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1. Inleiding 

De term ‘niet-aangeboren hersenletsel’ (NAH) is een overkoepelende term waarmee 

verwezen wordt naar een hersenletsel of stoornis in het functioneren van de hersenen, welke 

niet ontstaan is tijdens de zwangerschap, noch ten gevolge van complicaties tijdens de 

geboorte. Een dusdanige definiëring impliceert dat met de term NAH verwezen wordt naar 

een brede en heterogene groep van personen, en dit vanuit verschillende perspectieven: de 

heterogeniteit in deze groep situeert zich zowel op het niveau van de stoornis (organisme), als 

op het niveau van de aanwezige beperkingen (activiteiten) en handicap (participatie) (SEN 

vzw). Deze definitie impliceert eveneens dat een divers aantal aandoeningen onder de noemer 

NAH kunnen ondergebracht worden. Op het niveau van de oorzaak van het hersenletsel kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen traumatische hersenletsels en niet-traumatische 

hersenletsels (zoals CVA, hersentumoren, infecties, intoxicatie,…) en neurologische 

aandoeningen met een degeneratief of progressief evoluerend beeld. De traumatische 

hersenletsels of hoofdtraumata, waarnaar in de Engelstalige literatuur verwezen wordt met de 

term ‘traumatic brain injury’ (TBI) vormt binnen de NAH groep en vooral dan bij kinderen en 

jongeren een belangrijke (misschien wel de belangrijkste) subgroep. Binnen dit project 



hebben we ons specifiek toegespitst op het onderzoek rond deze doelgroep van kinderen en 

jongeren met een traumatisch hersenletsel. 

Met de term ‘traumatisch hersenletsel’ wordt verwezen naar hersenletsels ontstaan door een 

externe factor die een plots en direct contact met het hoofd veroorzaakt (bv. een slag op het 

hoofd) of die een plotse versnelling of vertraging van de snelheid van voortbewegen van het 

hoofd veroorzaakt (bv. ten gevolge van een val). Wanneer dit gebeuren resulteert in 

bewustzijnsverlies, antero- of retrograde amnesie en/of neurologische verschijnselen, spreekt 

men van traumatic brain injury (TBI) of hoofdtrauma. Naargelang de ernst van de 

neurologische symptomen wordt een onderscheid gemaakt tussen milde, matig-ernstige (in de 

Engelstalige literatuur: moderate) en zeer ernstige (severe) hoofdtrauma’s. Meestal baseert 

men zich voor de indeling van patiënten op de score die behaald wordt op de Glasgow Coma 

Scale (GCS score met een maximum score = 15). Zo komt men tot het volgende onderscheid 

in drie groepen: 

- mild hoofdtrauma (mild TBI): GCS 13-15, posttraumatische amnesie (PTA) < 24 uur en 

bewustzijnsverlies < 20 min. 

- matig-ernstig hoofdtrauma (moderate TBI): GCS 9-12 

- zeer ernstig hoofdtrauma (severe TBI): GCS<8 

  

Deze definitie en indeling van TBI zijn gebaseerd op enerzijds de oorzaak van het opgelopen 

hersenletsel (het gaat om een letsel t.g.v. een externe factor) en anderzijds op de onmiddellijke 

gevolgen op neurologisch vlak (er ontstaat een toestand van verminderd bewustzijn, wat wijst 

op een verandering in het functioneren van de hersenen). Dit houdt echter ook onmiddellijk in 

dat ook de TBI groep een heterogene groep is die zeer divers is wat de structuur en omvang 

van het opgelopen hersenletsel betreft. Het feit dat de gevolgen van NAH op korte en lange 

termijn bepaald worden door de plaats en omvang van het hersenletsel, maar ook door de 



leeftijd waarop het letsel zich voordoet, het premorbied niveau van functioneren, de sociaal-

economische status van een persoon, het familiesysteem waarop men kan terugvallen,… 

betekent dat er ook een grote heterogeniteit is op het niveau van de beperkingen en handicaps 

binnen de groep van kinderen en jongeren met een hoofdtrauma. Preventie en het ontwikkelen 

van adequate opvang- en behandelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met TBI zijn 

dan ook van uitermate belang. Deze specificiteit van TBI en de daaraan gekoppelde specifieke 

zorgbehoeften waarmee de samenleving geconfronteerd wordt, maken dat er ook in 

onderzoek en literatuur een grote interesse blijft bestaan voor outcomestudies bij deze groep. 

