neem jij deel aan of ken jij in de praktijk zo'n initiatief waar op een goede manier sector overschrijdend 

gewerkt wordt? 

Zie de aparte inventaris / lijst van goede praktijken.  
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DEEL III – SCHADEREGELING 
 
Als slachtoffer van een ongeval heeft de pmNAH en zijn / haar omgeving nog bijkomende bekommernissen 
zoals de vele, en vaak complexe, administratieve formaliteiten die ‘tijdig’ moeten vervuld worden, en dit 
meestal in een moeilijk te begrijpen verzekeringstechnische of juridische taal. 
 

 

Algemene opmerkingen vooraf: 

Uit de schriftelijke antwoorden blijkt dat het onderscheid tussen vraag 1 en vraag 2 - met name het 

onderscheid tussen ‘informatie verstrekken’ en ‘advisering en ondersteuning’  - niet zo duidelijk was voor de 

bevraagden. Met het verstrekken van informatie werd bedoeld de algemene beschikbare informatie over 

personen met NAH. Met advies en ondersteuning bedoelden wij dan het aanbieden van ondersteuning op 

maat van een pmNAH.  

Het is mogelijk dat dit onderscheid bij de formulering van de vragen niet duidelijk genoeg gemaakt werd. Maar 

misschien is er ook een andere verklaring voor te vinden: in veel antwoorden op verschillende vragen doorheen 

de bevraging komt de volgende stelling vrij vaak terug:  elk individueel dossier is zodanig apart en anders dat er 

vanaf het begin al nood is aan gespecialiseerde info en advies op maat: “elke persoon met NAH is verschillend 

en daarom is het moeilijk om een duidelijke handleiding van iedereen te geven.” “Elk dossier is anders, de 

diverse diensten geven aan niet altijd over de juiste kennis te beschikken.” 

Opvallend in dit verband, maar ergens wel te begrijpen, is ook dat een aanzienlijk deel van de bevraagden (ruim 

boven de helft) bij de vragen in dit onderdeel van de bevraging de optie ‘ik weet het niet’ hebben aangevinkt. 

Ze geven aan dat ze dit soort vragen naar de sociale dienst doorverwijzen.  

1) Ervaar je problemen bij de informatieverstrekking aan het slachtoffer met NAH? 

 

1.1 Op administratief vlak: 

    

 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 23% dat ze hier geen 

problemen mee ondervinden. 77% antwoordde dat ze daar soms of regelmatig wel problemen bij vaststellen.  

Uit de schriftelijke opmerkingen: 

 Weinig zicht op de problematiek van NAH bij de verstrekkers van info: 

 “Gebrek aan inzicht in problematiek bij dossierbeheerders, die gedrag van pmNAH interpreteren zoals 

een "gewone" persoon en zich dan zelfs soms beledigd voelen, onbeleefd behandeld, niet 

gerespecteerd... zij gaan dan soms vanuit die ergernis het dossier verder aanpakken... gevolg is een 

vicieuze cirkel...” 

Nee  19 14% 

Ja, soms 37 27% 

Ja, regelmatig 26 19% 

Weet het niet 57 41% 
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 “Verstaat de info niet.“ 

 “Eigen aan nah is dat de dingen moeilijk doordringen en ze meer tijd vragen om tot resultaat te 

komen.” 

 

 Nood aan juiste, eenduidige en volledige informatie: 

 “Vaak is de persoon met NAH afhankelijk van de informatieverstrekker, waardoor de info vaak 

onvolledig en niet goed getimed is.” 

 “Men verwacht dat iedereen zomaar de reglementering kent. Er is geen soort ombudsman om de 

patiënt door te verwijzen naar elke instantie” 

 “…soms is het niet duidelijk waar de pmNAH voor bepaalde problemen terecht kan. Het is soms een 

heel kluwen. [De nood aan]Een centraal meldpunt om informatie te verstrekken van waar naartoe met 

welke vragen.” 

 “pmNAH krijgt onvoldoende info wat dit [subrogatie en cumulverbod] precies inhoudt. Bij het 

instappen in een erkende zorgvorm is er heel wat onduidelijkheid op financieel gebied.” 

 “Er wordt soms te weinig info verstrekt aan mantelzorgers” 

 “Het gebrek aan eenduidige communicatie vanwege verschillende betrokken partijen (VAPH, advocaat, 

bewindvoerder, thuisbegeleiding,...) is soms verwarrend voor pmNAH en zijn omgeving.” 

 

 Bijstaan van de pmNAH: 

 “Wie volgt de administratie op? Want persoon zelf kan het niet - lange duur van de afhandeling” 

 “Deze zaken blijven lang aanslepen en niet elke pmNAH heeft iemand om dit samen met hem te 

bespreken en of aan hem of haar uit te leggen.”  

 “Idealiter zou er constant iemand moeten aanwezig zijn bij de cliënt om de communicatie te 

garanderen.” 

 
 Complexiteit van de materie: 

 “Ondoorzichtige procedures, moeilijk vakjargon” 

 “Het is niet voldoende duidelijk welke papieren er moeten ingevuld worden of waar ze ondersteuning 

kunnen vinden op dit vlak.” 

 “Zeer complex en dikwijls mensonwaardige procedures en termijnen.” 

 “Elk dossier is anders, de diverse diensten geven aan niet altijd over de juiste kennis te beschikken. 

 Onvoldoende op de hoogte. Een warboel aan informatie.” 

 “Elke persoon met NAH is verschillend en daarom is het moeilijk om een duidelijke handleiding van 

iedereen te geven.” 

 

 Moeilijk en technisch taalgebruik: 

 “Jargonmatige formulering in brieven, juridificering van communicatie.” 

 “Personen met NAH ervaren vaak concentratiestoornissen bij lezen en invullen van administratieve 

documenten. Te moeilijk voor velen. Bovendien een hele papierenrompslomp die voor hen minder 

prioritair lijkt” 

 “Taalgebruik – vakjargon” 

 

 Effect op de betrokkenen:  

 “Familieleden ventileren soms hun moeilijkheden bij de administratieve opvolging van het dossier van 

de PmNAH.”  

 “Het is voor ons al een kluwen, laat staan dat je het steeds in begrijpbare taal kan verwoorden naar de 

familie...” 
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 “Het is een gevoelige materie.” 

 

1.2 Op juridisch of verzekeringstechnisch vlak: 

 

 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 24.5% dat ze hier geen 

problemen mee ondervinden. 75.5% antwoordde dat ze daar soms of regelmatig wel problemen bij vaststellen.  

Uit de schriftelijke opmerkingen: 

 Verzekering: 

 “vanuit verzekeringsoogpunt is het steeds de bedoeling om zo weinig mogelijk uit te keren, dit zou 

moeten georganiseerd worden dat dit niet van de goodwill afhankelijk is, maar objectief en zo snel 

mogelijk” 

 “Arbeidsongevallenverzekering die kosten van zich wil afwenden en bv. zegt dat voor 

aanpassingen...thuis eerst het VAPH voor alles moet gecontacteerd worden ; waarop VAPH dan laat 

weten dat eerst Arbeidsongevallenverzekering moet aangesproken worden.” 

 “Vooral in ongevalssituaties grote onduidelijkheden voor de betrokkenen .“ 

 “Tijdens trajecten naar werk zijn verzekeringskwesties vaak nog bezig. Dit is op administratief vlak 

vaak zeer onduidelijk, onduidelijke taal, diverse instanties die onvoldoende samenwerken, ... Weinig 

begrip en kennis over problematiek. sociale dienst ook niet altijd op de hoogte van wetgeving, vb bij 

hersentrauma bij toerist” 

 
 Complexiteit van de materie: 

 
 “Het complexe van het strafrechtelijke en burgerlijke luik, maakt dat slachtoffers moeilijk zicht krijgen 

op hun rechten, hun mogelijkheden tot het verkrijgen van een schadevergoeding. “ 

 “Vnl. de diensten uit de revalidatiesector geven aan dat ze hier vaak moeilijkheden ondervinden.“ 

 

 Werk voor specialisten: 

 “Is zeer specialistisch. Ook voor mij is het onduidelijk welke papieren ze allemaal moeten invullen of bij 

welke dienst ik hiervoor terecht kan. Geen duidelijk zicht op waar ze allemaal recht op hebben of 

gebruik van kunnen maken.” 

 “…… Er wordt ook geregeld beroep gedaan op een jurist voor informatie of advies.”  

 

Nee 19 14% 

Ja, soms 28 20% 

Ja, regelmatig 30 22% 

Weet het niet 62 45% 
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2) Ervaar je problemen bij het adviseren en de ondersteuning aan de pmNAH? 

 

2.1 Op administratief vlak 

 

 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 24.5% dat ze hier geen 

problemen mee ondervinden. 75.5% antwoordde dat ze daar soms of regelmatig wel problemen bij vaststellen. 

 Uit de schriftelijke opmerkingen: 

 technische ondersteuning voor hun geheugen zoals gsm's, allerlei tegemoetkomingen waar ze recht op 

hebben. 
 

 Financiële overwegingen:  

 “Probleem is vaak dat veel patiënten vanuit financieel oogpunt, soms het dossier vaak snel willen laten 

consolideren, wat (zeker bij jongeren) geen goed idee lijkt te zijn…” 

 “juristen streven in België al te vaak naar schadevergoeding vooraf aan schadeherstel... terwijl het 

andersom moet zijn (en in andere landen ook heel vaak is !)” 

 
 
 Betrokkenheid van de pmNAH zelf: 

 “Het is zo ingewikkeld dat administratie afgehandeld wordt met het netwerk van de persoon. Hierdoor 

voelt de pmNAH aan dat hij over het hoofd gezien wordt.” 

 “Het interesseert hen niet, het is te moeilijk voor hen om het te begrijpen, ze zien de ernst niet altijd in” 

 

 Werk voor specialisten: 

 “Je hebt reeds specialisten nodig op vlak van sociale wetgeving om deftig te kunnen volgen” 

 “Vooral in dossiers die én arbeidsongevallen én mutualiteit én/of verzekering derde betreffen moet ik 

zelf eerst heel wat uitzoeken vooraleer ik een juist antwoord kan formuleren.” 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 21 15% 

Ja, soms 45 32% 

Ja, regelmatig 20 14% 

Weet het niet 53 38% 
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2.2 Op juridisch of verzekeringstechnisch vlak: 

 

 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 30.8% dat ze hier geen 

problemen mee ondervinden. 69.2% antwoordde dat ze daar soms of regelmatig wel problemen bij vaststellen.  

Uit de schriftelijke opmerkingen: 

 Gebrek aan gespecialiseerde ondersteuning: 

 “Persoon met NAH moet zelf initiatief nemen om een netwerk uit te bouwen om dit uit te zoeken en te 

vertalen.” 

 “Deze taak wordt niet altijd opgenomen wegens te complex, verwijzing naar 

verzekeringsmaatschappijen, eventueel advocaten.” 

 “Er is geen ondersteuning.” 

 “Men is meestal leek op dat vlak” 

 “Dit is zo specifiek dat ik niet over de juiste informatie beschik. Aparte wereld” 

 
 
 Verzekering: 

 “Onbegrip vanuit verzekeringsartsen” 

 “Soms zien we dat t.a.v. verzekering enkel de fysieke letsels worden beklemtoond en de cognitieve 

beperkingen ten gevolge van bv. diffuus hersenletsel worden geringacht….” 

 “Gebrek aan herkenning en erkenning van NAH problematiek wanneer geen duidelijk letsels [te zien 

zijn] met huidige beeldvorming, terwijl de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn.” 

 “Lange overbruggingstijden voor bv. verkeersslachtoffers enz..” 

 “Personen worden vaak onderworpen aan mensonterende controles waarbij verschillende artsen 

betrokken zijn. Er is weinig respect voor het intieme of de privézaken. Gesprekken worden op een 

zakelijk niveau gevoerd, opnieuw over het hoofd heen van diegene die het aanbelangt.” 

 
 Werk voor specialisten: 

 “Ik raad de mensen aan om een advocaat te zoeken die op de hoogte is van de materie.” 

 “Advies om advocaat te nemen zeker voor een consolidatie” 

 

3) Ervaar jij problemen bij de toepassing van de regel van subrogatie en cumulverbod (dit wil 

zeggen dat men niet 2 maal vergoed kan worden voor dezelfde schade), wanneer er tussenkomst is 

van andere instanties (VAPH, RIZIV, FOD sociale zekerheid) in combinatie met de verzekering 

of het fonds die het ongeval moeten vergoeden? 

 
Opmerking vooraf: 
Deze vraag polst naar de ervaringen m.b.t. het (technische) dossier van subrogatie en cumulverbod. 
Deze kwestie werd als een aparte vraag in de bevraging opgenomen omdat er herhaaldelijk signalen 
waren ontvangen vanuit de netwerken rond de pmNAH die dit aspect als een belangrijk knelpunt 
hebben aangekaart.  
  
 

Nee 24 17% 

Ja, soms 32 23% 

Ja, regelmatig 22 16% 

Weet het niet 61 44% 
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Opvallend bij deze vraag is de hoge score van de optie ‘weet het niet’ (gemiddeld meer dan de helft), 
wat begrijpelijk is omdat er slechts een specifiek segment bij de hulpverlening met deze (technische) 
materies bezig is.  
 
Wanneer wij de optie ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, zien wij dat gemiddeld de 
helft van de bevraagden antwoordt dat ze geen problemen in dit verband ondervinden (over de drie 
onderdelen van deze vraag heen). Hier moeten echter wel twee kanttekening bij gemaakt worden:  
a) zoals aangegeven bij de inleiding, is deze bevraging echter op maat van de hulpverleners 

samengesteld; de gegeven antwoorden moeten dan ook in deze context gelezen worden! 

b) deze mensen geven in hun schriftelijke opmerkingen wel aan dat dit voor de pmNAH zelf en hun 

familie degelijk een problematisch gegeven is, of als zodanig ervaren wordt.  

 
 

3.1 In combinatie met het VAPH: 

 

 

 
Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 46.5% dat ze hier geen 

problemen mee ondervinden. 53.5% antwoordde dat ze daar soms of regelmatig wel problemen bij vaststellen.  

Uit de schriftelijke opmerkingen: 
 

 Ingewikkelde en onduidelijke regelgeving: 

  “Rond wettelijke subrogatie bestaat er nog veel onwetendheid en onduidelijkheid (in hoeverre moet je 

bv. gaan procederen tegen de tegenpartij als de post hulp van derden onvoldoende wordt berekend - 

wat verwacht het VAPH hierrond?) De medische expertise duurt vaak lang en 

verzekeringsmaatschappijen hebben de neiging om schadevergoedingen te beperken. Er wordt niet 

genoeg rekening gehouden met de levenslange handicap of beperking, waarbij de mogelijkheden van 

mensen fel verminderd worden, zowel op gebied van onderwijs als tewerkstelling.” 

 “Dat de partijen de kosten willen afschuiven op andere partijen en er zo een heen en weer debat plaats 

heeft dat veel tijd en energie opslorpt.” 

 “Ingewikkeld om uit te leggen. het principe op zich is OK, maar de toepassing loopt heel vaak fout 

omdat de regelgeving niet helder is, er te veel vragen (nog) geen antwoord hebben i v m wat de cliënt 

zelf nu precies moet doen, wie info moet hebben van wie, wanneer... 

 

 Ontoereikende financiële steun: 

 “De huidige nieuwe subrogatieregel veroorzaakt heel wat problemen en is dikwijls onrechtvaardig voor 

de persoon met een NAH. Wanneer bv. een vergoeding wordt uitgekeerd voor ‘hulp van derden’ moet 

door de mantelzorg worden ‘bewezen’ welke ondersteuning wordt geboden naast de ondersteuning 

door het VAPH. Doordat bedragen van verzekeringen meestal ver onder de werkingskosten voor bv. 

een dagcentrum vallen, dreigen mensen al hun vergoedingen te verliezen, wat niet klopt, alsof 

mantelzorgers in dat geval zelf geen zorg of ondersteuning meer zouden bieden of geboden hebben 

aan de persoon in kwestie.”  

