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Hersenletsel betekent vaak meer dan zichtbare schade
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van Heugten, hoogleraar Klinische Neuropsychologie
Maastricht University. Lang niet iedereen komt in het
ziekenhuis terecht. Bij traumatisch letsel zullen mensen
met een hersenschudding bijvoorbeeld niet altijd gezien
worden door een arts, omdat deze schade beperkt is en
weer verdwijnt. Een hersenkneuzing daarentegen kan wel
restschade opleveren.

H

ersenletsel dat ontstaat na de geboorte wordt
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd.
De Hersenstichting legt uit dat er twee type
oorzaken voor NAH te onderscheiden zijn. NAH kan
ontstaan door trauma. De oorzaak bevindt zich dan
buiten het lichaam, zoals letsel door een val, ongeluk
of harde klap op het hoofd. Er kan ook sprake zijn van
niet-traumatisch hersenletsel. Wanneer dit het geval
is, ontstaat het letsel door een proces in het lichaam.
Voorbeelden hiervan zijn beroertes, infecties en
tumoren.

Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan
het UMC Utrecht Hersencentrum, vertelt dat NAH eigenlijk
een nietszeggende term is omdat het slechts aangeeft dat
er sprake is van hersenletsel, schade in het brein. “Bij NAH
is het belangrijk om te weten wat de medische diagnose is,
want dit bepaalt mede het herstel en de prognose van het
uiteindelijk functioneren.”
De gevolgen van NAH
De mate van ernst van de ervaren problemen door
het hersenletsel kan sterk variëren, aldus Caroline

Sommige mensen ervaren geheugenproblemen, die al
opvallen in het ziekenhuis. De patiënten bij wie de gevolgen
van het hersenletsel direct al duidelijk zijn, worden
allemaal in het ziekenhuis geholpen en doorverwezen voor
vervolgbehandeling zoals revalidatie. Er zijn echter ook
patiënten met ‘lichte’ of ‘matige’ cognitieve problemen, bij
wie er geen sprake is van een stoornis in het functioneren,
maar die wel kampen met tekorten. Problemen die als licht
of matig geclassificeerd zijn, kunnen er toch voor zorgen
dat iemand veel problemen ervaart in het dagelijks leven.
“Wanneer iemand met hersenletsel voor de klas staat,
kan een drukke klas ervoor zorgen dat deze persoon snel
overprikkeld raakt.” Het is daarom erg belangrijk om naast
goed neurologisch onderzoek en een medische diagnose, de
klachten die iemand ervaart te relateren aan het individu
en de eisen die aan deze persoon worden gesteld, door hem
of haar zelf of door diens omgeving. Ieder mens reageert
anders op letsel en de veranderingen die dit met zich
meebrengt, en dit kan even duren voordat dit duidelijk
wordt. Van Heugten: “Voor de persoon in kwestie heeft
hersenletsel invloed op alle domeinen van het menselijk
functioneren. Daarom moet dit meegenomen worden bij de
behandeling.”
Onzichtbare problemen
Veel van deze gevolgen zijn aan de buitenkant niet
zichtbaar en worden daarom de onzichtbare gevolgen van
hersenletsel genoemd. Voorbeelden hiervan zijn hoofdpijn,
geheugen- en concentratieverlies, vermoeidheid en
depressiviteit. Van Heugten vertelt dat in het ziekenhuis
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Arbeidsparticipatie belangrijk voor NAH-patiënt
Heeft de patiënt zelf niet in de gaten
wat er aan de hand is?
Fasotti: “Een lastig kenmerk van NAH is
het gebrek aan ‘ziektebegrip’. Men merkt
wel dat men niet goed functioneert, maar
snapt niet goed waar dat vandaan komt.
Ook de omgeving begrijpt vaak niet goed
wat er aan de hand is. De patiënt lijkt de
oude, maar reageert toch anders dan zijn
of haar naasten gewend waren. In een
revalidatietraject is het belangrijk om
de patiënt en diens omgeving duidelijk
te maken waar de problemen vandaan
komen.”