De heterogeniteit en specificiteit van deze groep confronteert het onderzoek echter ook met 

specifieke methodologische uitdagingen. 

Als aanzet voor nieuw onderzoek vanuit Vlaanderen deden wij in opdracht van Sen vzw een 

literatuurstudie van het recente onderzoek naar de gevolgen van NAH bij kinderen en 

jongeren. Enerzijds richten wij ons hierbij op epidemiologisch onderzoek, anderzijds op 

outcome-studies. Een exhaustieve opsomming van de grote aantallen gepubliceerde 

onderzoeken leek ons binnen het huidige project niet nuttig, noch praktisch bruikbaar. Wij 

richten ons eerder op de vraag welke noden en methodologische tekorten er in het huidige 

onderzoek naar de gevolgen van NAH bij kinderen en jongeren bestaan. 

 

2. Epidemiologie 

Hoofdtraumata vormen wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak en oorzaak van verworven 

beperkingen en handicaps. Het op een gefundeerde manier ontwikkelen van preventieve 

maatregelen voor bv. verkeersongevallen of sportongevallen en het creëren van de nodige 

voorzieningen voor opvang en behandeling van kinderen en jongeren met TBI, vereist in 

eerste instantie kennis aangaande de epidemiologie van hoofdtrauma binnen deze groep. 

Niettemin blijkt het moeilijk om in de literatuur precieze epidemiologische cijfergegevens te 



vinden. Een recente reviewstudie van Tagliaferri, Compagnone, Corsic, Servadei, & Kraus 

(2006) schat het aantal personen dat in West-Europa jaarlijks wordt gehospitaliseerd en 

overlijdt t.g.v. een hoofdtrauma op 235 per 100 000 inwoners. Deze cijfers zijn in 

overeenstemming met gegevens vanuit de Verenigde Staten (Bruns & Hauser, 2003). De 

meerderheid van de gevallen van TBI (70-90%) worden geclassificeerd als mild TBI (Cassidy 

et al., 2004; Tagliaferri et al., 2006). Epidemiologische studies die verschillende 

leeftijdsgroepen includeren laten pieken van incidentie zijn bij jonge kinderen (0-4 jarigen), 

adolescenten (15-24 jarigen) en oudere personen (+70-jarigen). Prevalentiecijfers aangaande 

TBI (d.i. het aantal personen met een TBI op een bepaald moment) zijn nog schaarser, maar 

vormen wellicht een veelvoud van de incidentie. In Vlaanderen schat een studie van Lannoo, 

Brusselmans, Van Eynde, Van Laere, & Stevens (2004) de prevalentie van NAH bij 

volwassenen in Vlaanderen op 183 per 100 000 inwoners.   

Precieze cijfers wat betreft de incidentie en prevalentie van TBI bij kinderen en jongeren 

wereldwijd zijn schaars. Cijfergegevens variëren van 70 tot ongeveer 300 per 100 000 

kinderen en jongeren per jaar. Recente onderzoeksgegevens voor Nederland duiden op een 

jaarlijkse incidentie van 114/100 000 kinderen en jongeren van 0 – 24 jaar (Van Pelt, de 

Kloet, Hilberink, Lambregts, Peeters, Roebroeck, et al., 2011). Precieze cijfers omtrent 

incidentie en prevalentie van NAH bij kinderen en jongeren in Vlaanderen ontbreken nog op 

dit moment. Men kan echter aannemen dat deze van een vergelijkbare grootteorde zijn.1 

 

Methodologische aanbevelingen  

Hoewel vanuit verschillende reviewstudies getracht werd tot een synthese te komen omtrent 

de precieze gegevens m.b.t. de incidentie van TBI, blijkt dit in de praktijk niet eenvoudig te 

                                                 
1 In 2005 gebeurde in Vlaanderen wel een eerste grootschalige registratie van pediatrische traumata op 18 

erkende spoedgevallendiensten in Vlaanderen in de PENTA register studie (Van de Voorde, P., Sabbe, M., 

Calle, P., Lesaffre, E., Rizopoulos, D., Tsonaka, R., et al., 2008). In deze studie werd echter trauma in de brede 

zin van het woord geregistreerd (m.a.w. niet enkel hoofdtrauma, maar ook andere traumata). Precieze 

cijfergegevens m.b.t. incidentie van hoofdtrauma werden niet expliciet vermeld. 



zijn. Er is vaak een grote heterogeniteit tussen de studies wat betreft de verkregen resultaten. 