 
Nee 

 
33 

 
24% 

Ja, soms 21 15% 

Ja, regelmatig 17 12% 

Weet het niet 68 49% 
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 ….Probleem is ook dat veel artsen onvoldoende zicht hebben op de gevolgen van NAH, dus dat veel 

pmNAH onvoldoende geholpen worden (en onvoldoende zwaar ingeschaald worden edm)” 

 
 Moeilijk administratief dossier voor de pmNAH en haar / zijn netwerken om bij te houden: 

 “De boekhouding die mensen moeten bijhouden om al hun kosten te bewijzen is voor velen een 

onmogelijke zaak.” 

 “Is voor vele mensen zeer moeilijk te begrijpen” 

 “…Bovendien is de regelgeving dermate ingewikkeld dat het voor een doorsnee burger een onmogelijke 

opdracht is om de juistheid van de eis van VAPH te controleren, laat staan aan te vechten.”  

 “….voor ‘hulp van derden’ moet door de mantelzorg worden ‘bewezen’ welke ondersteuning wordt 

geboden naast de ondersteuning door het VAPH…” 

 
 
 Geen duidelijke communicatie met / infoverstrekking aan de pmNAH en haar / zijn netwerken: 

 “pmNAH krijgt onvoldoende info wat dit precies inhoudt.”  

 “Bij het instappen in een erkende zorgvorm is er heel wat onduidelijkheid op financieel gebied.” 

 “Is meestal zeer complex en een kluwen vooral voor het netwerk rond de persoon met NAH” 

 “Mensen weten niet op voorhand wat ze met wat moeten betalen. Bij een opname in een TNW of een 

DC moet op voorhand gezegd worden wat dit zal kosten en NIET NA EEN AANTAL JAAR en dan geld 

terug vragen met terugwerkende kracht” 

 
 Beleving / perceptie bij de pmNAH: 

 “Onrechtvaardigheidsgevoel bij pmNAH: “waarom zowel dagprijs aan de voorziening betalen als 

‘terugbetalen’ aan het VAPH. Waarom dienen wij ook afwezigheidsdagen in het DC te betalen?”. Soms 

volgt een ontslag omdat pmNAH de overeenkomst met het VAPH niet wil betalen.” 

 “Zelf vind ik dit OK maar voor mensen met NAH is het soms verwarrend. Zij ' beleven' financiering 

anders naargelang de financierende bron. [Ze] beleven de hulp via VAPH als goedkoper dan als ze het 

uit 'eigen zak' moeten opleggen .... Meermaals meegemaakt dat de hulpverleningsovereenkomst dan 

wordt opgezegd met voor een aantal cliënten toch wel nefaste gevolgen. Vooral als ze zelf niet de volle 

bevoegdheid voor eigen welzijn kunnen / mogen opnemen !!” 

 “….komst naar een dagcentrum: deelnemers die slechts deeltijds komen, moeten ook een vergoeding 

betalen voor de dagen dat ze er niet zijn. Valt moeilijk uit te leggen aan de gebruikers en hun familie.” 

 “Mensen zijn meestal niet op de hoogte van deze regel. Ze zijn nog altijd in de overtuiging dat de 

vergoeding vanuit de verzekering een middel is om schade te vergoeden / te herstellen en dat ze er hoe 

dan ook recht op hebben.” 

 
 
3.2 In combinatie met het RIZIV: 

 

 

 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 55.7% dat ze hier geen 

problemen mee ondervinden. 44.3% antwoordde dat ze daar soms of regelmatig wel problemen bij vaststellen.  

Nee 34 24% 

Ja, soms 21 15% 

Ja, regelmatig 6 4% 

Weet het niet 78 56% 
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Uit de schriftelijke opmerkingen: 

 “Regels die zeer eng geïnterpreteerd worden” 

 “Vervoerforfaits, ... “ 

 “Combinatie RVT en bv terugbetaling kiné “ 

 “De hulpmiddelen worden in RVT niet terugbetaald voor personen met NAH: nochtans ook niet via 

RIZIV, maar dit is wel de reden die VAPH aanhaalt om geen tussenkomst te doen in een RVT voor de 

hulpmiddelen (én de dagprijs ook niet trouwens!!)….” 

 “Duurt lang “ 

 

3.3 In combinatie met de FOD sociale zekerheid: 

 

 

 
Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 61.3% dat ze hier geen 

problemen mee ondervinden. 38.7% antwoordde dat ze daar soms of regelmatig wel problemen bij vaststellen.  

Uit de schriftelijke opmerkingen: 

 
 “Niet transparant zijn van de erkenning van punten. Bij het begeleiden van verschillende pmNAH naar 

het FOD merken we dat het toekennen van de punten dikwijls afhangt van de geneesheer die het 

dossier moet behartigen.” 

 “Duurt lang” 

 

  

Nee 38 27% 

Ja, soms 19 14% 

Ja, regelmatig 5 4% 

Weet het niet 77 55% 
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DEEL IV - KENNISONTWIKKELING en KENNISVERSPREIDING  
 
We leven in een kennismaatschappij. De kennis m.b.t. het functioneren van de hersenen ontwikkelde zich de 
laatste decennia spectaculair. Zo ook de mogelijkheid om de gevolgen van hersenletsels te behandelen. De zorg 
en de ondersteuning worden ook alsmaar professioneler. Het is dan ook een gezamenlijke opdracht om 
voortdurend actief bij te leren en nieuwe kennis te verzamelen, maar ook om deze kennis over te brengen en te 
verspreiden. 

 
1) Samenwerking op het vlak van kennisuitwisseling tussen voorzieningen en diensten die zich richten 

tot pmNAH lijkt hier dan onontbeerlijk.  

Ken jij initiatieven waar dergelijke kennisuitwisseling gerealiseerd wordt?  

Uit de gegeven antwoorden konden volgende methodieken gedestilleerd worden: 

1. intervisiegroepen 

2. ontwikkeling behandelingsprogramma  

3. outreach 

4. support teams  

5. vorming  

6. consulententeams  

7. adviesverlening vanuit gespecialiseerd centrum - expert 

8. lokale en regionale samenwerkingsverbanden   

9. initiatieven gelieerd aan een ziektebeeld bv ziekte van Huntington 

 

Voor een volledige inventaris van vermelde initiatieven zie het aparte document met inventaris van 

goede praktijken.  

2) Veel pmNAH doen beroep op diensten die zich niet specifiek tot deze doelgroep richten. Betere 

kennis van de kenmerken en de gevolgen van NAH zou ervoor zorgen dat pmNAH beter herkend 

worden in deze diensten. Dit zou dan de dienstverlening (vanuit deze diensten / voorzieningen) aan 

pmNAH bewerkstelligen en verbeteren.  

Op welke manier denk jij dat NAH best bekend wordt gemaakt bij de hieronder opgesomde 

instanties? 

In de tabel hieronder vindt u een (vergelijkende) weergave van de antwoorden op 4 voorgestelde methodes 

per domein. De bevraagden konden een score toekennen tussen 1 en 5 voor de efficiëntie van voorgestelde 

methodiek. De percentages in de tabel geven antwoorden weer van mensen die scores 4 en 5 hebben 

toegekend.  
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 Woon en 

zorgcentra 

regulier 

onderwijs 

buitengewoon 

onderwijs 

Tewerkstelling

s-projecten: 

werkgevers Vrijetijds-

initiatieven 

a) Folders 29% 21% 24% 46% 37% 47% 

b) Opleidings-

programma’s 

op maat 

90% 66% 80% 92% 89% 76% 

c) Online 

uitwisselings-

platforms 

28% 34% 39% 43% 36% 38% 

d) Bekendmaking 

van gebruikers-

organisaties 

74% Niet 

bevraagd 

Niet  

bevraagd 

75% 66% 72% 

 

Het bieden van opleidingsprogramma’s op maat (infosessies, vormingen, trainingen, workshops…) scoort zeer 

hoog voor alle 6 domeinen. Opvallend is dat ook de mogelijkheid ‘Bekendmaking van gebruikersorganisaties in 

kringen die met NAH in aanraking zouden kunnen komen’ beduidend hoog scoort.  

Folders en onlineplatforms scoren dan over het algemeen minder hoog. Folders scoren het hoogst bij 

tewerkstellings- en vrijtijdsinitiatieven. Onlineplatformps scoren eerder evenredig bij alle domeinen.  

 
Uit de schriftelijk opmerkingen: 
 
2.1 Woon- en zorgcentra: 
 
 Intersectoraal overlegplatforms: 

 “Een echt overlegplatform tussen de verschillende sectoren: ik ging naar SEN Vlaams Brabant, doch dit 

is zo specifiek voor de thuiszorg, dat je als residentiële zorg buiten de sector er niets aan hebt. De 

ouderenzorg kent de sector totaal niet, niet de wetgeving e.d.: dit zou nochtans interessant zijn om te 

zien waar we mekaar kunnen helpen, waar de wetgeving haaks op de zorgverlening staat e.d. Ook 

onze koepelorganisatie hoort "onze kreet om discriminatie van de cliënt" niet. informeren van 

eerstelijnsdiensten (poetsdiensten, familiehulp,....) informeren van huisartsen informeren van 

zelfstandige paramedici (kine, logo, ergo)” 

 
 Casus gebonden intervisie: 

 “Mogelijkheid tot case gebonden intervisie met gespecialiseerde hulpverlening.” 

 “Meer intervisiemogelijkheden - face to face contact: leren uit ervaringen van anderen, vanuit vragen 

van anderen reflecteren over eigen praktijk. Ik spreek vanuit een ambulante setting, dit mag een niet te 

verwaarlozen hulpverleningsgroep zijn.” 

 “Bij elke verwijzing naar woon- en zorgcentra vormingsmoment rond persoon in kwestie inlassen: 

casusgebonden vorming, intervisies...” 

 
2.2 Regulier en buitengewoon onderwijs: 
Deze vraag heeft betrekking op het opvangen van een leerling met NAH in het onderwijs. 

 
 “Kennismakingsstages of kijkdagen” 
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  “Personen met een NAH die over hun ervaringen spreken voor leerlingen” 

 “Praktijkervaring opdoen op een stroke-afdeling (bijna alle aspecten komen hier aan bod)” 

 “Bekendmaking via artikels in tijdschriften die in onderwijs gelezen worden vb Klasse. Ik denk dat 

mensen hiervoor interesse zullen hebben als ze een concreet geval voor hen hebben. Het is zeer 

moeilijk om in algemene termen te spreken.” 

 “Outreach van gespecialiseerde diensten.” 

 “Inleefdagen” 

 “Ook informatie op maat voor de medeleerlingen in de klas van een PmNAH” 

 “Enkel specifieke relevante studierichtingen” 

 
2.3 Tewerkstellingsdiensten en -projecten: 
 

 “Initiatieven die zich richten tot ondersteuning van personen met een arbeidshandicap meer inbedden 

in de reguliere initiatieven nl VDAB, werkwinkel. Het is voor pmNAH om toegang te krijgen tot 

bepaalde diensten, zo drempelverlagend mogelijk werken...” 

 “Ik denk dat mensen hiervoor interesse zullen hebben als ze een concreet geval voor hen hebben. Het is 

zeer moeilijk om in algemene termen te spreken.” 

 “Misschien maar weinig mensen die in beschutte werkplaat kunnen meedraaien.. succesverhalen die 

wij kennen gebeuren wanneer de persoon een andere taakinvulling kan krijgen op zijn vertrouwde job 

(bv klusjes blijven doen op de school/bedrijf waar persoon vroeger lesgaf of andere functie 

uitoefende)” 

 “Outreach van gespecialiseerde diensten” 

 “Studiedagen Sensibiliseringscampagnes” 

 
2.4 Vrijetijdsinitiatieven: 
 

 “Bekendmaking via gemeente: gemeentelijke folders, infokrant, digitale nieuwsbrieven” 

 “Via huisarts en eerste lijn en school/studieadvies/oudercontacten” 

 “Met een groep pmNAH aankloppen bij zo'n organisatie en duidelijk maken dat ze een specifiek 

programma moeten opstellen.” 

 
Aanvullende voorstellen van de bevraagden (uit de schriftelijke opmerkingen): 

 
 Instrumenten: 

 “Schuivenkast”. Schuivenkast wordt bij alle genoemde domeinen als een geschikt instrument vermeld. 

Het is een instrument dat momenteel door het provinciaal samenwerkingsverband Antwerpen 

ontwikkeld wordt en dient om (basis)kennis over NAH te verschaffen aan verschillende 

beroepscategorieën. 

 “Voorzien van eenvoudig te raadplegen databanken” 

 
 Expertisecentrum:  

 “Oprichting van een expertisecentrum dat je gratis telefonisch kan consulteren” 

 
 Bekendmaking naar breder publiek: 

  “Sowieso een betere kennis van de problematiek bij het breed publiek, zoals ook bij dementie, ASS, ... 

is gebeurd. Dan voelen personen en hun familie zich misschien minder onbegrepen. Ja, NAH bestaat!” 

 “Door activiteiten te organiseren voor een breder publiek (motortreffen, fancy fair, rommelmarktjes, 

pannekoekenslag) en zo duidelijk te maken dat mensen met een NAH hun mannetje kunnen staan en 

zeker nog in staat zijn om activiteiten mee te organiseren of aan deel te nemen.” 

 “De term NAH moet meer in de media komen. We spreken van verkeersslachtoffers maar er wordt 

zelden de term NAH gebruikt bij mensen die getroffen zijn door een hersenbloeding, ... Er wordt 
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bijvoorbeeld wel gemeld dat BV een hersenbloeding hebben opgelopen maar daar zou dan ook moeten 

gekoppeld worden dat dit een NAH is. Er wordt gesproken van mensen die in coma liggen maar de 

term NAH volgt niet.” 

 
 Folders: 

 “Ik vind folders een goede manier, ik vind ze wel niet altijd even helder/ leesbaar voor pmNAH.” 

 
 Studiedagen / sensibiliseringscampagnes: 

 “Bekend maken via folders, lezingen, bezoeken ter plaatse, vertegenwoordigers van de verschillende 

centra uitnodigen om eens op bezoek te komen tijdens opendeurdagen, ed.” 

 “Kenmerken en gevolgen van NAH in voordrachten in: scholen, mutualiteiten, 

ouderenverenigingen,.....” 

 

3) Hoe kunnen opleidingen op master- en bachelor niveau een taak opnemen in het ontwikkelen en 

verspreiden van kennis m.b.t. NAH? 

De bevraagden konden scores van 1 tot 5 toekennen aan 4 manieren van mogelijke aanpak. Alle 4 

mogelijkheden scoren hoog (de percentages hebben betrekking op antwoorden die scores 4 en 5 hebben 

toegekend) en evenredig.  

1. Verrichten van onderzoek: 80% 

2. Ontwikkelen of aanpassen van tests en observatie-schalen: 82% 

3. Ontwikkelen van (be)handelingsmethodieken: 83% 

4. Ontwikkelen van trainingspakketten: 83% 

 

Uit schriftelijke opmerkingen: 

 “Kenniscentrum NAH zou dit moeten coördineren” 

 “Er moet nog veel gebeuren!” 

 “Problematiek van NAH opnemen in lespakket” 

 “Inschakelen van stagiairs of studenten om te werken aan kennisverspreiding rond NAH” 

 “Het geven van bijscholingen (bv. onder vorm van een postgraduaat) aan externe organisaties.” 