Luciano Fasotti en Nicole Voet

M

ensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), vaak het gevolg van
een ongeluk of een beroerte, gaan na een
ziekenhuisopname steeds eerder naar
huis. Voor veel patiënten lijkt het herstel
goed te gaan totdat ze na enige tijd weer
beginnen met werken. Dan lopen ze
vast omdat er onzichtbare problemen
opduiken, zoals gedrags-, geheugenen aandachtstoornissen. Nicole Voet
(revalidatiearts) en Luciano Fasotti
(neuropsycholoog)
bij
Klimmendaal
Revalidatiespecialisten, pleiten voor frequentere controles van NAH-patiënten
en snellere revalidatie, die zich erop
toelegt de patiënt zo vroeg mogelijk aan
het arbeidsproces te laten wennen.
Hoe kan het dat de problemen zich pas
aandienen als de patiënt weer aan het
werk gaat?
Voet: “Als de patiënt het ziekenhuis

verlaat, zal hij het aanvankelijk rustig
aan doen. Dan lijkt er weinig aan de hand.
Maar een werksituatie vraagt natuurlijk
het uiterste, vooral als men van de een op
de andere dag weer fulltime actief moet
zijn. Dan blijkt men last te krijgen van
aandachtsproblemen, trage informatieverwerking en problemen met planning
en uitvoering van taken. Ook ernstige
vermoeidheid komt vaak voor. Het
hersenletsel blijkt permanente schade
te hebben aangericht. Soms zijn er ook
gedragsproblemen en stoornissen in de
sociale cognitie: men kan sociaal niet
adequaat meer reageren of schoffeert
anderen ongewild. Dat is funest in een
arbeidssituatie en kan zelfs tot ontslag
leiden. Onterecht, want men is ziek en
heeft recht op een behandeling via de
ziektewet. Gelukkig herkent de bedrijfsarts
dit ziektebeeld tegenwoordig vaker en
verwijst dan door naar de revalidatie.”

“De beperkingen van NAH
kunnen blijvend zijn, maar er
zijn manieren om ermee om te
gaan of ze te compenseren”
Hoe kan snelle arbeidsparticipatie
ertoe bijdragen deze problemen te
voorkomen?
Voet: “Het is een vorm van preventie.
Vroeg toewerken naar een werksituatie,
om de patiënt uiteindelijk niet vast
te laten lopen. Stapje voor stapje
integreren in het arbeidsproces en
steeds kijken of het gaat. De beperkingen
van NAH kunnen blijvend zijn, maar
er zijn manieren om ermee om te
gaan of ze te compenseren, waardoor
het functioneren wel kan verbeteren.
Iemand met geheugenproblemen kan

dingen onthouden door ze op te schrijven,
bijvoorbeeld.”
Hoe werken jullie daar aan?
Fasotti: “Klimmendaal besteedt bovengemiddeld veel aandacht aan werk. We
zien arbeid als speerpunt. We bieden
onze patiënten tijdens de revalidatie een
intensief arbeidsdiagnostisch traject op
de speciale afdeling ‘Zintens’, waarin werk
wordt nagebootst. Ze voeren taken uit en
doen ingewikkelde opdrachten, soms in
een met opzet afleidende omgeving. We
maken een uitgebreid rapport van de
resultaten. Aan de hand daarvan kunnen
we patiënt, werkgever en bedrijfsarts
adviseren over hoe iemand ondanks zijn
of haar beperkingen toch zo goed mogelijk
kan blijven functioneren. Werk geeft
inkomsten, kwaliteit van leven, contacten
met collega’s en waardering. We zien een
geslaagde arbeidsparticipatie daarom als
einddoel voor veel behandelingen.”

Meer informatie
Klimmendaal
(026) 352 61 00
www.klimmendaal.nl
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wel duidelijk wordt of iemand nog kan lopen of praten,
maar of iemand zijn of haar geheugen nog werkt - of hij of
zij nog kan onthouden of plannen - dat wordt niet gezien
door de behandelaars, maar ook niet door de patiënt zelf.
Visser-Meily beaamt dit en stelt dat deze problemen veelal
pas later aan het licht komen omdat er in de thuissituatie
veel meer van mensen gevraagd wordt dan in het
ziekenhuis. “Deze mensen falen niet bij de verschillende
testen in het ziekenhuis. Zij merken het verschil pas
wanneer zij hun oude leven proberen op te pakken. Mensen
vallen pas uit als er weer eisen worden gesteld.” Het is dan
ook belangrijk dat NAH-patiënten proberen om zo snel
mogelijk hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
Bij een (neurologische) follow up is het daarom voornaam
dat expliciet gevraagd wordt naar het dagelijks leven van de
patiënt en dat cognitief functioneren zoals het geheugen

