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Inleiding 
 
 
 
Waarvoor staat NAH? 
 
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is de momenteel gebruikelijke omschrijving voor een 
blijvende hersenbeschadiging die niet het gevolg is van een erfelijke of een tijdens de 
zwangerschap opgelopen aandoening, maar van een neurologische traumatische gebeurtenis.  
 
NAH kan leiden tot aanzienlijke blijvende stoornissen, beperkingen (activiteitenrestricties) en 
handicaps (participatieproblemen) voor de betrokken persoon (Wereldgezondheidsorganisatie, 
WHO). Deze indeling wordt ook in dit werk gehanteerd. In de acute fase van de NAH-
problematiek vindt in ongeveer twee derde van de gevallen een opname plaats in het 
ziekenhuis. Daar wordt de diagnose gesteld en wordt gestart met de behandeling en de 
neurologische revalidatie. Al naargelang de ernst van het hersenletsel en de daaruit 
voortvloeiende beperkingen en verwachte mate van herstel, wordt het verdere 
revalidatietraject uitgestippeld.   
 
 
Waarom ‘Ik herken je niet meer’ als titel? 
 
NAH verandert namelijk heel veel in het leven van de betrokken persoon en zijn naaste 
omgeving. In de maanden en jaren na het voorval probeer je zoveel mogelijk het normale 
levensritme te hervatten. Maar hoe langer hoe meer openbaart zich de daadwerkelijke omvang 
van de emotionele en cognitieve beperkingen en gedragsveranderingen. Ook bij 
ogenschijnlijk volledig herstelde patiënten komen deze factoren pas (veel) later naar boven. 
Een hersenletsel heeft vaak blijvende gedragsveranderingen tot gevolg, wat gelijk staat aan 
blijvende aanpassingen in het gezin en in de gezinsinteracties. Je krijgt als het ware een 
andere partner dan voor wie je gekozen had, één die niet meer bekend en vertrouwd 
overkomt. Je krijgt een andere vader of moeder in huis, één met wie het gezin opnieuw een 
relatie moet (leren) aangaan. De titel van deze voorlichtingsmap is dan ook ‘Ik herken je niet 
meer’. 
 
 
NAH: een langdurige herstelperiode 
 
Het herstelproces na NAH is een zeer ingewikkelde aangelegenheid die (zeer) veel tijd in 
beslag neemt. Een hersenletsel oplopen is voor de persoon zelf en voor zijn naaste omgeving 
(gezin, familie en vrienden) een dramatische gebeurtenis die moet worden verwerkt. Tal van 
mensen in die omgeving hebben behoefte aan informatie, ondersteuning, begeleiding en soms 
behandeling. Het is moeilijk om als getroffene en familie alles te begrijpen en te vatten en om 
de ‘oude’ situatie los te laten.  
 
Tijdens het herstelproces is het belangrijk om over voldoende informatie te beschikken om te 
begrijpen wat er precies aan de hand is en om met de gevolgen van het hersenletsel te leren 
omgaan. Uit wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met gezins- en familieleden en uit 
contacten met zelfhulporganisaties blijkt echter dat er in veel gevallen geen of onvoldoende 
aandacht is voor hun problematiek. Wij zijn van mening dat grondige informatie en 



voorlichting over het leren omgaan met de gevolgen van een hersenletsel noodzakelijk is in 
het behandelingsplan, zowel voor de hulpverleners als voor de naasten van personen met 
NAH.  
 
Deze voorlichtingsmap heeft dan ook als doel informatie te geven over de gevolgen van NAH 
en hoe er concreet mee om te gaan. De nadruk ligt iets meer op de minder zichtbare gevolgen 
van NAH, omdat precies die gevolgen op lange termijn tot de hardnekkigste problemen in het 
dagelijks leven leiden.  
 