 “Er bestaat al heel wat, maar ook hier is er onvoldoende communicatie... het warm water lijkt me 

dikwijls opnieuw uitgevonden te worden ;-)” 

 “Er zijn initiatieven die vb specialisatie neuro-motorische opleiding organiseren (KULeuven prof geert 

verheyden)” 

 “Beginnen met degelijke praktische opleiding over sensomotorische en cognitieve gevolgen, eventueel 

met observatieopdrachten en redeneeropdrachten: wat zie, waar zou het letsel zich kunnen bevinden, 

wat moet ik dan nog meer observeren van letsels die mogelijks hiermee samenhangen. Deze 

methodiek hanteren we reeds in HBO-5 met vrij goed resultaat: meer begrip, meer grip op 

mogelijkheden en beperkingen Ontwikkelen van een folder/website op maat. Scripties” 

 “Er bestaat al veel goed materiaal; dus eerder richten op behandelingsmethoden. Onderzoek dient te 

gebeuren op de werkvloer, dus dit vraagt extra tijd en inspanning van de hulpverlener.” 

 “Samen met de praktijk noodzakelijk” 

 “Leerkrachten kennen de problematiek soms zelf maar half, maar moeten dit wel aanleren aan hun 

studenten. Dit merk je vaak op bij het opvolgen van stagiaires of het lezen van eindwerken…” 
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DEEL V - CONTINUITEIT IN DE ZORG / ONDERSTEUNING 
Hiermee bedoelen we het bieden van maximale continuïteit in ondersteuning en het zorgen voor een naadloze 
overgang van de ene zorg- of ondersteuningsfunctie naar de andere. 

 

 
 
 

1) FAMILIE 
 
De betrokkenheid van de familie speelt een grote rol in het herstel- en de resocialisatieproces van pmNAH. 
 
1.1 Vind jij dat de families hierin voldoende ondersteund worden? 

 
Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, antwoordde 88.7% dat de familie niet of 
onvoldoende ondersteund wordt. Slechts 11.3% vindt dat de familie voldoende ondersteund wordt. 

1.2 Hoe zouden de families volgens jou ondersteund moeten worden om hun rol in dit proces beter te 
kunnen opnemen? Welke knelpunten ervaar jij in dit verband? 
 
De meeste bevraagden erkennen wel de belangrijke rol van de familie in dit proces maar benadrukken dat men 
tevens oog moet hebben voor het feit dat de familie zelf ook getroffen is. Ze pleiten er dan voor dat wij de 
familie niet enkel als ondersteuner van de pmNAH mogen beschouwen maar ook als mede getroffene.  

 Familie als mede getroffene: 
 Het gaat niet uitsluitend om hun "rol". Ze zijn óók patiënt ! Moeten begeleid worden op vlak van 

coping, aanvaarding... □ 
 Naast de zorg voor de patiënt moet er voldoende aandacht zijn voor ouders, broers, zussen (in geval 

van kinderen en jongeren). Zij hebben ook nog begeleiding nodig na de revalidatiefase, want dan staan 
ouders er vaak terug alleen voor □ 

 aandacht geven voor hun verhaal ook hun 'rouwproces' erkennen, tips geven vormingsdagen 
organiseren met concrete tips □ 

 Families krijgen zelf te weinig psychologische begeleiding. □ 
 Soms wordt vergeten hoe zwaar de zorg of het samen leven met een persoon met NAH kan zijn. Ik denk 

dat de familie soms nood heeft om te kunnen ventileren hierrond of gewoon eens weg te kunnen 
terwijl ze weten dat hun familielid de gepaste zorg krijgt. En daarnaast moeten ze zelf ook verwerken 
dat hun familielid een NAH heeft...Een gepaste begeleiding hiervoor is nodig! □  

 verwerking bij deze mensen in combinatie met hun rol als zorg/hulpverlener voor pmNAH wordt zwaar 
onderbelicht 

 Het (subjectief) rouwproces dat families moeten kunnen én mogen doormaken staat soms haaks 
tegenover het objectief denkproces dat verwacht wordt ifv het garanderen van continuïteit in de zorg 
op korte en (midden)lange termijn. De mensen zijn er niet altijd klaar voor wanneer het van hen 
verwacht wordt. Ondersteuning bij het rouwproces is prioritair om een volgende stap te kunnen zetten 
richting zorg op maat voor hun familielid met NAH. 
 
 
 

Nee 22 16% 

Niet genoeg 88 63% 

Ja 14 10% 

Weet het niet 15 11% 
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 Erkennen en ondersteunen van de rol van de familie in het herstelproces: 
 maximale participatie in het (herstel) proces garanderen/ intensieve communicatie - Monitoring en 

instructie systematisch kunnen voorzien - ontmoeting met 'lotgenoten' faciliteren - Ruimte voorzien om 
te 'mogen' afhaken Knelpunten liggen m.i. vooral in - TIJDTEKORT (contact met de echte 1ste lijner/ ) - 
Gebrek aan continu aanspreekpunt/ buddy/ trajectbgl..?? ! □ 

 Mantelzorgers worden te weinig betrokken in de hulpverlening. Geef hen informatie over de 
neuropsychologische toestand van de patiënt en tips hoe zij met de patiënt kunnen omgaan. Er wordt 
te weinig gepraat over de zorgstress en andere moeilijkheden □ 

 Familie zou mee moeten aan tafel zitten wanneer er een handelingsplan wordt opgesteld. families, 
vooral partners en ouders zouden aktiever kunnen betrokken worden in het 'genezingsproces' van 
pmNAH. Zo komen ze stap voor stap te weten wat ze kunnen verwachten en ontdekken ze wat zal 
veranderen in hun leven. Zo leren ze ook hun draagkracht kennen en leren ze er adequaat mee omgaan 
□ 

 …Welke rol kan familie concreet opnemen en op welke manier kan professionele zorg de leegtes 
opvangen 

 Families zouden volgens mij meer gestimuleerd moeten worden om contact te blijven houden met de 
persoon en de relatie die ze hadden voor de NAH in ere te houden. In de toekomst zal er steeds meer 
beroep gedaan worden op de hulp van familie (perspectief 2020), maar hierdoor zal familie meer 
hulpverlener worden ipv familielid en vertrouwenspersoon. Voor mij zou een familie meer vrijgesteld 
moeten worden van verzorgende taken, waardoor ze weer meer kan krijgen om familie te zijn... 
 

 psychologische ondersteuning: 
 psychologische ondersteuning van het natuurlijk netwerk naar aanleiding van verlieservaring. □ 
 …….. Verwerking 
 familieleden geen ondersteuning krijgen: de problematiek is weinig gekend bij verpleegkundig 

personeel en zelfs de artsen. Sommige familieleden horen de term "NAH" pas na jaren, terwijl ze al 
lang opmerken dat er veel veranderd is en ze moeilijkheden ondervinden. Familieleden krijgen veel te 
weinig informatie over wat de problematiek inhoudt en hoe ze ermee kunnen omgaan. En informatie 
moet ook regelmatig herhaald worden: in de ziekenhuisfase "hoort" men bepaalde info nog niet. 

 Psychologische begeleiding meer uitbouwen in revalidatiecentra en in nazorg. □ 
 Ook psycho-emotioneel moeten ze beter ondersteund worden! Waar vinden zij hun uitlaatklep? 

 
 

 Centralisatie begeleiding families: 
 Doordat de familie moet wennen aan de "nieuwe persoon" en hier emotioneel mee om moet leren 

gaan, bovenop de rompslomp die er bij komt kijken zou het misschien handig zijn als er van in het 
begin 1 iemand of instantie deze mensen begeleid en bijstaat □ 

 Dat familie telkens met iemand nieuw (van een andere dienst) een vertrouwensband moet aangaan □ 
 Door een dienst DOP Thuisbegeleidingsdienst □ 
 Nood aan een centrale vertrouwensfiguur….. 
 1 aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen. Het probleem is kan en mag die persoon op alle 

vragen antwoorden (vertrouwenspersoon, die kennis heeft over NAH en de specifieke pers) □ 
 door DMW van de ziekenfondsen 
 ….en trajectbegeleiding. 

 
 Voortzetting van de zorg- en hulpverlening in de thuissituatie 
 

 “Er hangt heel veel af van de toewijding van de sociaal verpleegkundige die de belangen van de 
pmNAH behartigt. Eens de pmNAH thuis is valt de begeleiding/hulp voor een groot deel weg.” 

 “Bestaat er hulp pmNAH in België? In Nederland gaan na ontslag zorgverleners thuis langs, dit vind ik 
een must, daar de echte problemen soms pas thuis merkbaar worden.. Mensen komen uit het 
ziekenhuis en weten niet waar terecht. Geregeld komt de opmerking "moeten we hem dan op straat 
zetten vooraleer er hulp geboden wordt?" Dit is beschamend voor de hulpverlening, maar voor 
noodsituaties ed gelden nog steeds strenge voorschriften. Familieleden moeten het geluk hebben om 
bij een goede sociale dienst of contactpersoon te komen die hen wegwijs maakt in het zorglandschap. 
Er blijft een enorm hiaat tussen het ziekenhuis en verdere zorgvormen (dagcentrum, tehuis)”  

 “Meer thuisondersteuning op maat van het getroffen gezin…..” 
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 Ook begeleiding/reva in de thuissituatie 
 huisbezoeken om de hulpvragen na te gaan en proberen te verhelpen 

 
 Ondersteuning van de netwerken rond de pmNAH  

 “Afstemming van familie en hulpverlening op elkaar Vanuit de thuisbegeleiding werken wij steeds met 
het netwerk. Alleen is de tijd die ons toelaat om dit allemaal te doen, dikwijls te kort. Bij de 
thuisbegeleidingsdiensten voor volwassenen met een motorische handicap bestaan de wachtlijsten 
voor meer dan 90% uit vragen van personen met NAH. Deze diensten hebben de ervaring dat veel NAH 
personen thuis worden opgevangen door een netwerk dat door een gebrek aan respijtzorg (dagcentra, 
kortverblijf) voor de doelgroep geen enkele kans krijgt om tot rust te komen of ontspanning te nemen. 
Op lange termijn kunnen de mantelzorgers deze zorg en ondersteuning niet blijven volhouden. Dit leidt 
soms tot definitieve breuken als enige uitweg waardoor heel wat netwerken op termijn verdwijnen en 
uiteindelijk hogere zorgvormen noodzakelijk worden. Dit kost de maatschappij op termijn dus veel 
geld. …..” 

 
 

 Info aan de families: 
 gebrek aan inzicht - gebrek aan context - (minderjarigen) jonge kinderen - meer middelen nodig □ 
 op vlak van het VAPH zouden ze meer informatie moeten doorkrijgen, waar de ouders en familie iets 

mee kan doen. □ 
 Familie en vrienden weten soms onvoldoende over de gevolgen van NAH waardoor de sociale 

contacten soms moeilijk terug op gang komen (het onbekende is bij familie en vrienden vaak een rem 
om contacten te leggen). □ 

 tekort aan 'verstaanbare' informatie, niemand durft het te vertellen, de arts is soms te cru, Families 
moeten op wekelijkse basis informatie krijgen omtrent de evolutie bij de patiënt, dit gebeurt best door 
eenzelfde 'vertrouwens'persoon. □ 

 informatie over het hersenletsel en de impact op het functioneren van de PmNAH krijgt te weinig 
aandacht. exploratie van VOOR en NA het letsel en voorbereiding op ontslag : welke knelpunten zal het 
samenleven ev.met zich meebrengen +hoe te handelen? □ 

 Mogelijkheid tot een opleiding om de kenmerken van NAH te herkennen, erkennen en hier mee om te 
gaan. 

 beter informeren, al van in ziekenhuis; waar kunnen ze terecht, wat betekenen bepaalde medische 
termen □ 

 ook gerichtere uitleg door dokters zou een meerwaarde zijn. 
 Info geven aan families hoe ondersteuning kan geboden worden vanuit voorzieningen of betrokken 

diensten ook als de pmh niet naar een voorziening wil gaan . □ 
 beter informeren ahv opleidingsprogramma's familie moet deel uitmaken van het revalidatieproces ipv 

enkel aanwezig te zijn □ 
 

 Ondersteuning bij praktische en administratieve zaken: 
 ……. Administratie □ 
 Hulp in het administratieve kluwen □ 
 Vermindering van de administratieve mallemolen door de verschillende diensten vlotter te laten 

samenwerken en gegevens kunnen / mogen doorgeven. □ 
 
 Aandacht voor de financiële gevolgen voor de familie 

 Financieel, vanuit hun werkgever …. 
 

 Respectvol opgaan met de familie 
Het is voor de familie niet altijd evident om dit extra steun te aanvaarden. 
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 Voorzien in voldoende ondersteuning en aanbod:  
 intensievere ondersteuning via trajectbegeleiding bij het zoeken van geschikte zorg/ondersteuning 

zowel binnen als buiten VAPH □ 
 Geen personeel om alle families nodige ondersteuning te bieden…. 
 Hulpverlening rond cliënt en familie varieert heel sterk van vrijwel nihil tot goed uitgebouwd. ……. meer 

centra en initiatieven nodig die specifiek gericht zijn op pmnah □ 
 Langere begeleiding. □ 
 Nog meer mogelijkheden tot kortverblijf, zodat de familie af en toe eens kan uitrusten. 
 Vanuit het project Samenspraak (dat zich richt op familieleden) komt heel vaak de opmerking dat. Er 

moet meer geïnvesteerd worden in een goede nazorg, contactpunten waar familieleden terecht 
kunnen, hulp voor familieleden zelf (eigen verwerkingsproces), aandacht voor de kinderen in heel het 
proces, ed 

 
 Tijdig starten met de ondersteuning: 

 …….. veel vroegere start van begeleiding en familie 
 Meer informatie in de post-acute fase van het hersenletsel. Veel info komen ze veel te laat te weten. □ 
 beter geinformeerd en betrokken worden vanaf het begin.Info over de letsels en hoe ermee om te gaan 
 familie moet reeds in de acute fase goed betrokken worden, ook in de revalidatiecentra.  
 Vanaf begin af aan hier aandacht aan schenken (vanaf opname ziekenhuis, doorheen 

revalidatieperiode). Ook bij één van de mogelijke laatste stappen in dit proces (ons dagcentrum NAH) 
schenken we hier aandacht aan. □ 

 
 Ook nood aan betere info aan professionals: 

 niet alle professionals hebben voldoende info over NAH waardoor ze zelf erg moeten zoeken waar hun 
cliënt terecht kan □ 

 …Vaak ontbreken kennis sociale kaart, beperkte kennis van opnamevoorwaarden (CRZ,...) 
 

 Ondersteuning op maat: 
 meer thuisondersteuning op maat van het getroffen gezin, meer mogelijkheden voor tijdelijke opvang 

vd pmNAH, meer mogelijkheden voor gepaste permanente opvang indien het netwerk de zorg niet 
meer kan/wil dragen. □ 

 Nood aan informatie op maat □ 
 hoe omgaan met gedrag pmNAH ergens terecht kunnen 
 ….en trajectbegeleiding. 

 
 
 (Huis)artsen: 

 Artsen die patiënten + partners eventueel doorverwijzen naar zelfhulpgroepen. Maar een arts voelt 
zich daarvoor niet geroepen en weet ook te weinig van die zelfhulpgroepen. □ 

 vanuit de dokters, huisartsen toch meer opleiden en advies geven zodat deze dit ook kunnen doen naar 
familie toe □ 

 meer contact met arts of neuroverpleegkundige dienen meer betrokken te worden bij overleg en 
beslissingen □ 
 

 gebruik van bepaalde methodieken: 

 lotgenotenpraatgroep voor familieleden van PmNAH met professioneel geschoolde bijzitter 
 in contact brengen met mensen die ervaring hebben met pmNAH (zelfhulpgroepen, professionelen, ...) 
 info geven, individueel en in groepsvormingen, van in het begin. Praatgroepen (maar geen 

klaaggroepen) met professionele ondersteuning het is soms een lange weg eer families de weg naar 
ondersteuning, praktisch maar vooral emotioneel, vinden. □ 

 …… op groepsaanbod niet altijd respons. 
 via NAH-supportteam waarbij deskundigen informatie en advies geven. 
 on-line info / website met informatie steungroepen - praatgroepen inzicht geven in veranderend 

gedrag van pmNAH □ 
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 Een eventuele hulplijn online of telefonisch waar men met zijn vragen terecht kan..  
 Co.-therapeut Info en inzicht geven Therapieën of onderzoeken laten volgen Inoefenen van strategieën 

of tips □ 
 
 

1.3 Ken jij goede realisaties / projecten op dit vlak?  
Voor een volledige inventaris zie de aparte bundel van goede praktijken. 
 