getest wordt. “Als iemand bijvoorbeeld na zes tot acht
weken diens leven nog niet heeft kunnen oppakken en
nog niet aan het werk is gegaan na een licht hersenletsel,
is dat een rode vlag. Want dat zou wel te verwachten
zijn”, benadrukt Van Heugten. Het probleem met het
diagnosticeren van de onzichtbare gevolgen is dat het
vaak lastig is om direct de link te leggen tussen het letsel
en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven. Dit is zeker
het geval als de problemen zich pas maanden na het letsel
voordoen, en de patiënt in kwestie zelf ook niet aan het
letsel denkt als oorzaak.
Omgaan met nieuwe situatie
Pas wanneer er thuis goed herstel is, en iemand gaat weer
werken, kan geconstateerd worden of er echt herstel is. Het
is daarom belangrijk dat NAH-patiënten na het verlaten
van het ziekenhuis niet uit het oog verloren worden. De
eerste paar weken en zelfs maanden na het hersenletsel
moeten alle problemen dan ook onderzocht worden in
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het kader van dat letsel. Soms lijken het nieuwe klachten,
maar dat zijn ze niet, licht Van Heugten toe. Ze vertelt dat
niet alleen artsen, maar ook patiënten zelf alert moeten
zijn op de onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Goede
informatie is nodig die verder gaat dan enkel een folder.
“Met de patiënt moet diens situatie doorgesproken worden,
waarbij uitgelegd wordt welke consequenties het letsel in
de hersenen voor de patiënt heeft.” Het gaat volgens haar
echt om informatie op maat, informatie die inzicht geeft in
waarom de patiënt deze klachten heeft. Deze uitleg helpt bij
het begrijpen van de klachten en helpt zo ook bij accepteren
van het veranderde leven. Dit ziet ook Visser-Meily. Een
dergelijk gesprek kan daarnaast ook erg verhelderend
werken voor naasten, die toch vaak niet helemaal begrijpen
waarom hun partner ineens ‘een kort lontje’ heeft
gekregen.
Aandacht voor de onzichtbare gevolgen van NAH, en een
focus op niet alleen de medische diagnose maar ook op

Voor het eerst zijn hersenaandoeningen in de
volgende vijf clusters ingedeeld:
•

•

•

•
•

Psychische stoornissen, zoals
persoonlijkheidsstoornissen, angst- en
paniekstoornis of depressie: 1.907.700 mensen
Chronische hersenaandoeningen die geleidelijk
zijn ontstaan, zoals dementie, de ziekte van
Parkinson of epilepsie: 1.337.800 mensen
Niet Aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een
beroerte en traumatisch hersenletsel: 645.900
mensen
Slaapstoornissen, zoals insomnie of
slaapapneu: 506.200 mensen
Hersenaandoeningen die in het eerste
levensjaar tot uiting komen, zoals een
verstandelijke handicap of afwijkingen aan
centraal zenuwstelsel: 100.300 mensen

Lees verder op pagina 16

INTERVIEW met Frank Jonker

Psychische problemen bij mensen met NAH

N

iet-aangeboren hersenletsel (NAH)
waarbij er door het letsel sprake
is
van
gedragsveranderingen
en/
of psychische stoornissen worden de
neuropsychiatrische gevolgen van NAH
genoemd. De meest voorkomende neuropsychiatrische gevolgen zijn agressie,
agitatie, depressie, apathie en ontremming. Doordat de link tussen een psychische stoornis en (eerder) hersenletsel niet
altijd wordt gemaakt, kan het zijn dat
patiënten niet de juiste zorg krijgen. Frank
Jonker, klinisch neuropsycholoog en
inhoudelijk verantwoordelijke bij Altrecht
Neuropsychiatrie Vesalius, vertelt.
NAH kan leiden tot neuropsychiatrische
gevolgen, kunt u dat toelichten?
“Als gevolg van een ongeval of trauma
kunnen
de
hersenen
structurele
schade oplopen waardoor sommige
hersenprocessen
niet
meer
goed
verlopen. Door deze cognitieve stoornissen, zoals aandachtsproblemen, executieve problemen of emotionele verwerkingsproblemen raken de hersenen
sneller overprikkeld. Deze verstoorde
informatieverwerking - bijvoorbeeld
het niet goed overzien van de situatie
- kan ervoor zorgen dat mensen zich
terugtrekken, met als gevolg angst of
depressiviteit. Deze psychische problemen kunnen in het ernstige geval ook
leiden tot bijvoorbeeld excessief alcoholen drugsgebruik. Daarnaast is er een
kleinere groep bij wie de locatie van het
letsel in het brein direct verband heeft