Studies verschillen onder andere op een aantal belangrijke methodologische punten van 

elkaar, zoals de gebruikte inclusiecriteria (inclusie van enkel behandelde patiënten, enkel 

gehospitaliseerde patiënten, enkel ernstige hoofdtraumata, enkel comapatiënten, inclusie van 

overleden personen, …), definiëring van hoofdtrauma (gebaseerd op ICD 9 of ICD 10 codes, 

op GCS score, enkel opname van intracraniële letsels,…), en registers waarop men zich 

baseert voor de cijfergegevens (opnameregisters van spoedgevallendiensten, registers van 

gehospitaliseerde patiënten, registers van neurochirurgisch behandelde patiënten, al dan niet 

inclusie van overlijdensregisters,…). Een ander belangrijk methodologisch onderscheid 

betreft het retro- of prospectief opzoeken van patiënten. Daarnaast worden resultaten niet 

steeds gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van patiënten. Er is eveneens een tekort aan 

epidemiologisch onderzoek dat de onafhankelijke bijdrage van risicofactoren voor TBI nagaat 

(Carroll, Cassidy, Holm, Kraus, & Coronado, 2004).   

Er is tenslotte nood aan duidelijke prevalentiedata van NAH. De schaarste op dit domein is 

wellicht ten dele te verklaren vanuit het feit dat dergelijk onderzoek een mate van follow-up 

van patiënten vereist, met alle moeilijkheden hieraan verbonden.   

 

3. Gevolgen van NAH bij kinderen en jongeren 

De relatief hoge incidentie van NAH vormt wellicht een verklaring voor de blijvende 

interesse in de internationale literatuur voor outcomestudies bij kinderen en jongeren. Een 

combinatie van de zoektermen ‘traumatic brain injury’, ‘children’ en ‘outcome’ levert in 

Pubmed voor de periode 2000 tot heden 1338 hits op.  

NAH kan leiden tot beperkingen op verschillende domeinen: er bestaat consensus over het feit 

dat er gevolgen zijn op lichamelijk vlak (o.m. motorische problemen, visuele moeilijkheden, 

spraakproblemen, gevoelsstoornissen, slikproblemen, epilepsie), op cognitief vlak, op sociaal-



emotioneel vlak en op gedragsmatig vlak. De aard en ernst van de beperkingen hangen in 

eerste instantie af van de aard en de omvang van het opgelopen hersenletsel, maar worden ook 

mede beïnvloed door het premorbied functioneren van een kind of jongere, van de leeftijd 

waarop het trauma zich voordoet, de socio-economische status van de familie, het sociaal 

netwerk waarop een kind kan terugvallen, etc. Binnen deze tekst richten we ons specifiek op 

het onderzoek naar de cognitieve en gedragsmatige en sociaal-emotionele gevolgen van TBI. 

  

Gevolgen op het vlak van cognitief functioneren 

TBI kan leiden tot beperkingen op verschillende domeinen van het cognitief functioneren: 

intelligentie, aandacht, executief functioneren, geheugen, visueel-ruimtelijk inzicht e.a. Er 

bestaat binnen de literatuur consensus over het feit dat er duidelijke lange termijn gevolgen 

zijn na matig-ernstige en zeer ernstige hoofdtrauma’s; er is echter meer controversie omtrent 

de vraag of dit ook geldt voor milde hoofdtrauma’s. Babikian & Asarnow (2009) 

publiceerden recent de eerste meta-analytische reviewstudie aangaande neurocognitieve 

outcome en herstel na NAH bij kinderen en jongeren. Zij concludeerden dat de voor NAH 

meest kwetsbare cognitieve functies intelligentie, snelheid van informatieverwerking, 

aandacht en verbaal geheugen zijn. Zij komen eveneens tot de conclusie dat er een gradatie-

effect in de ernst van de aanwezige inperkingen vastgesteld kan worden, met de lichtste 

inperkingen binnen de milde groep en de meest ernstige inperkingen binnen de ernstige groep. 