 

2) Wonen 

2.1 Welke knelpunten ervaar je op vlak van doorverwijzing en toegang tot een aangepast 
zorgaanbod op vlak van wonen voor personen met NAH? 

 Beperkt aanbod: 

75 mensen (uit 139) hebben op deze vraag geantwoord. 67 daarvan (± 90%) geeft aan dat tekort aan 
(aangepast) aanbod het grootste knelpunt is. Het gaat zowel om een tekort aan aangepast / gespecialiseerd 
aanbod voor pmNAH als aan het algemeen aanbod. Hieronder een selectie uit de antwoorden: 

 .... niet voldoende aanbod en middelen om die personen te huisvesten aan de noden die ze verdienen. 
□ 

 Woonaanbod is te beperkt en regionaal onvoldoende verspreid □ 
 Wachtlijst. Als gevolg hiervan blijven bv. bedden binnen de revalidatiesector bezet. Te weinig VAPH 

plaatsen en de leeftijdsgrens in WZC's. □ 
 ……wachtlijst groot, mensen worden uit hun vertrouwde omgeving weggenomen omdat er geen 

aanbod is waar ze zelf wonen... □ 
 Gebrek aan plaatsen binnen Tehuizen VAPH en dagcentra NAH….  
 Er is een groot tekort aan plaatsen voor mensen die terecht moeten kunnen in een tehuis niet 

werkenden…. 
 Lange wachtlijsten, zeker voor jongere personen met NAH □ 
 ..er zijn te weinig plaatsen voor residentiële opvang van personen met een handicap in het algemeen. 

PmNAH ervaren ditzelfde tekort. □ 
 Er zijn te weinig residentiële en semi-residentiële plaatsen met voldoende omkadering. Jongen mensen 

met NAH wegstoppen in een bejaardentehuis zou in een welvaartsstaat niet mogen. Zo worden hen 
kansen tot re-integratie ontzegd. □ 

 Woningaanpassing... 
 
 Nood aan meer gespecialiseerd aanbod 

 gebrek aan plaatsen met voldoende NAH expertise □ 
 Gebrek aan aangepaste woningen (niet enkel voor NAH / ook voor CMG) - Niet alle woonvormen VAPH 

/ PSYCHIATRIE voorzien. NAH is moeilijk te integreren tussen andere 'handicap' . NAH is GEEN CMG-er , 
GEEN Verstandelijk gehandicapte persoon ondanks mogelijk ernstige psycho-cognitieve beperkingen ... 

 te weinig aanbod op de markt voor deze specifieke doelgroep om thuis te wonen □ 
 Het financieel plaatje verplicht ons om beroep te doen tot een sociale woning. Te weinig plaatsen 

beschermd wonen die beantwoorden aan de noden van personen met een NAH. Dikwijls zijn dit kleine 
gemeenschapshuizen maar dit is juist het probleem voor pmNAH. Dikwijls komen ze uit een 
gezinswoning maar door de NAH is het niet meer mogelijk om met hen samen te wonen. Het aanbod in 
woon- en zorgcentra is niet actief genoeg. Geen verwijt naar deze centra. Ze hebben dikwijls niet de 
personeelsmiddelen om dit te realiseren. Er wordt gewerkt met vrijwilligers maar pmNAH zijn niet de 
meest dankbare personen, vooral omwille van het gebrek aan ziekte-inzicht.  
[…… het verblijf van jonge personen met een handicap in een RVT is geen aanvaardbare oplossing 
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omdat deze voorzieningen niet gericht zijn op deze doelgroep en hiervoor ook geen passende 
begeleiding en aanbod hebben met als gevolg dat personen met NAH in RVT’s vaak wegkwijnen voor 
het oog van hun machteloze familieleden] 

 Veel te weinig specifiek aanbod (echt wel nodig 
 !), geen vlotte doorverwijzing. Verschil van werking tussen RIZIV en VAPH. □ 
 problematisch!!! onvoldoende aangepast zorgaanbod zeker wat betreft jongeren en personen van 

middelbare leeftijd □ 
 Er zijn niet voldoende specialisaties. Er zou bijvoorbeeld een apart initiatief moeten zijn voor NAH en 

psychiatrie. Nu komen personen met zware psychiatrische problemen in niet gespecialiseerde centra en 
tussen pmNAH die er niet mee om kunnen gaan. Lange wachtlijsten □ 

 Mijn inziens is er in een aantal regio's te weinig aangepaste zorg voor het wonen voor personen met 
een NAH…. 

 Te weinig aangepast aanbod, waardoor ze vaak in RVT terecht komen. □ 
 

 Doorverwijzingsprocedure  
 vaak laattijdige doorverwijzing. Hierdoor botst men op de ellelange wachtlijsten en verwijst men dan 

zo door naar voorzieningen/centra waar men sneller kan opgenomen worden. 
 Vaak ontbreken kennis sociale kaart, beperkte kennis van opnamevoorwaarden (CRZ,...) □ 
 -aanmeldingsprocedure neemt veel tijd in beslag (beperkte verblijfsperiode in revalidatie) -

prioriteitenbepaling en opnames volgens de regels van de zorgregie □ 
 

 Alleenstaande patiënten 
 Alleenstaande patiënten die te jong zijn voor een rustoord, waarvan er geen ouders meer leven en 

wanneer ze geen broer of zuster hebben. Voor hun NAH accident was ook al verwaarlozing vastgesteld. 
Voor deze mensen een woning vinden is moeilijk. Door hun NAH problematiek kunnen ze ook niet 
terecht in Beschut Wonen. □ 

 meestal gaan de patiënten die een partner hebben nog naar huis. Diegenen die alleenstaande zijn, 
belanden inderdaad in een WZC, daar er teweinig voorzieningen op vlak van beschermd wonen of 
begeleid wonen bestaan. □ 

 grote groep valt ertussen uit. Vnl jonge personen met weinig ondersteunende omgeving. □ 
 

 ouderen 
 …wonen voor NAH pten bij het VAPH kan enkel onder de 65jaar. +65jarigen zijn toegewezen op de 

reguliere zorg, waar ze vaak in de kou blijven staan. (bvb PVT/WZC) □ 
 ……strengere selecties, - leeftijdbeperking + 65j zou moeten worden weggewerkt! □ 

 
 Onrechtvaardige regelgeving 
 zorgregie is complex georganiseerd . Installatie van PTB dossiers werkt subjectief en is discriminerend . 

Het blokkeert voor sommige pmNAH volledig de toegang tot voorzieningen . □ 
 ……Wanneer personen met NAH noodgedwongen in een woon- en zorgcentrum moeten verblijven, zijn 

de verblijfskosten veel hoger dan bij verblijf in een VAPH voorziening. Deze situatie is fundamenteel 
onrechtvaardig en bovendien heel ‘schrijnend’ als dit jonge gezinnen betreft met opgroeiende kinderen 
met een gewoon inkomen. 
 

 Strikte regelgeving (VAPH) 
 …..  weinig mogelijkheden om je te 'specialiseren' in een bepaald aspect (vb gedragsproblemen) omdat 

de erkenning - de zwaarte van de zorgvraag- nog steeds gebaseerd is op het fysisch/medisch aspect □ 
 

 regelgeving VAPH is strikt - mensen moeten uitgerevalideerd zijn, wachtlijsten gehandicaptenzorg, 
cumulverbod, terugbetaling hulpmiddelen en opname in woonzorgcentrum □ 

 Moeilijk om een prioritair te bemiddelen dossier te verkrijgen. /□  
 Veel te weinig specifiek aanbod (echt wel nodig!), geen vlotte doorverwijzing. Verschil van werking 

tussen RIZIV en VAPH. □ 
 Tijdsduur: dossier VAPH opmaken (kan pas gestart worden 6 maanden na acuut letsel) 
 budgetten worden niet tijdig toegekend 
 veel te weinig aanbod! afschuwelijke selectieprocedure  
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 Weigering wegens moeilijk hanteerbaar gedrag 
 Geen plaats voor deze mensen als het om specifieke problemen gaat zoals bv agressie of om anders 

complexe problemen. Er wordt veel gefilterd, zodat deze buiten de hulpverlening vallen. Dus meer 
voorzieningen voor specifieke en complexe problematieken voor pmNAH 

 vaak worden mensen met een NAH geweigerd omwille van gedrag en krijg je het gevoel dat er voor 
bepaalde problematieken eigen aan NAH geen adequate opvangplaatsen zijn. Komen in WZC terecht, 
waar ze niet thuishoren Wachtlijsten in opvangvoorzieningen □  

 
 Andere bijkomende knelpunten: 

 
 zicht krijgen op juiste woonvorm voor specifieke situatie □ 
 Te weinig zorg of begeleiding om personen weer thuis op te vangen. Mogelijkheid van tehuis voor 

korte verblijven uitbouwen, zodat pt. met NAH 'verlof in een andere omgeving' verkrijgt en 
mantelzorger thuis of elders op adem kan komen. Centra zijn geschikt, maar vaak duur en met lange 
wachttijden. □ 

 Financiële problemen - te duur om te wonen □ 
 Combinatie met motorische handicap. Soms de op het eerste zicht, onzichtbaarheid van hun handicap. 

Te weinig reguliere ondersteuning om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. □ 
 geen aangepaste woonvormen en omkadering die in staat stellen om GOED te wonen □ 
 problemen met de exclusieve erkenning voor bepaalde doelgroepen vanuit de residentiële 

voorzieningen maakt soms onmogelijk dat personen met NAH kunnen instappen in een voor hen goede 
setting. plaatstekort in geschikte voorzieningen voor vragen TNW □ 

 combinatie met executive problemen en een niet helder georganiseerde woonomgeving□  
 …….. nood aan PVT plus (gesloten context) en PVT min - angst voor het onbekende  
 …..En als er plaats komt, dan neem je de meest kritische situaties op….  
 ……. de opname criteria waaraan PmNAH moet voldoen zijn soms zeer specifek - de éne PmNAH is de 

andere niet: het gaat om unieke letsels en dito consequenties naar gedrag, stemmingen, 
(motorische/mentale) mogelijkheden, ... Onvoorspelbaar hoe iemand (nog) gaat evolueren. □ 

2.2 Ken je goede realisaties / projecten op vlak van woonondersteuning voor personen met NAH? 
Voor een volledige inventaris zie de aparte bundel van goede praktijken. 

2.3 Heb je interessante ideeën i.v.m. woonondersteuning voor personen met NAH? 

 een Korsakoff- huis 
 NAH met partner in ‘zorgsite’ met dagbesteding 
 plaatsen voor personen die zich fysiek kunnen redden maar ‘psychische‘ problemen hebben 
 kangoeroe woningen zoals voor bejaarden 
 kleinschalige initiatieven thuis of in natuurlijk netwerk ondersteunen 
 videobegeleiding van thuiswonende pmNAH (zou bestaan in buitenland) 
 meer kleine woonvoorzieningen die beroep doen op zorg uit de reguliere sector of op specifieke 

zorg. Door verschillende personen samen te brengen is schaalvergroting nodig.  
 OCMW 
 meer ‘reva’ in de thuissituatie, functionele revalidatie. eventueel samenwerken met mensen uit 

de thuiszorg.  
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3) terugkeer naar onderwijs  

Het vinden van een geschikte onderwijsvorm na een hersentrauma is dikwijls moeilijk. 

3.1 Welke knelpunten ervaar jij bij onderwijs wat betreft 'terug naar school na NAH'? 

 Problemen / symptomen bij de leerlingen met NAH 

 Concentratieproblemen, onaangepaste begeleiding en opvang specifiek voor mensen met NAH. □ 
 ik ervaar vooral moeilijkheden bij kinderen die dan ook gedragsproblemen stellen, ze worden van de 

ene type 3 school naar de andere gestuurd...□ 
 Neurocogitieve problemen van de pmNAH □ 

 
 weinig of geen kennis bij het onderwijs- en onderwijzend personeel 
 leerkrachten kennen de problematiek niet genoeg en weten daarom niet hoe ze ermee moeten 

omgaan □ 
 gebrek aan inzicht en /of info bij leerkrachten - CLB zou a priori een monitorende functie moeten 

opnemen. Niet wachten tot er 'problemen' zijn of 'tot cliënt verdronken is' omdat hij/zij niet opviel 
(teruggetrokken ..) 

 Leerkrachten/directies van de scholen zijn niet voorbereid op de extra zorg die dit meebrengt, staan er 
terughouden tegenover. Het terugkeren naar de oude school is niet altijd evident omdat de school dit 
dikwijls niet wil. □ 

 Eigenzinnige leerkrachten die geen onderscheid kunnen maken tussen gevolgen van NAH en andere. □ 
 Scholen en clb's zijn onvoldoende vertrouwd met NAH, nochtans is er een jaarlijkse incidentie van 113 

kinderen en jongeren tussen 0-24 jaar met een traumatisch hersenletsel. □ 
 bijna onmogelijk, scholen zijn hier niet op afgestemd, of voorbereid... concentratiestoornissen en 

executieve functiestoornissen zijn vaak te groot. □ 
 Te weinig mogelijkheden voor aanpassing door de leerkrachten. GON-begeleiding soms te weinig 

ervaring met specifieke NAH-problematiek van individu. □ 
 gebrek aan kennis , voorlichting en begeleiding. Niet herkennen van problematiek, waardoor verkeerde 

begeleiding, falen van heropnemen studies □ 
 

 Aangepast onderwijs 
 Aangepast onderwijs voor mensen met NAH ken ik niet / □ 
 Tempo van het onderwijs □ 
 Geen of onvoldoende kennis over impact voor persoon met NAH bij terugkeer naar onderwijs en 

arbeid. Bij terugkeer onvoldoende maatgerichte inwerking waardoor vaak een diploma wordt behaald 
waar men op de arbeidsmarkt niets meer mee kan doen. Te weinig afstemming tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt voor mensen met NAH (confrontatie verwachtingen, ambities tav arbeidsmarkt). / □  

 Meestal naar B.o. ... □ 
 Een aangepaste leeromgeving en aangepast lesmateriaal. Docenten die hiervoor opgeleid zijn. □ 
 De impact van de restletsels wordt te weinig beschreven in termen van leervoorwaarden, te weinig 

vertaald in onderwijsterminologie.  
 modulair systeem in het secundair onderwijs □ 
 geen aangepaste begeleidingsprojecten die gekend zijn en tijdig kunnen ingesteld worden / □ 
 Beperkt aantal doorverwijzingsmogelijkheden Aangepast aanbod onvoldoende! □ 
 gebrek aan kennis mbt NAH waardoor men inclusief onderwijs vaak als onmogelijk wordt gezien. 

Terwijl BGO de kansen van de leerling niet volledig kan benutten Persoon is cognitief nog goed, doch 
sterk vertraagd/ kan ernstige concentratieproblemen hebben => regulier onderwijs wordt als te 
complex en te druk ervaren. Individueel onderwijs kan hierbij een oplossing bieden. □ 

 ofwel bij mensen met een mentale beperking ofwel geen onderwijs ...  
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 Ondersteunende maatregelen naar de scholen 
 scholen krijgen te weinig ondersteuning. 

 
 Minder zichtbare gevolgen van NAH 
 té weinig aandacht voor eventuele 'lichte' cognitieve beperkingen die de reïntegratie in het regulier 

onderwijs bemoeilijken bvb. na tumorectomie. / □ 
 

 Diploma 
 Diploma uitreiken terwijl men niet aan de vereiste vaardigheden voldoet, schept onrealistische 

verwachtingen tav arbeid en toekomst en tav zichzelf (zowel door pmNAH als door ouders) en staat 
een correct zelfbeeld in de weg. Ervaring met 2 studenten (verpleegkunde) die te vroeg de studies 
hervatten, nog te weinig ziekte-inzicht, te weinig geheugencapaciteit, zicht op situaties om deze grote 
verantwoordelijkheid op stage aan te kunnen. Hierdoor lopen zij tegen grote ontgoochelingen, 
niettegenstaande uitgebreide en empathische ondersteuning vanuit de school. □ 

3.2 Ken jij goede realisaties op vlak van terugkeer naar onderwijs?  
Voor een volledige inventaris zie de aparte bundel van goede praktijken. 