met het ontwikkelen van een psychische
stoornis.”
Waarom worden de neuropsychiatrische
gevolgen van NAH niet altijd gezien?
“Dit komt doordat de gedragsproblemen
vanuit het hersenletsel erg lijken op
de ‘normale’ symptomen van een
psychische stoornis, zoals vermoeidheid,
prikkelbaarheid, agressie. Dit is lastig
te beoordelen en vraagt expertise.
De hoofdvraag is eigenlijk altijd of
eventueel hersenletsel dit gedrag kan
verklaren alvorens de symptomen te
classificeren in psychiatrische diagnose.
De ervaring leert dat binnen de
psychiatrie er weinig tot geen aandacht
is voor hersenafwijkingen in relatie tot
gedrag/ psychiatrie. In de revalidatie is
er aandacht voor psychische revalidatie,
maar voor een deel van de groep is dat
onvoldoende; dus is neuropsychiatrische
diagnostiek en behandeling nodig. Beide
perspectieven kunnen innemen maakt
dat patienten sneller beter worden bij de
neuropsychiatrie.”
Hoe kan de behandeling voor mensen
met NAH en bijkomende psychiatrie op
dit gebied beter?
“Het begint allemaal bij goede diagnostiek.
Een foto van de hersenen helpt bij het
bepalen of en waar de schade zit. Dit
samen met goede neuropsychologischepsychiatrische diagnostiek maakt dat er
een eerste stap gezet kan worden in de
behandeling. Op basis van de sterkte-

zwakte analyse zal een behandeling
gestart worden. Daarnaast moet goed
gelet worden op de psychologische
gevolgen van het letsel; het verlies en
rouw. De behandeling houdt rekening
met zowel de psychologische, als de
cognitieve beperkingen samen met
de leergeschiedenis van de patiënt.
Nu krijgen veel NAH-patiënten met
psychische problemen niet de juiste zorg
of duurt het soms jaren voor ze die vinden.
Dit heeft mogelijk te maken met hoe de
gezondheidszorg naar psychiatrische
ziekten kijkt: het is de geest of het lijf.”

Hoe ondersteunen jullie mensen met
NAH?
“Als wij op basis van de diagnostiek een
goed verklaringsmodel hebben voor de
klachten gaan wij weer in gesprek met
de patiënt. Hoe gaan wij met de sterke
en zwakke punten van de patiënt de
hulpvraag beantwoorden. Behandeling
wordt breed ingezet vanuit verschillende
disciplines en methoden. Rouw en
afscheid zijn vaak behandelthema’s.
Hierbij is het betrekken van de naasten
van groot belang. Het doel is vaak om
breed de kwaliteit van leven te verbeteren
op verschillende levensgebieden. Onze
drijfveer is ervoor zorgen dat meer
mensen de juiste hulp op tijd krijgen. De
samenwerking met Revalidatiecentrum
Reade op het gebied van psychiatrie en
revalidatie is ons inziens een voorbeeld
van best practice. Patiënten voor wie
er meer nodig blijkt dan de revalidatie
kunnen bij ons terecht, maar sturen wij
ook patiënten door die nooit revalidatie
hebben gehad en hier wel baat bij
hebben.”