Voor de hulpverleners van mensen met NAH is het belangrijk grondig stil te staan bij het 
ziektebeeld waarmee de patiënt en zijn familie worden geconfronteerd. We zijn pas in staat 
om naar hen te luisteren, hen te informeren en te begeleiden als we zelf de aard, de ernst en de 
gevolgen van het ziektebeeld begrijpen. Kennis van en ervaring met de problematiek van 
NAH is essentieel.  
 
Voor de naaste omgeving van de persoon in kwestie is het van belang om zo veel mogelijk 
informatie te krijgen over het ziektebeeld, zo goed mogelijk de gevolgen van NAH te 
begrijpen en er adequaat mee te leren omgaan. 
 
 
Voor wie (nog) meer wil weten 
 
‘Ik herken je niet meer’ bevat veel informatie over belangrijke aspecten die met NAH te 
maken hebben. We hopen dat het voor velen een naslagwerk mag worden. Ondanks de vele 
informatie is een volledige opsomming onmogelijk. Ongetwijfeld zal er wel een topic over het 
hoofd gezien zijn, niettegenstaande de grote stapel geraadpleegde literatuur. Omwille van de 
leesbaarheid is er bewust voor gekozen geen bronvermelding in de tekst op te nemen. De 
geraadpleegde werken en bronnen zijn achteraan opgenomen. Voor meer informatie over 
voorzieningen, informatie en vorming verwijzen we graag naar de websites van vzw SEN 
(www.senvzw.be) en SIG (www.sig-net.be). 
 
 
Voor wie is deze voorlichtingsmap bedoeld? 
 
De map bestaat uit verschillende delen. Afhankelijk van de informatie die je zoekt over een 
bepaald probleemgebied kan je vrij makkelijk de juiste rubriek terugvinden. De hulpverlener 
speelt hierin een belangrijke rol. Omdat bepaalde probleemgebieden voor de getroffene en 
zijn omgeving niet altijd direct zichtbaar zijn, moet de hulpverlener samen met de 
betrokkenen overlopen welke delen van de map best worden doorgenomen.    
 
Deze voorlichtingsmap is dan ook geschreven voor twee belangrijke doelgroepen die actief 
betrokken zijn in de zorgfasen na een hersenletsel: 
• het multidisciplinaire team van hulpverleners 
• de naaste omgeving van de persoon met NAH 
  
Tijdens de revalidatieperiode wordt dit mogelijk gemaakt via een gecoördineerd 
multidisciplinair team bestaande uit artsen, neuropsychologen, verpleegkundigen en 
verzorgenden, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, klinisch psychologen en 
sociaal verpleegkundigen. Dankzij deze multidisciplinaire aanpak kan het grootste deel van de 
NAH-slachtoffers na een periode in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum weer naar huis.  



Om de behandelingsdoelen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de noden van de 
betrokkenen is grondige informatie en voorlichting over de aard en het leren omgaan met de 
gevolgen van een hersenletsel noodzakelijk. 
 
Maar er is meer. Hoewel er thuis nog (minimaal) een beroep op professionele hulp kan 
worden gedaan, wordt het grootste deel van de zorg door naasten verleend: de partner en 
andere gezins- of familieleden. De omgeving van mensen met NAH ervaren een hoge 
zorglast. Die zorglast wordt aangegeven in termen van zware verantwoordelijkheid, 
onduidelijkheid over de zorgbehoeften van de persoon met NAH, constante bezorgdheid, 
verminderde sociale contacten en het gevoel er alleen voor te staan. De nood aan voldoende 
informatie en een goede voorlichting staat bij hen zeer centraal. 
  
Deze voorlichtingsmap is dus geschreven om in die informatiebehoefte te voorzien. We hopen 
dat het een bron van kostbare informatie mag zijn voor hulpverleners en voor personen met 
NAH en hun directe omgeving. 
 