3.3 Heb jij interessante ideeën op vlak van 'terugkeer naar school'?  

 Geschoolde begeleiders, aangepaste hulpmiddelen voorzien, tempo aanpassen aan de persoon met 
NAH. □ 

 ruimte om individueel te kunnen werken/begeleiden binnen een 'normale' school□  
 Kennisdeling en informatieverstrekking over thema jongeren met NAH in relatie tot werk & onderwijs 

structureel in de onderwijsstructuren binnenbrengen.  
 Samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs om terugkeer na revalidatie de focus ook te leggen 

op arbeids- en beroepsperspectieven. □ 
 een begeleider die zich gedurende een bepaalde inloopfase extra bekommert over de persoon in 

kwestie zowel in de klas als thuis en afbouwend. □ 
 Onderwijs dat zich op NAH richt, lijkt me aangewezen. □ 
 zeer gestructureerd leren werken/stappenplannen/informatie naar student/leerling en onderwijzend 

personeel. Probleem: wie kan dit, wie kent dit, wat kost dat...  
 Betere opvolging CLB? Onderwijsvorm/aangepast onderwijs voor NAH? □ 
 starten met één op één ondersteuning  □ 

 
 

4) dagbesteding 
Wanneer een persoon met NAH (voorlopig) niet meer in aanmerking komt voor betaald 
werk, is het moeilijk om ondersteuning te vinden bij het zoeken naar een zinvolle 
alternatieve dag/tijdsbesteding, bv. via een dagcentrum, begeleid werk, arbeidszorg, 
vrijwilligerswerk… 

4.1 Welke knelpunten ervaar je op vlak van doorverwijzing en toegang tot een aangepast 
ondersteuningsaanbod op vlak van dagbesteding, onbezoldigde arbeid en (vrije)tijdsbesteding voor 
personen met NAH? 

 
 Onvoldoende (aangepast) aanbod 

De meeste antwoorden wijzen op tekort aan / lange wachtlijsten voor opvangmogelijkheden die dit soort 

activiteiten ondersteunen: 

 Te weinig aangepaste initiatieven en mogelijkheden 
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 Het hele dagsysteem van opvang is nog veel te weinig flexibel inzetbaar 

 Voor vrijetijdsbesteding hangt het vaak af van de goodwill van de begeleiders, staan zij hier open voor 

of niet. □ 

 Te weinig aanbod 

 …… De wachtlijsten 
 Te weinig aanbod naar NAH,. andere problematiek □ 
 gebrek aan plaatsen in dagcentra NAH □ 

 
 Onvoldoende kennis en expertise aanwezig over pmNAH 

 ….té weinig gekende problematiek…. 

 onvoldoende kennis mbt NAH binne georganiseerde dagbesteding 

 tekort aan kennis (bij patiënt en hulpverlener) 

 

 Onvoldoende op de hoogte van de aanbodmogelijkheden   

 Onvoldoende (kennis van?) bestaande initiatieven. □ 
 weinig info over wat er allemaal bestaat 

 

 Drempels op vlak van administratie en regelgeving 

 Binnen het VAPH is er geen mogelijkheid een tehuis niet werkenden te combineren met een 
dagcentrum. dan wordt het zoeken naar alternatieven en dan wordt de problematiek van 
toegankelijkheid veel belangrijker, dan zijn ze niet voorzien op de hogere zorgvraag van deze mensen, 
hun trage verwerkingssnelheid van informatie, hun beperkte motorische vaardigheden, hun beperkte 
communicatieve vaardigheden enz….  

 Aanbod in functie van zingeving moet door alle sectoren kunnen ; mag niet gebonden zijn aan een 
inschrijvingsplaats (DC huppeldepup) , moet financierbaar zijn op eenvoudige manier vanuit een 
persoonsvolgend budget van waar dit ook moge komen , mag niet uur- en aanwezigheidstechnisch 
bekrompen zijn… 

 Administratief vaak onduidelijk = lange weg Te weinig onbezoldigde mogelijkheden voor hoger 
opgeleide mensen die toch zinvolle dagbesteding zoeken. □ 

 cliënten hebben niet altijd het juiste ' ticket'. Beperkt ziekte inzicht zorgt ervoor dat ze die stap niet 
willen zetten ….. Ze vallen er tussenuit in het reguliere circuit, aangepast circuit is zeer beperkt. □ 

 …..Ook mag vrijwilligerswerk soms niet, omwille van uitkering 
 
 

 Ongelijke regionale verspreiding van de mogelijkheden 

 

 aanbod dagcentra is regionaal onvoldoende uitgebouwd dagcentra moeilijker toegankelijk voor 

pmNAH en ernstige gedragsproblematieken □ 

 zeer regiogebonden om centra te vinden die zich specifiek richten tot pmnah en de bereikbaarheid is 

dan ook vaak een probleem. Pm nah komen in verkeerde doelgroepen terecht 

 te weinig aanbod (vooral in landelijke gebieden) 

 

 Gebrek aan (personeels)middelen 

 vaak is er onvoldoende personeel om geïndividualiseerde activiteit aan te bieden, er is meer nood aan 
ondersteuning… 

 te gering (paramedisch)personeelskader ... □ 
 ….Meer personeel voor individuele projecten….. 
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 Nood aan aanbod op maat 

 …… het niet altijd makkelijk is om een rust-uitstralende aangepaste omgeving te vinden □ 

het juiste profiel schetsen van de persoon met NAH. met de juiste en duidelijke knelpunten die 

aandacht nodig hebben. 

 Niet veel mogelijkheden gekend voor jongere personen mbt dagcentra e.d…; 

 regulier weinig begrip voor gedrag pmNAH 

 Aanbod is vaak niet op maat van deze personen. Ze sluiten aan bij andere doelgroepen, waar te weinig 

ruimte is voor een aangepast aanbod 

 Iedereen met een NAH is uniek door de specifieke combinatie van mentale en motorische beperkingen, 

wat de zoektocht naar een zinvolle dagbesteding "op maat" niet eenvoudig maakt. 

 ….. organisaties niet specifiek voor NAH, staan niet altijd voor hen open. pmNAH komen ook vaak 

terecht tussen personen met verstandelijke handicap, wat de personen met NAH niet leuk vinden 

 Afzonderlijke dagcentra voor pmnah zijn een noodzaak 

 

 Combinatie met werk 

 ….Betaald werk moet kunnen naast dagbesteding !! Nu steeds of /of ... verhaal . □ 
 wachtlijsten de uurregeling van opvang/dagbesteding is niet afgestemd op een normaal werkpatroon 

van bvb de partner, de ouders, ... 

 dat er relatief weinig werkgevers zijn die personen met NAH in dienst willen nemen ……. 

 De pmNAH wil niet voor niets gaan werken 

 Er is een mogelijkheid tot begeleid werken via een ticket dagcentrum maar deze wachtlijsten zijn lang. 
Indien er me iemand een vraag stelt naar vrijwilligerswerk bestaat er eigenlijk geen enkele dienst die 
begeleiding bij vrijwilligerswerk (op de werkvloer) kan bieden. Dit is toch nog een hiaat in het 
ondersteuningsaanbod. weinig of niet ontwikkelingsgericht □ 

 …..Maar eerst meer aandacht besteden aan het WERK en dan pas aan de dagbesteding….. 

 Weinig bereidheid van de reguliere arbeidsmarkt om PmNAH een kans te geven. 

 Gebrek aan motivatie / ziekte-inzicht bij pmNAH 

 tekort aan ziekteinzicht bij de patiënt 

 …Ook ontbreekt soms motivatie bij de pmNAH, niet iedereen wenst zich 'productief' in te zetten, er is 

ook nood aan meebeleven of aandacht tout court. / 

 Niet steeds gemakkelijk om personen te motiveren om naar een dagcentrum te komen (gebrek aan 
ziekteinzicht)…. 

 
 De drempel is vaak te hoog omdat men terecht komt tussen mensen met een handicap . Men wordt 

meer geconfronteerd met de stempel "handicap". □ 
 
 

 Vervoer 

 aangepast vervoer 

 Vervoer van en naar is soms heel kostelijk.  
 

 Verzekering 

 terugbetaling door verzekering bepaalt of pmNAH nog betaald werk doet of niet □ 

 dat er relatief weinig werkgevers zijn die personen met NAH in dienst willen nemen, ook vaak omwille 
van verzekeringskwestie (wat als er iets fout loopt?).  

 
 Is duur  

 Kostprijs is vaak veel te hoog... 
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4.2 Ken je goede realisaties/projecten op vlak van dagbesteding, onbezoldigde arbeid en (vrije)tijdsbesteding 
voor personen met NAH? 
Voor een volledige inventaris zie de aparte bundel van goede praktijken. 

4.3 Heb je interessante ideeen ivm dagbesteding, onbezoldigde arbeid en (vrije)tijdsbesteding voor personen 
met NAH? 
Voor een volledige inventaris zie de aparte bundel van goede praktijken. 

 
 

5) gedrags-emotionele problemen 

Veel personen met NAH hebben gedrags-emotionele problemen (bv. emotionele verwerking, 
gedragsstoornissen). Het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg is vaak niet afgestemd op de problematiek 
van pmNAH waardoor het moeilijk is om diegenen die nood hebben aan behandeling en begeleiding van hun 
gedragsemotionele problematiek, door te verwijzen; hetzij voor opname, hetzij voor ambulante behandeling. 

5.1 Welke knelpunten ervaar je binnen de sector geestelijke gezondheidszorg in het aanbod voor de NAH 
doelgroep? 

 Geen of onvoldoende gespecialiseerd aanbod 
 
Een groot deel van de bevraagden geeft aan dat het gebrek aan expertise m.b.t. de doelgroep NAH en het 
gebrek aan gespecialiseerd aanbod het grootste probleem vorm: 
 

 …… weinig therapeuten die zich expliciet richten tot mensen met NAH □ 
 de psychiater/psycholoog moet al gespecialiseerd zijn in NAH om goede zorg te kunnen bieden…./. 
 onvoldoende specifieke scholing van de begeleider/therapeut □ 
 …..Psychiatrie is te weinig afgestemd op doelgroep NAH. Pure gesprekstherapie is niet altijd 

aangewezen omwille van beperkt ziekte-inzicht ed…. 
 Er zijn veel te weinig plaatsen waar mensen hier specifiek terecht mee kunnen…. 
 Dat er inderdaad weinig gespecialiseerde diensten zijn, maar dat ook die diensten die er zich wel in 

hebben gespecialiseerd, dikwijls onvoldoende gekend zijn, of dat de drempel nog steeds hoog ligt. 
Eigenlijk dient een bvb. psychiatrische dienst of psychologische praktijk als "revalidatiesetting voor 
emotionele of gedragsmatige problemen na het hersenletsel" gezien te worden, en niet gezien te 
worden als een "worst case scenario". In de gespecialiseerde units (zoersel, bierbeek, beerneem, melle) 
zit heel wat expertise die soms onbenut blijft, of pas in heel late instantie wordt ingeschakeld… 

 (neuro)psycholoog in de acute fase in het ziekenhuis niet voor handen. Geen specifieke voor nah! Zeer 
moeilijk voor ptn! 

 gebrek aan kennis over problematiek bij psychologen, psychiaters, ed. Veel meer opleiding nodig 
 Ander aanpak nodig dan mensen met een depressie... □ 
 zeer beperkt aanbod bij probleemsituaties / □ 
 De doelgroep van personen met een NAH is zo divers, waardoor er niet altijd een gepaste zorg voor 

handen is. Vaak hebben ze hulp nodig om alles te verwerken maar willen ze al veel verder gaan in hun 
proces. □ 

 Aanwezigheid van bepaalde symptomen die aanleiding geven tot weigering  

 Exclusiecriteria: - zorgbehoefte, open context aankunnen, mobiliteitsproblemen en zware 
gedragsproblemen □ 

 impulscontrolestoornissen met ernstige agressie incidenten / □ 
 Het is moeilijk om hen inzicht te bieden in hun eigen beperkingen 
 ……. uitvalsverschijnselen en de geringe leerbaarheid van deze personen. □ 
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 …… de geheugenproblemen bemoeilijken begeleiding binnen GGZ 
 

 Combinatie met motorische beperkingen 
 vaak wordt hun motorische beperking en de grote zorgbehoefte aangehaald om geen aanbod te doen. 
 doelgroep is te weinig gekend, begeleiding/ behandeling niet aangepast, zeker als er combinatie is met 

bijv. motorische handicap □ 
 psychogeriatrie zit wel vrij ok, behalve voor personen die ook met fysieke beperkingen kampen! / □ 
 Opname van een kind met een ernstige motore handicap in kinderpsychiatrie is vaak niet mogelijk 

omwille van praktische moeilijkheden. Vele hulpverleners voelen zich tevens niet machtig te werken 
met kinderen met een mentale handicap, hoewel het soms ook gewoon over een rouwproces gaat. □ 

 
 Onvoldoende aanbod in het algemeen 
 Het is ontzettend moeilijk om een aanbod te krijgen binnen de geestelijke gezondheidszorg voor deze 

mensen. 
 Wachtlijsten… 

 
 Ambulante zorg 
 Ook voor mensen die ambulante therapie wensen, moeilijk om naar iemand door te verwijzen met 

voldoende kennis ook van NAH. □ 
 Tekort aan regionaal ambulant aanbod. Ook residentieel lange wachtlijsten door te weinig 

doorschuifmogelijkheden naar woonvormen 
 GGZ is onvoldoende vertrouwd met thuiszorg link tussen psychische problematiek en verstandelijke 

handicap 
 Ambulante diensten GGZ zijn nog te dikwijls behandelingscentra ttz zij werken met de client. Veel 

pmNAH en gedrag-emotionele problemen zijn juist niet in staat om wat ze op de ene plek leren toe te 
passen in de andere. De verwachtingen tav deze centra zijn evenwel zeer groot. Er zijn weinig 
ambulante psychologen die gespecialiseerd zijn in NAH. Er bestaan ook geen lijstjes met namen van 
mensen waarnaar we kunnen verwijzen 

 vooral weinig ambulant aanbod, weinig psychologen die gespecialiseerd zijn. Het gaat vaak om lange 
processen met soms weinig verandering □ 

 te weinig multidisciplinaire ambulante behandelings mogelijkheden □ 
 

 Langdurige opname 
 Geen mogelijkheid tot langdurige opname, soms is dit wel nodig. 
 Residentiele opnames zijn moeilijk, Sint-Amedeus heeft bv. zijn NAH-afdeling gesloten zodat er in de 

provincie Antwepren enkel nog Kadans (PZ Bethanië) nog overblijft.. 
 

 Stigmatisering / label 
 Soms merk je dat iemand zeer goed functioneert binnen de veilige omgeving van een PC maar dit is 

steeds een tijdelijke oplossing; eens in contact met geestelijke gezondheidszorg wordt je 
gestigmatiseerd en bekeken / bestempeld als psychiatrische patiënt. men is hier niet waakzaam 
genoeg en gaat niet voorzichtig om met deze stigmatisering. □ 

 
 Voorstellen tot aanpak 
 Drempels verlagen = elkaars bereikbaarheid / ontmoeting verhogen. - Outreach - mogelijkheden 

vergroten. ? □ 
 ….Vaak te weinig mogelijkheid voor ondersteuning na revalidatie bij verwerking (komt vaak sterk naar 

boven bij terugkeer naar huis) Om het haalbaar te maken is goede samenwerking nodig. De 
mogelijkheid om een rustperiode te verkrijgen voor de PmNAH maar ook voor de begeleiders….. 