Meer informatie

Frank Jonker

Neuropsychiatrie Vesalius, onderdeel van
Altrecht
www.altrecht.nl/zorgeenheid/
neuropsychiatrie-vesalius/
030-230 8555
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de persoon in diens sociale omgeving, sluit goed aan bij
de positieve benadering van gezondheid. Hierbij wordt
gekeken naar wat belangrijk is in de ogen van de patiënt en
de uitdagingen die hij of zij ervaart, zegt Michel van Schaik,
jurylid bij de Herman Wijffels-prijs en Raad van Toezicht bij
Institute for Positive Health. Bij positieve gezondheid wordt
gekeken hoe iemand scoort op de zes dimensies van het
leven: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving,
kwaliteit van leven, sociaalmaatschappelijk participeren en
dagelijks participeren. “Aan de patiënt wordt vervolgens
gevraagd: ‘hoe scoor jij jezelf op deze zes dimensies en waar
zou je zelf aan willen werken?’ Hierdoor wordt de vraag wat
betreft herstel gekoppeld aan de behoefte van de patiënt.”
Dit vergroot volgens Van Schaik de motivatie van de
persoon in kwestie.
Revalidatie vormt een belangrijk onderdeel van goede
zorg. Visser-Meily licht toe dat dan bijvoorbeeld gewerkt
kan worden aan een compensatiestrategie, die helpt om
te gaan met de cognitieve tekorten door het hersenletsel.
Met revalidatie kan direct gestart worden, maar kan ook
nuttig worden wanneer men vastloopt in een later stadium.
Belangrijk om te realiseren is dat revalideren nooit te
laat is, benadrukt ze. Directe zorg en snelle revalidatie is
van belang als er al snel klachten worden ervaren, want
daarmee kan voorkomen worden dat iemand vastloopt
en kan iemand geholpen worden activiteiten weer op te
pakken, zoals het huishouden, sport en werk. Toch kan
revalidatie ook nog jaren na hersenletsel gestart worden.
Als voorbeeld noemt ze een man die van het dak gevallen
was. Toen hij bij haar langskwam met zijn vrouw vond hij
zelf niet dat hij hulp nodig had. Het gesprek hielp zijn vrouw
op dat moment wel, om hem beter te snappen. Pas toen hij
uitviel op het werk, kwam de man zelf terug voor hulp.
Innovatie is nodig
Om NAH-patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn,
zijn innovatieve oplossingen nodig, stelt Van Schaik. Hij
geeft aan dat hij nog te vaak ziet dat ideeën de patiënt niet
genoeg bereiken door bijvoorbeeld belemmeringen in
bekostigingssystemen. “Het is belangrijk dat initiatieven
die relevant zijn voor een patiëntengroep uitgevoerd
worden, zodat een experiment verandert in een schaalbare
oplossing en uiteindelijk onderdeel wordt van het
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reguliere zorgstelsel.” Wanneer er belemmeringen zijn
om dit te kunnen laten slagen, moeten beleidsmakers,
de politiek en zorgverzekeraars ruimte creëren om de
innovatieve oplossingen optimaal tot hun recht te laten
komen, met als doel betere zorg voor de patiënten. Er
zijn volgens hem nog te vaak mooie initiatieven die niet
optimaal ontwikkeld worden omdat ze gebaseerd zijn
op subsidiegelden en daardoor niet schaalbaar zijn.
Ook ontbreekt vaak het ondernemerschap om van een
programma een duurzaam bedrijfsmodel te maken, en zijn
er soms systeembelemmeringen. Hierdoor lopen niet alleen
patiënten mooie innovaties mis, ook loopt men hiermee de
kans op kostenbesparing mis. De urgentie om te innoveren
ontbreekt soms nog wat in de zorgsector, maar vooral ook
mensen die het vermogen hebben om een goed idee om te
zetten in een (maatschappelijke) onderneming, aldus Van
Schaik.

Dichtbij en toegankelijk
Welke zorg NAH-patiënten ook krijgen, de zorg moet
aansluiten bij de patiënt en zo dichtbij mogelijk worden
geboden, besluit Visser-Meily. Ze ziet daarbij een grote
kans om samenwerking met de eerste lijn te verbeteren.
Daarnaast moet zorg altijd toegankelijk zijn. Van Heugten:
“Hersenletsel is niet stabiel. Het kan tijden goed gaan,
maar zodra omgevingseisen veranderen, kunnen er weer
problemen ontstaan. Hierdoor kunnen mensen weer hulp
nodig hebben.” Om deze reden moet niet-aangeboren
hersenletsel altijd als een chronische aandoening worden
gezien, die niet na een paar maanden voorbij is. En de
onzichtbare gevolgen moeten te allen tijde en door iedereen
serieus genomen worden.
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‘Hersenletselzorg moet góed in het basispakket’