 
Een woord van dank 
 
Het merendeel van de teksten in deze map is geschreven door Christophe Lafosse. Engelien 
Lannoo schreef het gedeelte over arbeid en NAH. Isabelle De Vos, Greet Vanmechelen en 
Koen Delplace namen het gedeelte over sociale voorzieningen voor hun rekening. In dat deel 
schreven Ria Vinckx en Nathalie Ansoms de stukken over opleiding en Engelien Lannoo het 
stuk over dagbesteding. Jo Verhaegen schreef mee aan de teksten over de psychologische 
probleemgebieden. Het deel over de woonaanpassing (inclusief afbeeldingen) is gebaseerd op 
de studiegegevens van het Aaoutils-2003 project. Wat betreft verwijzing naar hulpmiddelen 
baseerden we ons op het werk van Carla Schutgens-Willems en Edith Hagedoren-Meuwissen. 
 
Bij het tot stand komen van dit werk zijn verder enkele andere deskundigen betrokken. Ze 
hebben suggesties gedaan voor wijzigingen en aanvullingen. We danken Chantal Van 
Buynder, Benny Biets, Guy Lorent, Inne Schokkaert, Els Aerts, Walter Vervliet, Carine 
Schelkens, Raf Duyvejonck, Guido Baeten, Herman Van Hove en Geert Andries.  
 
Tot slot dank aan vzw SEN en SIG vzw voor de uiteindelijke realisatie van dit project. 
 
 
 
Christophe Lafosse 
april 2006 
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Websites over NAH 
 
• www.vzwcoma.be 
• www.hersenletsel.net 
• www.hersenletsel.nl 
• www.kankerbestrijding.nl 
• www.afasie.be 
• www.sig-net/nah-ambulant 
 
  
Andere zinvolle websites 
 
• www.riziv.be 
• www.rkw.be 
• www.rsvz.be 
• http://socialsecurity.fgov.be 
• http://socialsecurity.fgov.be/faofat 
• www.vzw-verkeersslachtoffers.be 
• www.fcga-gmwf.be 
• www.vlafo.be 
• www.similes.be 
• www.zelfhulp.be 
• www.mantelzorg.be 
• www.vrijwilligers.be 
• www.wonen.vlaanderen.be 
• www.dienstencheques.be 
• www.wvc.vlaanderen.be/zorgverzekering/ 
• www.bivv.be 



 
 
Zelfhulp 
 
Trefpunt Zelfhulp 
informatie over zelfhulpgroepen 
www.zelfhulp.be 
tel. 016 23 65 07 
 
 
Thuiszorg via de ziekenfondsen 
 
Christelijke mutualiteit   
www.cm.be  
 
Socialistische mutualiteit   
www.socmut.be 
 
Liberale mutualiteit   
www.mut400.be 
 
Onafhankelijke ziekenfondsen   
www.mloz.be  
 
Neutrale ziekenfondsen    
www.neutrale-ziekenfondsen.be 
 
 
Tegemoetkomingen 
http://socialsecurity.fgov.be/handicap/index.htm 
 
 
Tussenkomsten in hulpmiddelen en aanpassingen  
www.vlafo.be   
 
 
Evaluatie rijgeschiktheid en advies over autoaanpassingen 
 
vzw Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 
Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel 
Tel. 02 244 15 52 
Fax 02 244 15 92 
cara@bivv.be 
 
 
Sociale voorzieningen 
 
Wat betreft alle mogelijke sociale voorzieningen hebben het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap 
een gids uitgegeven met als titel ‘Handige informatie voor personen met een handicap’. Deze 



tracht een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de huidige regelgeving en procedures, 
de bestaande structuren en organisaties in Vlaanderen als hulp bij de speurtocht naar een 
geschikte zorgvorm, een aangepast hulpmiddel, recreatiemogelijkheden in ieders regio, het 
aanbod van sociale en fiscale tegemoetkomingen, enz.  
 
 
En tot slot 
 
Onder andere voor verdere verwijzingen naar diensten en websites, vormingsinitiatieven en 
informatie: 
 
SEN vzw    
www.senvzw.be 
 
SIG vzw 
www.sig-net.be 
 