 Erkenning- Herkenning- goede structurele begeleiding 
 kennis van de kenmerken van NAH en de handvaten naar omgang ermee □ 

 
 
5.2 Ken je goede realisaties / projecten op vlak van geestelijke gezondheidszorg voor personen met NAH? 
Voor een volledige inventaris zie de aparte bundel van goede praktijken. 
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5.3 Heb je interessante ideeën ivm geestelijke gezondheidszorg voor personen met NAH? 
Voor een volledige inventaris zie de aparte bundel van goede praktijken. 

 
 

6) beeldvorming 
 

De zorgverlening en zeker de overgangen tussen de diensten en voorzieningen zou een stuk efficiënter verlopen 
als de verschillende zorgactoren eenzelfde taal hanteren ivm beeldvorming en de verslaggeving hieromtrent. 
Een gestandaardiseerde taal (op basis van het ICF model bv.) waarin zowel de motorische, cognitieve als socio-
emotionele beperkingen en mogelijkheden verwerkt zijn, zou de continuïteit in de zorg zeker ten goede komen. 

Hoe dringend ervaar jij de nood om hieraan te werken?  

 
 

 
  

1 6 5% 

2 6 5% 

3 30 27% 

4 38 34% 

5 33 29% 
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DEEL VI – ZORGBEMIDDELING 
 
Onder zorgbemiddeling verstaan wij het zoeken naar de best mogelijke begeleidings-, behandelings- of 
opvangvorm voor de gestelde individuele zorgvraag, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de 
zorgvraag, urgentiegraad en het beschikbare aanbod. 

1) Voor personen met NAH worden soms aanvragen tot toekenning van een toegangsticket 

voor VAPH-ondersteuning geweigerd omdat ze zogenaamd geen handicap hebben, bv. als 

hun cognitieve stoornissen van 'lichte' aard zijn, of als gedrags- en emotionele stoornissen 

op de voorgrond staan.  

Ervaar jij knelpunten je op dit vlak? Welke? Heb je suggesties voor oplossingen? 

 Niet noodzakelijk NAH-gebonden problematiek 

 Ja, maar het gaat vooral om een probleem van wachtlijsten en een moeilijke opname van personen 

met gedrags - en emotionele stoornissen. Dit is niet uitsluitend verbonden aan personen met een 

NAH. □ 

 Specifeike problematieken 

 Ja , de Korsafoff-problematiek is onderkend □ 

 

 Wijzigingen in context (ondersteuning door mantelzorgers) 

 Iemand die reeds vroeg NAH opgelopen heeft, maar dankzij familie in het reguliere arbeidscircuit 

terecht kon en nu moeite heeft om opgenomen te worden in andere circuits omdat er recent niets 

gewijzigd is aan zijn toestand, buiten aan de familiale ondersteuning, wat voor deze persoon wel heel 

veel betekende □ 

 Erkenning NAH als doelgroep binnen VAPH 

 Ja! Ook een doelgroep NAH maken bij het VAPH voor mensen met enkel cognitieve stoornissen o.a. 

geheugen, gebrek aan initiatiefname, het niet kunnen plannen, structureren... □ 

 Ik dacht dat dit intussen werd rechtgezet. Nu wel mogelijkheden. Kern blijft echter dat dit niet enkel 

voor mensen met NAH geldt. Er vallen mensen uit de boot omwille van regeltjes en het feit dat het 

Belgische/Vlaamse zorglandschap verre van geïntegreerd en geaccommodeerd functioneert. / / □ 

 …….Ik dacht dat er net een aparte code bij het VAPH voor NAH is toegekend. Dit is alvast een goede 

stap vooruit, hopelijk. □ 

 nood aan eigen doelgroep ? 

 nieuwe wetgeving moet eerst nog getoetst worden, nadien evaluatie en standpunt. □ 

  

 
 Criteria en procedures 

 ……..'Adviserende' geneesheren lijken meer getraind op uitsluiting dan op onderkenning. □ 
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 het is erg moeilijk geworden voor de gebruikers om aan het juiste ticketje te geraken door middel van 

de ingewikkelde procedures □ 

 Ja, zeer herkenbaar. In PEC-commissie zou ook persoon met expertise omtrent NAH moeten zetelen 

om problematiek beter te duiden. Het verslag van het revalidatiecentrum zou mee opgenomen 

moeten worden in het aanvraagdossier voor een VAPH-ticket. □ 

 Natuurlijk betere criteria opstellen met zicht op de mens in zijn totaliteit  

 inderdaad Kennistekort over niet somatische symptomen waardoor zij overschat worden of waardoor 

hun probleem miskend wordt. tip: vorming en info, begeleiding of vooraf introductie door een 

professionele □ 

 Ook bij cognitieve, emotionele, ... Problemen zou erkenning moeten kunnen! Enkel een 'afasie' is geen 

reden... Enkel problemen in executieve functies is geen reden ... □ 

 de niet zichtbare en moeilijk objectief vaststelbare beperkingen na een hersenletsel komen niet steeds 

in aanmerking voor een ticket. Ook de bewering dat PmNAH beter in de CGG terecht kan klopt niet 

steeds. Het is de combinatie van beperkingen die een geïntegreerde aanpak vergt. 

Samenwerkingsverbanden met CGG kan hier mogelijks aan tegemoet komen / □ 

 Het is een noodzaak om de gedragsmatige en emotionele gevolgen van de problematiek te erkennen. 

Aan sommige personen zie je uiterlijk niets, maar dit maakt de problemen niet minder erg. 

Integendeel: het zijn vaak de personen met wie het thuis het meest misloopt en die ook voor de 

hulpverlening een sterke uitdaging vormen... Zeer zeker! Men onderschat de 'handicaperende' 

gevolgen in het dagdagelijkse van een NAH (vooral van de neurocogniteve problematiek) Engelien 

Lannoo (UZ Gent) heeft deze knelpunten heel goed uitgeschreven. Zie ook de Liga NAH □ 

 we ondervinden de verstrenging van toekenningsprocedure. Toch vragen we een toegangsticket als 

deze personen functioneren op niveau mentale handicap. Daarom is het belangrijk dat een PEC 

voldoende aandacht besteedt aan de sociale en mentale beperkingen van de pmNAH. □ 

 Fysiek is de cliënt tot alles in staat, mentaal is er geen achterstand => wordt men geclassificeerd als 

persoon met geen/lichte handicap. In realiteit hebben de communicatiestoornissen echter een grote 

invloed op alle domeinen van het leven. □ 

 Tot op heden was dit inderdaad een probleem. Ik hoop dat de nieuwe definitie van NAH dit zal 

verhelpen en dat MDT op de juiste manier zijn op de hoogte gebracht van de NAH-handicap. □ 

 DRINGEND NOOD aan duidelijke omschrijving problematiek van mensen met zogenaamd mild NAH 

met ERKENNING door neurologen/specialisten □ 

 combinatie van RTH en dagcentrum is niet mogelijk, wat zeer jammer is. □ 

 Was knelpunt in het verleden, is recent weggewerkt door nieuwe richtlijnen voor de PEC's □ 

 Deze foute interpretatie van de effectieve zorgzwaarte is zeer confronterend en belastend voor het 

persoonlijk netwerk van de PmNAH die de zorg moet dragen. □ 

 de grens is onduidelijk tussen wie in aanmerking komt voor een ticket nursing of bezigheid binnen de 

tehuizen niet -werkenden Vaak zie je het uiterlijk niet aan de persoon dat ze een NAH hebben. 

Meestal kunnen ze alles in principe nog, maar komen ze er niet toe door hun problematiek. (het valt 

hen emotioneel te zwaar, ze zijn uitgeput door het vele denkwerk, beperkt zicht en cognitieve 

beperkingen...) Hierdoor vallen ze soms uit de boot, terwijl ze die hulpverlening wel nodig hebben... Ik 

weet niet goed hoe dit kan opgelost worden, maar het is een knelpunt! De draagkracht zou ook steeds 

moeten bevraagd worden! □ 
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2) Wordt de ondersteuningsnood van personen met NAH voldoende (h)erkend en correct ingeschat als 

sprake is van: 

2.1 cognitieve stoornissen? 

 

 
 

 
Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, vindt 77.5% van de respondenten dat de 
ondersteuningsnoden op vlak van cognitivoieve stoornissen niet voldoende (h)erkend en ingeschat worden. 
22.5% vindt dat het wel voldoende gebeurt. 

 
2.2 gedragsemotionele stoornissen? 

 

 
 
 
 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, vindt 81.5% van de respondenten dat de 
ondersteuningsnoden op vlak van gedragsemotionele stoornissen niet voldoende (h)erkend en ingeschat 
worden. 18.5% vindt dan het het wel voldoende gebeurt. 
 
 
2.3 Welke knelpunten ervaar je op dit vlak? Heb je suggesties voor oplossingen? 
 

 Diagnose en inschaling 
 

 De scores van de cognitieve stoornissen meer laten doorwegen □ 

 Net zoals de kinderen door hun hersenletsel op cognitief vlak een discrepant profiel kunnen hebben, is 

ook hun emotioneel functioneren vaak discrepant op verschillende vlakken. Vaak denkt men dat als 

een kind 1 ding aankan, het de rest ook aankan,waardoor het overschat wordt. Soms wordt er ook te 

veel ingezet op lichamelijke revalidatie en schoolse prestaties, waarbij het kind de hele tijd figuurlijk 

op de toppen van zijn tenen loopt en emotioneel decompenseert. Suggestie: naast inschalen van 

cognitieve en motorische mogelijkheden ook inschalen van verschilende aspecten emotionele 

ontwikkeling…. 

 Dit is zeer individueel verschillend en vaak en daarom zo moeilijk. □ 

Nee 86 62% 

Ja 25 18% 

Weet het niet 28 20% 

Nee 93 67% 

Ja 21 15% 

Weet het niet 25 18% 
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 er zou kunnen gebruik gemaakt worden van bepaalde diensten of schalen die dit nu al kunnen 

inschalen, dit zou ook vertaald moeten worden naar zorgzwaarte. Kennisdeling en 

informatieverstrekking in de maatschappij. □ 

 Er is een sterke verenging van het concept handicap. Een probleem met executieve vaardigheden kan 

meer beperkend zijn, dan een beenamputatie. □ 

 Duur soms lang vooraleer je eenPmNAH juist kunt inschatten. Daardoor liggen de verwachtingen soms 

verkeerd met gevolgen op gedragsmatig vlak. betere gegevens bij aanmelding - zowel testgegevens als 

info uit dagelijks leven. □ 

 Moeilijk hanteerbaar gedrag na hersenletsel vb geheugenstoornissen, apathie, chaotisch denken, 

ongeremd gedrag, gebrek aan empathie worden nog te dikwijls toegeschreven aan 'niet willen' en niet 

erkend als hersen-disfunctioneren.  

 Cognitieve stoornissen: er wordt al snel het etiket 'licht mentale beperking' gegeven, hoewel deze vlag 

de lading niet steeds 'dekt'. □ 

 vaak worden deze 'lichte' tekorten niet gezien tijdens de acute opname, binnen de vaste structuur van 

het ziekenhuis functioneren deze mensen vaak nog goed. het probleem ontvouwt zich pas thuis, 

waardoor mensen dan soms niet meer tot het juiste hulpverleningstraject komen…. 

 Reguliere zorg 

 Een probleem is dat er verwezen wordt naar reguliere zorg, vnl. bij aanvragen voor ambulante 

ondersteuningsvormen als thuisbegeleiding, begeleid wonen, of begeleid werk (arbeidszorg) via een 

dagcentrum. …….De reguliere zorg kan hier onvoldoende aan tegemoet komen, ze bezitten 

onvoldoende deskundigheid en NAH expertise. Hiervoor is dus wel degelijk handicapspecifieke 

ondersteuning nodig zodat dergelijke aanvragen niet afgedaan kunnen worden als zijnde geen 

‘handicap’ en aldus ‘geen indicatie voor het VAPH’. Reusachtig "GAT" in de huidige geneeskunde, 

begeleiding □ 

3) De toekenning van sociale voordelen, tegemoetkomingen, uitkeringen (bv. FOD invaliditeit, verhoogde 
kinderbijslag, mutualiteit, PAB, loonsubsidie bij VOP,…) worden doorgaans gebaseerd op een aantal 
gestandaardiseerde schalen, criteria, attesten, medische codes…  
 
3.1 Vind jij dat op basis van deze beoordelingsschalen de graad van invaliditeit of handicap bij personen met 
NAH te laag wordt ingeschat? 

 

 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, is 14.8% van mening dat de bestaande 
beoordelingsschalen de graad van handicap bij pmNAH niet te laag inschatten. 50.6% vindt dat het soms 
voorkomt dat het laag ingeschat wordt, 34.6% procent vindt dat het dikwijls gebeurt. 

 

 

 

 

Nee, vind niet dat het te laag wordt ingeschat  12 9% 

Ja, soms wordt het te laag ingeschat 41 29% 

Ja, dikwijls wordt het te laag ingeschat 28 20% 

Weet het niet 58 42% 
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3.2 Indien je vindt dat dergelijke meetinstrumenten geen correcte resultaten 
opleveren voor personen met NAH, waar wordt dan volgens jou te weinig 
rekening mee gehouden? Heb je suggesties voor oplossingen? 

 

 Te veel schalen !!! / □ 

 gestandaardiseerde metingen zijn soms ongevoelig voor NAH-beperkingen□ 

 de meetinstrumenten worden niet steeds (adequaat) aangewend. □ 

 Vooral bij de controles van de FOD □ 

 Het gaat hoofdzakelijk over het functionele aspect. Hoe de beleving is en hoe NAH weegt op het 

welbevinden wordt minder gemeten. □ 

 Veel hangt af van de manier waarop de patiënt en zijn omgeving met het letsel omgaat cfr. ICF-

classificatie. Zwaardere invalide patiënt kan soms beter functioneren dan lichte patiënt tgv de 

interactie met de andere ICF-componenten. □ 

 soms zeer moeilijk om de zwaarte van een problematiek in een schaal uit te drukken. vooral de 

gevolgen van de cognitieve problemen in het dagelijks leven. niet zichtbare cognitieve problemen zijn 

moeilijker te objectiveren. □ 

 met de neurocogniteve problematiek / gedrags- en emotionele die zich moeilijk laat meten op vlak 

van repercussies in het dagdagelijkse (samen)leven + de belasting voor de partner, ouders.... □ 

 De gehanteerde meetinstrumenten zijn al te dikwijls momentopnames. Die bovendien aangestuurd 

worden door een proefleider die de voortgang stuurt. De meest adequate manier om de pmNAH in te 

schatten is via observatie in het gewone leven. Dit kan bekomen worden via personen die dagelijks 

met pmNAH omgaan. Resultaten van gestructureerde vragenlijsten zouden een must moeten zijn in 

dergelijke dossiers. Gebruik een leervermogentest ( o.a Fuerstein ) □ 

 De meerzorg is niet realistisch ingeschat ! □ 

 We hebben de indruk dat de inschalingen van het FOD (integratietegemoetkomingen) eerder op 

subjectieve basis gebeuren. □ 

 Integratie in de maatschappij, dagelijks handelen □ 

 De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie 

instrument waarmee men het functioneren van een cliënt in alledaagse huishoudelijke en zelfzorg 

taken kan beoordelen. □ 

 Vooral op gebied van medische en verpleegkundige problematiek.□ 

4) Wegens de algemene schaarste en het tekort aan structurele middelen is het voor alle personen met 
een handicap moeilijk om toegang te krijgen tot een gepast zorgaanbod, vandaar ook het bestaan 
van de zgn. lange wachtlijsten in de zorg.  
Is volgens jou dit tekort aan zorgaanbod voor de doelgroep NAH meer uitgesproken dan voor 
andere doelgroepen? 

 

Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, vindt 42.9 % van de respondenten niet 
dat het tekort voor personen met NAH meer uitgesproken is. 57.1% vindt dat het wel zo is.  