O

p zestig plaatsen in Nederland
kunnen mensen met hersenletsel
de behandeling ‘Hersenz’ volgen. Dit
is een vernieuwende aanpak om te
leren omgaan met de gevolgen van
hersenletsel. Programmamanager Judith
Zadoks vertelt waarom Hersenz straks
goed in het basispakket moet komen.
Waarom is Hersenz ontwikkeld?
“Nederland heeft goede revalidatiemogelijkheden voor mensen met nietaangeboren hersenletsel. Ongeveer een
op de tien mensen krijgt specialistische
revalidatie. Anderen krijgen eerstelijns
behandeling van bijvoorbeeld een
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist
of psycholoog. Deze revalidatiebehandeling is echter niet altijd voldoende.
Sommige mensen lopen vast als zij
hun leven weer proberen op te pakken.
Vaak wordt na verloop van tijd pas goed
duidelijk wat de (onzichtbare) cognitieve,
psychische en sociale gevolgen zijn van
hersenletsel. Soms heeft iemand meer
tijd en hulp nodig om het in revalidatie
geleerde thuis toe te passen.”
Met welke klachten komen mensen bij
Hersenz?
“Dat is heel breed. Veel mensen
hebben na een ongeval of beroerte last
van
vermoeidheid,
overprikkeling,
somberheid,
vergeetachtigheid, aandachtsproblemen of afasie. Je hoort vaak
dat ze sneller boos worden en dat plannen
en organiseren moeilijker gaan. Dat geeft

problemen in het dagelijks leven, met werk,
financiën of sociale contacten, in het gezin
of de partnerrelatie. Aan deze problemen
kan wat gedaan worden, ook als het
hersenletsel langer geleden is opgelopen.”
Wat is het verschil met revalidatie?
“Bij Hersenz lopen de programma’s
langer en ligt het tempo lager dan in de
revalidatie. Voor sommige mensen met
hersenletsel is dat een voorwaarde om
te kunnen leren. Een ander verschil is
dat we zo vaak als nodig thuis komen om
de cliënt het geleerde te laten toepassen
en om de naasten te ondersteunen.
Daarnaast zetten we psychomotorische
therapie in. De cliënt leert daarbij door
te doen, vanuit eigen ervaring. Dat werkt
voor mensen met hersenletsel.”

zoals somberheid en prikkelbaarheid
nemen af. Bovendien ervaren mantelzorgers minder zorglast en zijn ze tevredener met hun leven.”
Wat is het verschil met eerstelijnsbehandeling?
“Onze aanpak is breder. Verschillende
disciplines werken samen en stemmen
voortdurend met elkaar af zodat iedereen
aan hetzelfde werkt: de doelen van de
cliënt. Deze integrale, multidisciplinaire
behandeling in de chronische fase
bestond nog niet.”

Door wie wordt de behandeling geboden?
“Bij Hersenz is de hoofdbehandelaar geen
revalidatiearts maar een gezondheidszorgpsycholoog of neuropsycholoog.
Zij zijn sterk in het behandelen van
de psychosociale gevolgen van het
hersenletsel. In het team zitten verder
een fysiotherapeut, psychomotorisch
therapeut, cognitief trainer en afasietherapeut.”
Is de behandeling onderbouwd?
“Onderzoek laat zien dat cliënten na
Hersenz beter kunnen omgaan met hun
beperkingen en minder zorgvragen
hebben. Neuro-psychiatrische problemen

Hersenz
zit
nog
niet
in
de
basisverzekering, hoe komt dat?
“Hersenz valt nu onder een tijdelijke
subsidieregeling. Het is de bedoeling
dat Hersenz in 2019 naar de Zorgverzekeringswet gaat, als eerstelijns zorg.
Hoe is nog niet duidelijk. Het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
neemt daar binnenkort een besluit over.
Maar de manier waarop we Hersenz
nu bieden past niet in de bestaande
regels, dat is al duidelijk. De brede en
multidisciplinaire aanpak, waarover
cliënten en naasten zo enthousiast zijn,
kan straks misschien niet meer of vraagt
veel administratief regelwerk. Ook moet
de cliënt straks misschien een eigen
bijdrage betalen. Dat willen we niet. We
willen dat Hersenz als ‘totaalpakket’
beschikbaar is zodat we de behandeling
kunnen inzetten die maximaal resultaat
geeft. Dat is het beste voor mensen met
hersenletsel en hun naasten.”

Meer informatie
Hersenz wordt geboden op meer dan zestig locaties
door dertien zorgorganisaties.

www.hersenz.nl
info@hersenz.nl