Wat herstel van functies over een verloop van twee jaar betreft, vertoont de groep van mild 

hoofdtrauma een snel herstel, terwijl de beide ernstigere groepen wel een herstel vertonen, 

maar nooit de controlegroep van gezonde kinderen bijbenen. De groep kinderen met zeer 

ernstig hoofdtrauma vertoont bovendien een traag herstel, waardoor zij over het verloop van 

tijd nog verder afbuigen van de controlegroep. Dergelijke conclusie heeft belangrijke 



gevolgen voor het schoolfunctioneren van kinderen en jongeren met NAH, want dit betekent 

dat beperkingen over een verloop van jaren in ernstigere mate tot uiting kunnen komen.  

 

Gevolgen op het vlak van gedragsmatig, psychosociaal en emotioneel functioneren 

Naast de gevolgen van NAH op het vlak van lichamelijk en cognitief functioneren kregen de 

voorbije jaren in de literatuur ook de gevolgen van NAH op het gedragsmatig en emotioneel 

functioneren ruim aandacht. Ook op dit vlak zijn de gevolgen zeer divers (o.m. disinhibitie, 

desorganisatie, apathie, angst, agressie, impulsiviteit, hyperactiviteit, sociaal onaangepast 

gedrag, depressie,…) (Noggle & Pierson, 2010; Seyone, Kara, & Hunt, 2007). Deze 

gedragsmatige en sociaal-emotionele symptomen kunnen een onmiddellijk gevolg zijn van 

een hoofdtrauma, maar deze gevolgen kunnen ook na langere tijd optreden, door de 

interferentie die het opgelopen hoofdtrauma veroorzaakt met de ontwikkeling van het sociaal-

emotioneel functioneren. Op deze manier kan NAH de ontwikkeling van sociaal-emotionele 

functies op latere leeftijd (bv. tijdens de adolescentie) hinderen, waardoor moeilijkheden pas 

op latere leeftijd zichtbaar worden en het schools en sociaal functioneren belemmeren 

(McKinlay, Dalrymple-Alford, Horwood, & Fergusson, 2002). 

Onderzoek naar behandelingsmogelijkheden van deze psychosociale moeilijkheden bij NAH 

laat zien dat er positieve resultaten geboekt worden op het vlak van internaliserende 

symptomen en sociale interacties (Ross, Dorris, & McMillan, 2011). 

 

Gevolgen voor het familiesysteem 

Recent gaat in de literatuur ook beginnende aandacht uit naar de gevolgen van hoofdtrauma 

op het bredere familiesysteem van een kind of jongere. De plotse confrontatie met 

onomkeerbare veranderingen en beperkingen bij een kind, broer of zus, heeft ook op deze 



belangrijke anderen een grote weerslag (e.g. Sambuco, Brookes, Catroppa, & Lah, 2011; 

Verhaeghe, Defloor, & Grypdonck, 2005).   

 

Methodologische aanbevelingen voor outcome studies 

Verschillende reviewstudies geven aan dat er belangrijke methodologische tekortkomingen 

zijn in de gepubliceerde studies omtrent de gevolgen van TBI, waardoor resultaten moeilijk 

vergelijkbaar zijn en het problematisch is om op basis van de verschillende studies eenduidige 

conclusies te trekken (Babikian & Asarnow, 2009; Carroll, Cassidy, Holm, Kraus, & 

Coronado, 2004; Ross, Dorris, & McMillan, 2011).  

Verschillende aspecten verdienen bijzondere aandacht: 

- studies zijn heterogeen wat betreft de definiëring van TBI. De gebruikte definitie van TBI 

dient duidelijk omschreven te worden, alsook de manier waarop patiënten geselecteerd 

worden. 

- er is heterogeniteit in de indeling in verschillende ernst-groepen (bv. milde en matig-ernstige 

hoofdtrauma’s worden soms ondergebracht in eenzelfde groep). Het verschil tussen de 

ernstgroepen en de gehanteerde definiëring van ernst dient duidelijk omschreven te worden. 

- aandacht dient te gaan naar het gebruik van geschikte controlegroepen: vergelijking van 

kinderen en jongeren met NAH met een controlegroep van gezonde kinderen, maar eveneens 

met kinderen met een trauma (uitgezonderd hoofdtrauma), zodat er zo goed mogelijk 

gecontroleerd kan worden voor premorbiede factoren. 