   

   

   

   

   

   

Nee  39 28% 

Ja 52 37% 

Weet het niet 48 35% 
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5) De laatste jaren wordt in de zorgregie de toegang tot de zorg geregeld via het toekennen van prioriteiten, 
zodat aan personen voor wie de zorg meest dringend is, voorrang wordt gegeven. 
Ervaar je knelpunten bij de behandeling van aanvragen voor personen met NAH door de 
prioriteitencommissie? 

 
Als wij het antwoord ‘weet het niet’ buiten beschouwing zouden laten, ervaart 30.44 % van de respondenten 
geen knelpunten, 69.56 % ervaart wel knelpunten op dit vlak..  
 
Indien ja, welke knelpunten? Heb je ook suggesties? 
 
 Te kort aan aanbod 

 Budgettaire beperkingen. Het geld is te snel op zodat er weer een subwachtlijst ontstaat. □ 

 …. Zelfs al heb je een ticket noodsituatie, dan nog vind je moeilijk een vrijstaande kamer.. □ 

 Inbreng mantelzorg 
 de meeste personen met NAH worden vanuit de thuissituatie nog goed omkaderd. Daar wordt in de 

prioriteitencommissie rekening mee gehouden, wat niet terecht is. □ 

 Het netwerk geeft dikwijls aan niet meer verder te kunnen zorgen voor de pmNAH. Maar zolang er 

een netwerk is wordt hier geen gehoor aan gegeven. Het netwerk moet er eerst helemaal onderdoor 

zitten en opgenomen worden in een ziekenhuis of psychiatrie alvorens een PTB wordt aangevraagd. er 

is veel te weinig gehoor voor preventief werken. hierdoor geeft de mantelzorg het helemaal op. □ 

 duurt te lang voor een beslissing volgt - PmNAH wordt vaak te hoog ingeschat (zorgvraag te laag + 

draagvlak netwerk te hoog). □ 

 
 Geen rekening houden met de minder zichtbare gevolgen 

 (Lichte) cognitieve problematieken / GES -minder technische info, betere informatie mbt. de leef 

context van de pmh. Dit op een zo objectief mogelijke wijze (de feiten en de consequenties). □ 

 
 Procedure / afhandeling aanvraag 

 Personen met een NAH krijgen naar mijn aanvoelen niet snel een prioritaire status toegekend. Hun 

zorgvraag is "te jong" om als dringend ervaren te worden, met name na 2 jaar moeten ze weg uit de 

revalidatiesector, maar zijn ze in de gehandicaptenzorg nog niet "lang wachtend". Toch zijn deze 

vragen dringend; zelfs in die mate dat deze mensen dan in RVT enz. terecht komen wat eigenlijk echt 

niet kan. □ 

 Zonder prioriteit is het haast onmogelijk om toegang te krijgen tot zorg. □ 

 ook zgn niet-prioritaire zorgvragen kunnen heel dringend zijn 

 We hebben reeds enkele malen meegemaakt dat iemands knelpuntdossier wordt geweigerd, 

aangezien deze persoon nog opgenomen was in het revalidatiecentrum (ook al waren de 

revalidatiedoelstellingen bereikt) □ 

 opvang in bijv een rusthuis kan een tijdelijke oplossing zijn, maar heeft meteen een weerslag op de 

prioriteitenbepaling waardoor toegang binnen VAPH bemoeilijkt wordt thuissituatie wordt vaak niet 

erkend. 

Nee  21 15% 

Ja 48 35% 

Weet het niet 70 50% 
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 ….. nu moet de vraag de zorg zoeken, voor pmNAH zou het alleszins andersom ook mogen….  

 
 Een probleem dat NAH overstijgt 

 Wel problemen voor mensen met problemen in het algemeen. Prioriteit geven op basis van 

zorgzwaarte inschatten / meten blijft een tricky fenomeen. □ 

 idem als bij mentale handicap □ 

 maar niet meer dan bij andere kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden. □ 

 
 Omschrijving ‘prioritair’ is te eng  

 Iemand die opgenomen is, bvb in psychiatrie wordt gezien als iemand die geen dringende aangepaste 

hulp nodig heeft, hoewel dit vaak wel het geval is. □ 

 ook hier houdt men te weinig rekening met de hoogdringendheid door bvb gedragsproblemen en kijkt 

men enkel naar uiterlijkheden □ 

 Het stelt me teleur dat eens mensen zijn terecht gekomen in een woonzorgcentrum dat je bijna nooit 

nog een prio dossier kan bekomen en dat je voor deze mensen bijna nooit nog veel kan betekenen in 

de zorgbemiddeling…. De commissies komen te weinig samen (vooral voor PAB)….. 

 Zonder prioriteit is er geen kans op een plaats. Wie dringend hulp nodig heeft, maar waar geen sprake 

is van nood of crisis, krijgt zo nooit kans op een plaats. □ 

 Er zou wel meer thuiszorg in afwachting van plaatsing kunnen komen. □ 

 wat is ernstig. je kan dit niet objectiveren. iemand die altijd een toneelspeler geweest is en een orale 

apraxie krijgt is misschien erger dan een persoon die zwaar zorgbehoevend is maar hiervoor zeer 

goede omkadering krijgt. "wat is erg" en vooral wat is erg voor wie? 

 
 Leeftijd 

 Voor jongeren en personen van middelbare leeftijd die niet meer zelfstandig kunnen wonen is er 

totaal geen zorg voor handen □ 

 leeftijd combinatie ggz □ 

 

6) Naar de toekomst toe zal steeds meer gewerkt worden met de toekenning van persoonsvolgende 
budgetten / convenanten.  
Verwacht je sommige knelpunten, dan wel mogelijkheden, op dit vlak voor personen met NAH? 

 Mogelijkheden 
 Ik verwacht meer mogelijkheden en meer keuzes voor pmNAH □ 

 Ik hoop dat hier meer mogelijkheden komen om zorgvormen te combineren….. 

 Ik denk dat dit een goede manier kan zijn om efficient middelen te besteden. □ 

 ….. het inzetten van gecombineerde zorg vanuit VAPH en reguliere diensten alsook CGG biedt kansen.  

 …… Goed dat de zorg meer vraaggestuurd wordt, hopelijk krijgt de persoon dan ook VOLDOENDE 

middelen mee…. 

 …. Hoe gaat men de effectiviteit en efficiëntie meten van de ingezette middelen? Het moet ervoor 

zorgen dat de kwaliteit van leven van de persoon met NAH ten goede komt. Indien dit kan 

gewaarborgd worden is dit een goed systeem. 

 mogelijkheden mits erkenning van de problematiek [NAH] □ 

 voorstander van individueel aangepaste zorgdossiers! □ 

 …… Mogelijkheden om meer sectoren te betrekken en het aanbod beter te spreiden naar die 

momenten dat het nodig is Niet iedereen moet naar een collectieve voorziening, maar collectieve 

voorzieningen blijven nodig. □ 

 
 Knelpunten 

 …… moeilijkheden zie ik mogelijks op vlak van wettelijke subrogatie en nog langer aanslepende 

verzekeringsdossiers □ 
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 Lijkt mij een verkeerde evolutie die de gekende problemen in vele gevallen niet zal oplossen maar 

versterken. □ 

 "moeilijke" mensen kunnen misschien nog moeilijker ergens terecht... □ 

 ….. 

 
 Middelen niet toereikend 

 Onvoldoende budgetten. □ 

 ….. gaan er wel voldoende budgetten naar de personen met NAH, gezien men hen amper een status 

"PTB" (prioritair te bemiddelen) toekent. □ 

 te beperkte middelen om de zorg optimaal te organiseren Er zal veel meer lager (verzorgend) 

personeel ingezet worden dan hoger geschoold (masters en bachelors) wat een kwaliteits- en 

deskundigehieidsverlies met zich meebrengt 

 
 Nood aan begeleiding en omkadering 

 niet noodzakelijk [knelpunten], als deze mensen voldoende bijgestaan worden □ 

 zelf bemiddelen is moeilijk □ 

 …de persoon met NAH kan vaak zelf niet aangeven waar hij nood aan heeft (ziekte-inzicht!!!) en 

derden doen het dikwijls enkel vanuit hun standpunt als je pmNAH begeleidt is het nodig dat je hen 

kent…… 

 moeilijk voor pmNAH om inschatting te maken van bugdet en budget te beheren  

  

 Mantelzorg 

 Vooral de mantelzorg zal zwaar onder druk komen te staan..... 

 Persoon wordt verwacht zo lang mogelijk te functioneren in de gewone maatschappij, maar dan zal er 

veel meer opvang en ondersteuning nodig zijn voor de familie. Zij weten bij aanvang niets van de 

problematiek... I 

 

 Valkuilen 

 ……PVB is idem als subrogatieprobleem. Mensen beschouwen dit gemakkelijk als 'inkomen' en willen 

het zelf en anders (zelfs niet noodzakelijk aan zorg ) besteden. Zie het fenomeen van PAB waarbij 

ouders zichzelf gaan betalen als zorger. Deels terecht als ouder thuis blijft voor opvang maar ook 

gevaarlijk omdat de zorg dikwijls toch niet compatibel is met wat cliënt echt nodig heeft 

 Zolang er geen uitbreiding is van infrastructuur en bereidheid van voorzieningen om deze personen 

meer op te nemen (en er een specifiek aanbod voor te voorzien), zal dit probleem blijven, ook met 

persoonvolgende budgetten. □ 

 Ik vrees dat ze te laag zullen geschaald worden, waardoor ze hulp zullen mislopen.  

 

 Intersectorale samenwerking 

 …….ik hoop dat de "discriminatie" voor een verblijf in een andere sector dan weggewerkt wordt. 
 Indien dit niet sectoroverschrijvend kan, vrees ik idnerdaad voor moeilijkheden □ 

 de reguliere zorg beschikt niet over de expertise / de reguliere zorg heeft zelf ook wachtlijsten en staat 

niet te springen voor deze complexe doelgroep 

 
 Gevolgen nog onduidelijk 

 zal voor alle doelgroepen binnen de zorg afwachten worden hoe dit geconcretiseerd zal worden, ook 

voor NAH cliënten □ 

 Voor een groot aantal van de gebruikers is het niet altijd duidelijk welke ondersteuningsvormen er 

bestaan en waar zij wel of niet recht op hebben □ 

 kan zeer complexe situatie worden met veel verschillende zorgverleners □ 



 
48 Resultaten bevraging niet-aangeboren hersenletsel (NAH)  - 2014 

7) Voorgaande jaren werd al heel wat gerealiseerd om voor pmNAH tot de best mogelijke (be)handeling en 
opvang te komen. Toch is er nog veel vraag naar betere kennis over NAH. In functie van de verbetering van 
de toegang tot de reguliere diensten, die niet zo vertrouwd zijn met de doelgroep NAH, is er dan dikwijls 
sprake van de nood aan een referentie-centrum, een gespecialiseerde dienst voor advies. 
 
 7.1 Hoe belangrijk is het volgens jou dat zo'n referentie-centrum wordt opgericht? Indien je geen mening hebt, 
laat het dan blanco. 
 

 
 
Een duidelijke meerdeheid onderschrijft de nood aan de oprichting van zo’n centrum (79% vindt het 
‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’). 
 
Dit was geen verplicht te benatwoorden vraag, men had de mogelijkhied om het anwtoord blaco te laten (als 
men hier geen mening over had): 115 van 139 correspondenten,  ofwel 83%, heeft hier wel een antwoord op 
gegeven.   
 
 
 
7.2 Welke taken zou zo’n referentie-centrum volgens jou kunnen / moeten opnemen? 
 

Noot vooraf:  
 
De gegeven schriftelijke antwoorden op vraag 7 kunnen niet los gezien worden van de gegeven antwoorden op 
vraag 8. Dit enerzijds omdat er door veel bevraagden automatisch een link wordt gemaakt tussen het 
referentiecentrum en referentiepersoon (referentiepersoon zou dan ondergebracht moeten worden in het 
referentiecentrum).  
Anderzijds komen een aantal gemeenschappelijke lijnen aan bod m.b.t. de conceptuele invulling van deze 
werking en deze functie. Het gaat dan vooral over de vraag hoe dit zich verhoudt tot het aspect expertise. Is het 
referentiecentrum tevens een expertisecentrum waar een groep experts / specialisten op het vlak van NAH 
worden samengebracht / ondergebracht? Of is het referentiecentrum een instantie die zal instaan voor de 
nodige aansluiting tussen de experts / expetise en de vraagzijde? 
Ook daar waar de bevraagden informatie verstrekken over het wenselijke profiel van referentiepersoon, gaan ze 
daarbij vrij vaak van uit dat het een persoon moet zijn met expertise inzake NAH.      
 

 
 Verstrekken van informatie 

 
 Informatie over de mogelijkheden, de "rechten" , mogelijke samenwerkingen... Informatie over 

benadering van familie Informatie over benadering van de cliënt - Informeren - Sociale kaart NAH 

kenbaar maken □ 

 …… Inventariseren van informatie, opleidingen, ... Inrichten van symposia, studiedagen... 

 …….. Centraal informatiepunt: aanwezigheid van begeleiders uit woon, werk en welzijn maar ook uit 

mutualiteit, verzekeringen, ed. informatie 

   

   

   

   

   

   

Helemaal niet belangrijk 3 3% 

Eerder niet belangrijk 3 3% 

Gedeeltelijk belangrijk 18 16% 

Belangrijk 45 39% 

Zeer belangrijk 46 40% 
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 …… info en vorming geven helpdesk informatie over NAH geven, sensibilisering van diensten …. 

 ….. overzicht initiatieven rond pmNAH 

 …. Vooral diensten die pmNAH niet als doelgroep hebben zouden beroep moeten kunnen doen op 

dergelijk centrum □ 

 … overzicht van ALLE voorzieningen, tegemoetkomingen, ... □ educatie, informatie doorverwijzing 

laagdrempelige spreekmomenten cfr. inloophuis dementie □ 

 … 

 
 Bieden van vorming en training 

 

 ….. vorming, diagnostiek □ 
 ……. Bijscholing van hulpverleners (verschillende disciplines die in contact komen met de pmNAH maar 

beroepshalve geen opleiding hebben gehad over alle aspecten van NAH). Bijscholing van 

beleidsmensen die beslissingen moeten nemen die belangrijk zijn voor personen met NAH. □ 

 …….. Informatiemomenten voor pmNAH maar ook voor zijn familie en vrienden en alle 

geïnteresseerden uit zijn omgeving (buren, collega's, ...). 

 …. intervisie rond cases … 

 

 Expertiseontwikkeling 
 

 ….. Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek... □ 

 Onderzoek… 

 
 Expertiseverspreiding en -uitwisseling 

 
 kennisoverdracht maar ook direct toegepast - wat betekent dit voor deze persoon. Hoe moet je met 

deze persoon omgaan - waarmee rekening houden. □ 

 … outreach, casusbespreking … 

 … 

 
 Instaan voor de continuïteit in de zorg 

 
 ……. een mulidisciplinaire aanpak realiseren en coordineren. momenteel is de hulpverlening teveel 

versnipperd. □ 

 … Experten NAH die vanuit het referentie-centrum de betrokken hulpverleners naar kennis en kunde 

ondersteunt. Dit kan vooral telefonisch gebeuren maar in sommige gevallen ook ter plekke…. 

 Contactpunt: laagdrempelig, voor de diverse vragen (ondersteuning, administratie, financiële 
kwesties, ...) - Zowel voor breed publiek als professionelen. - Vlotte doorverwijzing naar de meest 
gepaste zorg voor een persoon 
 

 Doorverwijzing en toelichten welke voorzieningen er allemaal voor handen zijn. □ 

 coördinatie van diverse actoren in de hulpverlening. correct informeren van verschillende actoren. □ 

 …… [individueel] begeleiden in zoektocht administratie / werkhervatting begeleiding voor minder 

gekende fysieke problematiek □ 

 verbetering van de toegang tot de reguliere diensten. Eén aanspreekcentrum voor allerlei zaken rond 

NAH zou een verbetering zijn voor het zoeken van cliënten naar geschikte ondersteuning □ 

 zorgen dat de zorg de vraag kan vinden nu moet de vraag de zorg zoeken, en heel blij zijn als er iets 

gevonden wordt ... □ 

 informeren van zorgverstrekkers en familie adviseren van zorgverstrekkers en familie opleiding 

voorzien voor zorgverstrekkers en familie □ 
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 Afstemmen van de hulpverlening ... □ 

 voorbeeld = Dementieplan Vlaanderen werkt op 3 niveaus: - kennis op basisniveau - referentie, 

iemand die ondersteunend werkt naar HV toe - expertise  

 …. 

 
 Mantelzorg en het netwerk rond de pmNAH 
 
 Algemeen informatie mbt NAH Contactgroepen voor familieleden Hulp mbt informatie 

opvangmogelijkheden/ondersteuning thuis □ 

 Verder ook voor de pmNAH en zijn netwerk ondersteuning bieden in het vinden van de juiste zorg. 

Psycho-emotionele ondersteuning geven. informatie brengen naar waar nah'ers horen te leven...op de 

plek waar ze het liefst leven □ 

 …. 

 
 Belangenbehartiging 
 particulieren, familie en professionelen informeren, vorming bieden, doorverwijzen, aanbod 

verduidelijken, ijveren voor belangen □ 

 Opnemen / integreren in bestaande structuren 

 ik denk dat er vooral gebruik gemaakt moet worden van de diensten die al expertise hebben, ipv 

dergelijke nieuwe centra op te richten. □ 

 Opdracht voor het SEN □ 

 … de bestaande referentiecentra goed aanwenden ... 

 Ik denk dat er voldoende diensten zijn die de expertise hebben rond NAH waarom moeten er dan nog 

extra centrums worden opgericht. Geef gewoon meer middelen aan de bestaande diensten □ 

 goed dat er een advies centrum zou zijn, maar voor ons hoeft dit niet los te staan van andere expertise 

centra zoals bv SEN □ 

 Opletten dat er niet nóg een dienst wordt opgericht. Er moet geïnvesteerd worden in wat er al is, op 

vlak van vorming, kwaliteit en professionaliteit. □ 

 er zijn al zoveel versnipperde diensten die advies geven ivm NAH □ 

 .... 

 

 
7.3 Verwacht jij eventuele knelpunten i.v.m. de werking van dergelijke dienst? 

 
 Zo lang er wachtlijsten zijn, kan het geld best besteed worden aan concrete oplossingen voor concrete 

mensen, ipv aan "coördinerende iniatieven" en referentiecentra. □ 

 moet wel practisch zijn. Werken met pmNAH leer je niet in boekjes 

 Hoe zal de informatieoverdracht gebeuren? Best niet in vormingspakketten, want de vragen zijn vaak 

zo specifiek, ze stellen zich vaak pas op het moment zelf. / □ 

 De reguliere dienst moet ook deze dienstverlening vinden en hanteren. □ 

 financiering □ 

 eenzijdige visie en veel theorie waar je in de praktijk niets aan hebt □ 

 moeilijk om volledig up to date te blijven. De kennis zit nu bij enkele mensen die daardoor 

overbevraagd zijn. □ 

 Er moeten goede afspraken zijn tussen de opleidingen/bijscholingen in de hogescholen/universiteiten 

en het referentiecentrum wat betreft de doelstellingen/doelgroepen. Deze liggen voor beide anders. □ 

 proefondervindelijk zullen er knelpunten ontstaan...  

 Neen. Het zou een gerichtere ondersteuning kunnen garanderen. / □ 
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 het is niet de bedoeling dat een expertisecentrum (voor kinderen en jongeren) zorg overneemt, maar 

de bestaande zorg initieert en ondersteunt, op afgesproken momenten opvolgt en inspireert. □ 

 Gemotiveerde hulpverleners met ervaring zijn nodig, die de werktijd ervoor krijgen. □ 

 Voorkeur voor een Vlaams overkoepelend referentiecentrum om provinciale initiatieven te 

overkoepelen en stroomlijnen. □ 

 Dergelijk centrum zal bekend moeten geraken bij diensten die NAH niet tot doelgroep hebben  

Dergelijk centrum zou moeten kunnen werken met de omgeving van PmNAH□  

 zie debat euregionaal referentiecentrum ERNAH □ 

 KENNIS!!!! □ 

 Ja, als er weer verschillende theorieën tegenover mekaar gaan staan en pretenderen de waarheid in 

pacht te hebben. Allen hebben ze een belangrijke inbreng. Elke persoon met NAH is anders. □ 

 Kostprijs □ 

 dat ze zullen overstelpt worden en niet rechtstreeks voor een oplossing zullen kunnen zorgen. □ 

 Een mogelijke 'overvraging' misschien? □ 

 niet de zoveelste dienst naast de reeds bestaande: duidelijk profileren - moet zowel cliënten, hun 

context als bestaande initiatieven ondersteunen □ 

 Complexiteit van regelgevende overheid.  

 Niet altijd mogelijk om op alles een vraag te bieden. -> hoge verwachtingen. Onduidelijk of dit wel 

haalbaar is want er moeten toch mensen werken met voldoende kennis rond NAH. Die zijn ook niet zo 

dik gezaaid. En waar moet deze dienst gevestigd worden? □ 

8) Met het oog op de verbetering van de toegang tot de reguliere diensten, die niet zo vertrouwd zijn met 
NAH, is er dikwijls ook sprake van een referentie-persoon / een casemanager / een trajectbegeleider.  
 
8.1 Hoe belangrijk is het volgens jou dat zo'n functie van referentie-persoon tot stand komt? Indien je geen 

mening hebt, laat het dan blanco. 

 
 

 

 
8.2 Welke taken zou zo’n persoon volgens jou kunnen / moeten opnemen? 

 
Zie ook ‘noot vooraf’ bij vraag 7.2. 
 
 

 Dossierbeheerder 
 

 het opvolgen van het dossier, bijstaan waar nodig, alles samen brengen van wat de persoon al gehad 

heeft van behandeling, onderzoeken, ... □ 

 het opvolgen van de casus van begin tot eind  

1 2 2% 

2 3 3% 

3 14 12% 

4 48 41% 

5 50 43% 
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 ….. 

 Individuele (traject)begeleiding 

 Het begeleiden van de pmNAH in zijn zorgtraject. Ten allen tijde op de hoogte zijn van de stappen de 

genomen zijn en samen zoeken naar de volgende stappen. Opmerken van zorg die nodig is maar die 

niet direct door de pmNAH en zijn netwerk opgemerkt wordt (bv psycho-emotionele steun) □ 

 individueel begeleiden en eventueel voorlichten van de reguliere diensten zodat je kunt anticiperen op 

problemen □ 

 de persoon het gehele traject opvolgen (van eerste fase tot laatste) □ 

 …. advies persoon met NAh en diens familie begeleiden naar de andere diensten en eventueel vooraf 

info geven □ 

 traject bewaken … 

 Als de pm NAH verandert van milieu, met nieuwe diensten in contact komt, van de ene voorziening/ 

dienst naar de andere overgaat zou deze referentiepersoon de overgang kunnen begeleiden. Hij zou 

een soort woordvoerder kunnen zijn voor de pmNAH. 

 

 Verbindingspersoon 

 rode draad doorheen verschillende fasen en hulpverleners/diensten □ 

 helpen bij juiste hulpverlening en afstemming van versch zorgactoren □ 

 algemene coördinatie van de hulpverlening, iemand die het overzicht behoudt □ 

 …. communicatie tussen verschillende (toch wel versnipperde diensten) bewaken □ 

 ….. 

 Coördineren 

 het coördineren van verschillende mensen/diensten die met pmNAH werken en aanspreekpunt voor 

pmNAH□ 

 …. coördinerende rol … 

 Aandacht voor zowel de professionele netwerken als de natuurlijke netwerken van de pmNAH zelf. 

 de familie en omgeving meer ondersteunen in de opvang en begeleiding. □ 

 Alle cliënten komen binnen bij ons via een gespecialiseerd ziekenhuis: buiten medische info krijgen wij 

NIETS door: wij moeten alles via familie te weten komen. Idem hierboven, maar dan gebundeld in één 

persoon. □ 

 Gelinkt aan referentiecentrum  
 

 idem als [referentiecentrum], maar dan op individueel niveau 
 deze persoon zou gelinkt kunnen zijn aan het referentiecentrum. □  

 
 Gelinkt aan regulire sectoren 

 
 liefst geïntegreerd in het reguliere circuit (vb. DMW van de ziekenfondsen) □ 

 Relatie tot thuisbegeleidingsdiensten 

 Ik denk dat thuisbegeleidingsdiensten deze taken nu al opnemen. Alleen zijn er daar ook lange 

wachtlijsten en moet deze dienst dan ook de persoon verder kunnen begeleiden, zijnde op lagere 

frequentie. Een casemanager gaat op regelmatige basis samen zitten met de pmNAH en zijn netwerk 
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om te bekijken hoe het leven wordt geörganiseerd en wat er verder kan veranderen om een meer 

kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Casemanagers moeten een goed netwerk opbouwen met het 

hele zorgnetwerk. De casemanager moet de noden van de pmNAH behartigen bieden van 

referentiekader aan persoon met NAH, persoonlijke begeleiding, hulp op maat, oplossingen zoeken 

voor problemen in eigen omgeving □ 

 Dit bestaat en heet thuisbegeleiding en wordt gesubsidieerd door het VAPH. Het heeft geen zin 

daarnaast nog iets gelijkaardigs op te richten. □ 

 Neen, maar deze zou er zeker moeten komen of er moet een uitbreiding komen van het takenpakket 

van bv. thuisbegeleiding □ 

 Vergelijkbare initiatieven 

 gelijkaardig zoals contactpersonen voor de CRZ. opvolgen van doorlopen traject en doorverwijzen naar 

de juiste diensten. □ 

 Dementieplan 

 
 

8.3 Verwacht jij eventuele knelpunten in de werking van dergelijke functie? 
 

 Eén referentiepersoon kan nooit de expertise hebben voor NAH, je werkt multi-disciplinair en zelfs 

trans-disciplinair… 

 ja, want er zijn niet zo veel deskundigen in de sector die dit aan kunnen en serieus nemen. / □ 

 Haalbaarheid? Kostenplaatje? □ 

 wachtlijsten tijdsgebrek mensen met ervaring vinden die bekwaam zijn om dit te doen□ 

 Maar het zou best de huisarts zijn. Die is er nu al, die is er van vóór het hersenletsel, die kent het gezin 

én de (draagkracht... ) van de andere gezinsleden. Niets nieuws maken: wel investeren in wat er al is ! 

 overbelasting sociale diensten? □ 

 caseload, de concrete invulling is niet makkelijk te maken, al bestaan er wel in andere landen 

(nederalnd, schotland, amerika, ...) gelijkaardige zaken, ook voor NAH. wordt dan wel vaak gedeeltelijk 

vanuit verzekeringswezen gefinancierd, omdat mensen die vanaf dag 1 opgevolgd worden, ook 

dikwijls sneller (of beter) opnieuw bvb. georiënteerd kunnen worden naar werk. / □ 

 inshattingsfouten, onrealistische verwachtingen, te langzaam werken□ 

 Takenpakket van deze contactpersoon is zeer breed. Bekijken onder welke organisatie/instantie 

contactpersoon ondergebracht wordt. Dergelijke persoon is bij voorkeur een vaste persoon. En in 

hoever is dat te realiseren? als het een dienst wordt komen we bij een referentiecentrum zie 

deelproject zorgtraject binnen project ERNAH □ 

 Het vraagt een tegemoetkoming aan zowel de cliënt als de dienst. Als de dienst niet tegemoet komt 

dan krijg je als gevolg dat de trajectbegeleider constant moet aanwezig zijn en dat is niet haalbaar. □ 

 Neen, maar deze zou er zeker moeten komen of er moet een uitbreiding komen van het takenpakket 

van bv. thuisbegeleiding □ 

 KENNIS van problematiek kostprijs, typisch probleem met referentiepersoon is de moeilijkheid om de 

kennis te verspreiden in het eigen team □ 

 …. Praktisch is het bijna onhaalbaar om met mensen van zo dichtbij op weg te gaan. □ 

 discontinuïteit □ 

 Zal niet werken, zie CGGZ werkt ook niet omdat je de expertise niet kan concentreren bij enkele 

personen. continuïteit garanderen, ook als de initiële vraag is opgelost 

 overvraging - extra belasting voor de persoon in kwestie - wie neemt dit op? Van welke dienst? - Hoe 

verloopt dit dan? Met een vergadering om de zoveel tijd...?  
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1) Ervaar jij nog andere aandachtspunten / knelpunten die in deze bevraging niet aan bod zijn gekomen? Heb 
je ook suggesties voor aanpak? Vermeld ze hieronder: 

 NAH term is niet genoeg gekend! / □ 
 personeelsomkadering voor NAH ligt op zelfde niveau van personen met enkelvoudige verstandelijke 

beperking terwijl hun ondersteuningsnood en intensiteit groter is extra aandacht voor kinderen van 
ouders met NAH (praatgroep?, vergelijk similes voor KOPPkinderen) □ 

 alles blijft wat 'bureauwerk' en ik vrees dat alles theoretisch blijft ... □ 
 Wat mij opvalt is dat het aspect leeftijd ontbreekt. Vele bejaarden met CVA hebben nood aan 

erkenning en (ambulante) revalidatie en kunnen daardoor terug naar huis en hun leven terug 
opnemen. Knelpunt: "kort"-verblijf gedurende de overgang □ 

 Moeilijkheden met betrekking tot de ondersteuning van deze doelgroep vind ik voornamelijk: - 
moeilijk keuzes kunnen maken in relatie met vraaggericht te werken - weinig inzicht in eigen wensen - 
realistische verwachtinge, rekening houdend met hun mogelijkheden - hen gemotiveerd houden 
negatieve ervaring van neurologen die niet doorsturen en geen info geven over cognitieve gevolgen, 
enkel oog voor motorische symptomen. Dit is niet meer van deze tijd. oudere zorgvragers worden 
vaak al opgegeven, hoewel niet iedere oudere zonder revakansen is. / / □ 

 In het algmeen merken we dat het werken met reguliere diensten heel moeilijk gaat. Vooral wanneer 
er sprake is van gedrags - en emotionele stoornissen en/of probleemgedrag. Veel diensten zijn dan 
terughoudend en willen geen verantwoordelijkheid nemen. □ 

 Hebben veelvuldig en geduldig vragenlijsten ingevuld de laatste jaren maar ervaren dat er na de 
analyse / besluiten geen concrete acties volgen ! - ook via SEN idem □ 

 Een goede bemiddeling is zeer belangrijk: uit ervaring blijkt dit niet altijd evident te zijn: sociale 
diensten van de VAPH-instellingen hebben ook vele andere taken, die ze naast hun bemiddelingstaak 
er moeten bijnemen. Als medewerker van een niet-VAPH instelling is het moeilijk om op te volgen of 
onze patiënten "goed bemiddeld" worden. Wij zouden graag wat meer inzicht krijgen hierin. □ 

 Hoe vroeg opsporen van mensen met "mild" NAH die nu volledig onopgemerkt blijven en in totaal 
verkeerde diagnosen terechtkomen: depressie- CVS- psychische stoornissen-Burn out. Studiedagen , 
opleiding, kennisoverdracht naar eerste lijn □ 

 Woonvorm - aangepast voor elk inidividu □ 
 WERK en standpunt werkgever □ 
 Te lange opvang in hospitalisatiesetting bij cognitieve en gedragsstoornissen (1 jaar en langer) 

Onvoldoende multidisciplinaire mogelijkheden in ambulante setting□ 
 Er bestaat reeds heel wat kennis en expertise rond pmNAH. Het is belangrijk om deze goed aan te 

wenden en eventueel samen te bundelen of nog uit te breiden . “ 
 

 