- de nodige aandacht dient eveneens te gaan naar verschillen in leeftijd op het ogenblik van 

het optreden van het hoofdtrauma, gezien dit een belangrijk effect heeft op outcome. Outcome 

dient beschreven te worden voor verschillende leeftijdsgroepen. 



- het voor onderzoek van outcome gebruikte instrumentarium is zeer heterogeen 

(vragenlijsten, testbatterijen, bevragingen bij ouders, bevraging van leerkrachten, …) en niet 

steeds geschikt voor onderzoek binnen de NAH groep. 

- er is een nood aan longitudinale studies die patiëntengroepen over langere periode opvolgen. 

De tijdstippen posttrauma dienen daarbij duidelijk omschreven te worden.  

 

4. Besluit 

Binnen de onderzoekswereld is er een blijvende interesse voor de gevolgen van hoofdtrauma 

bij kinderen en jongeren, zowel in de nationale als internationale literatuur. Het onderzoek 

wordt echter geconfronteerd met specifieke methodologische moeilijkheden, inherent aan de 

specificiteit van deze onderzoeksgroep. Er is dan ook een blijvende nood aan kwalitatieve 

studies met een duidelijk omschreven onderzoeksvraag die patiëntengroepen over langere 

periode opvolgen op bepaalde, duidelijk beschreven, tijdstippen posttrauma. 

 

Ook vanuit Vlaanderen is er blijvende stimulans nodig om een bijdrage te leveren aan dit 

onderzoek. Wat het onderzoek rond NAH bij kinderen en jongeren in Vlaanderen betreft zijn 

er ons inziens verschillende richtingen van waaruit een concrete onderzoeksvraag kan gesteld 

worden. Enkele concrete opties voor onderzoek in Vlaanderen kunnen zijn: 

1.  Prospectief onderzoek naar de incidentie van NAH bij kinderen en jongeren via 

spoedgevallendiensten (cfr. PENTA project). 

2. Nauwkeurige registratie van behandelde patiënten in de ambulante revalidatiecentra, 

met als doel zicht te krijgen op het aantal kinderen en jongeren met NAH dat na de 

acute fase nog therapiebehoevend is. Hoe groot is dit aantal? Binnen welk 

onderwijstype bevinden deze kinderen/jongeren zich? Welke therapieën ontvangen 



zij? Dit vraagt een nauwkeurige bevraging van de aanwezigheid van NAH (inclusief 

lichte hoofdtrauma’s!) in de voorgeschiedenis van een kind of jongere. 

3. Prevalentie-onderzoek van NAH bij kinderen en jongeren via de Centra voor 

Leerlingbegeleiding: nauwkeurige registratie van NAH bij kinderen en jongeren in de 

CLB centra. Mogelijke vragen hierbij zijn: Binnen welk onderwijstype bevinden deze 

kinderen/jongeren zich? Ontvangen zij nog externe ondersteuning en zo ja, welke? Dit 

vraagt eveneens een nauwkeurige bevraging van de aanwezigheid van NAH (inclusief 

lichte trauma’s!) in de voorgeschiedenis van een kind of jongere. 

4. Welke behandelingen/therapeutische interventies worden binnen de ambulante 

revalidatiecentra toegepast bij kinderen en jongeren met NAH? Wat zijn de gevolgen / 

wat is het nut hiervan op het schools functioneren?  

5. Wat zijn de gevolgen van NAH bij kinderen/jongeren op de ontwikkeling van sociale 

vaardigheden/sociale cognitie? Hierbij lijkt toepassing van éénzelfde 

onderzoeksinstrument binnen verschillende revalidatiecentra het meest aangewezen. 

  

Hoe dan ook lijkt het ons van belang om voor het onderzoek uit te gaan van een duidelijk 

omschreven, concrete onderzoeksvraag. Het lijkt aangewezen om zich te richten op één 

specifieke vraagstelling, en gebruik te maken van, voor de patiënt, weinig belastende of 

bijkomende instrumenten en onderzoeksmethoden om de bereidheid tot deelname aan 

onderzoek van deze patiëntengroep, en de kansen op welslagen van het onderzoeksproject, zo 

groot mogelijk te maken.
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