
 

Nieuwsbericht 
 
Begeleiding en behandeling gezinnen van kind met NAH 
succesvol 

Utrecht, 19 mei ’14 – Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft een 
grote impact op het hele gezin. Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw 
evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig. 
Vilans heeft de afgelopen jaren samen met vijftien zorgorganisaties een 
specialistisch aanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling ontwikkeld. Met als 
resultaat een praktische richtlijn, een toolkit en een psycho-educatiekoffer voor 
managers, gedragskundigen en begeleiders in de praktijk. Het zorgaanbod voorziet 
in een grote behoefte bij gezinnen. 
 
Kinderen en jongeren met NAH 
Jaarlijks wordt in ziekenhuizen in Nederland bij ca. 19.000 kinderen en jongeren tot 
24 jaar niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vastgesteld. Een greep uit de mogelijke 
oorzaken zijn een val op of klap tegen het hoofd, meningitis, een hersenbloeding, een 
hersentumor en epilepsie. De gevolgen komen vaak pas na verloop van tijd aan het 
licht, soms pas na jaren. Gevolgen zijn vaak lichamelijk zoals vermoeidheid en 
hoofdpijn, cognitief zoals een vertraagde informatieverwerking en geheugen-
problemen, en sociaal-emotioneel zoals somberheid, agressie en prikkelbaarheid. De 
diversiteit van de gevolgen en het feit dat de gevolgen zich vaak pas na verloop van 
tijd manifesteren, maakt het signaleren van NAH complex. Vilans heeft gezamenlijk 
met de zorgorganisaties een NAH-in-beeld kaart ontwikkeld als hulpmiddel bij het 
signaleren van NAH. De kaart is bedoeld voor generalistische professionals in zorg en 
onderwijs, zoals huisartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, docenten, 
onderwijsbegeleiders en professionals in de jeugdzorg.  
 
Gevolgen voor het gezin 
De gevolgen van het NAH treffen niet alleen het kind zelf, maar ook ouders, broertjes 
en zusjes, en andere familieleden. Zij worden geconfronteerd met gevoelens van 
verdriet en rouw en lijden onder het soms sterk veranderde gedrag van het kind. Vaak 
is sprake van jarenlange overbelasting van het gezin door het ontbreken van adequate 
informatie en deskundige begeleiding. Zowel de herkenning van de problematiek als 
de aanpak vraagt specifieke deskundigheid.  
 
Gezinsbegeleiding en -behandeling 
Vijftien lichamelijk gehandicaptenzorgaanbieders1 hebben samen met Vilans in een 
intensief meerjarig traject NAH-specifieke gezinsbegeleiding en -behandeling 
ontwikkeld. Een begeleider met kennis van NAH komt in de thuissituatie na de 
ziekenhuis- en revalidatiefase. Zowel managers, gedragskundigen en begeleiders 
waren betrokken in het ontwikkeltraject dat 17 april 2014 is afgerond. Ervaringen met 
het traject delen een aantal deelnemers in deze film. 
 
Tijdens het traject hebben organisaties de meerwaarde van het aanbod onderbouwd. 
Er is kennis uitgewisseld en expertise gebundeld met als resultaat onder meer een 

richtlijn, een toolkit en een psycho-educatiekoffer. De richtlijn biedt organisaties 
handvatten om te komen tot de juiste begeleiding en behandeling voor gezinnen van 

een kind met NAH. De toolkit biedt een overzicht van methodieken en tools die van 

waarde zijn voor de gezinsbegeleiding en  -behandeling. De psycho-educatiekoffer is 
een overzicht van boeken, DVD’s en websites die gedragskundigen en begeleiders 
kunnen gebruiken om aan kinderen, jongeren, ouders en andere betrokkenen uit te 
leggen wat NAH is.  
 
 

                                                 
1 Organisaties die (een deel van) het traject hebben doorlopen zijn De Noorderbrug, 

EsDéGé-Reigersdaal, Gemiva-SVG Groep, Gors, Heliomare, InteraktContour, Middin, 

NOVIzorg, Pauwer, Pluryn, Sherpa, Siza, SWZ, Syndion en Zozijn.   

http://www.vilans.nl/Richtlijn-gezinsondersteuning-NAH.html
http://www.vilans.nl/Richtlijn-gezinsondersteuning-NAH.html
http://www.vilans.nl/Toolkit-gezinsondersteuning-NAH.html
http://www.vilans.nl/Publicaties-Psycho-educatiekoffer-Gezinsbegeleiding-NAH.html


 

 
Gezinnen zijn positief 
De specialistische NAH-begeleiding en behandeling wordt positief ontvangen door 
gezinnen. Belangrijkste winstpunten: rust, meer kennis van NAH en meer 
vaardigheden in de omgang met het kind. Zo zei één van de ouders: “We hebben meer 
begrip van wat onze dochter heeft en hoe daarmee om te gaan. We hebben 
oplossingen en handreikingen aangereikt gekregen.” Een andere ouder: “Ik ervaar 
meer rust: niet zozeer in situaties thuis, escalaties zijn er nog steeds, maar wel in 
mijn hoofd: ik schrik minder bij escalaties en weet beter hoe te reageren.” 
 
Professionals in zorg en onderwijs kunnen gezinnen verwijzen naar NAH-
gezinsbegeleiding en –behandeling: artsen en psychologen in ziekenhuizen en 
revalidatiecentra, jeugdartsen en –verpleegkundigen, professionals in de jeugdzorg, 
ambulant begeleiders in het onderwijs en Wmo-consulenten van de gemeente. De 
NAH-in-beeld kaart en een signaleringslijst helpen hen NAH bij kinderen en jongeren 
te signaleren.  
 
Meer weten? 
Ga naar www.vilans.nl/nah voor de downloads van de richtlijn, toolkit, psycho-
educatiekoffer, NAH-in-beeld kaart, signaleringslijst en een overzicht van de 
organisaties die gezinsbegeleiding en –behandeling bieden. Heeft jouw organisatie ook 
behoefte aan uitwisseling van expertise op dit thema? Of willen jullie deze vorm van 
gezinsbegeleiding- of behandeling implementeren of doorontwikkelen? Neem contact 

op met Rianne Gijzen, r.gijzen@vilans.nl, (06) 2281 0659. Voor communicatievragen kun 

je terecht bij Leonoor Ahrens, communicatieadviseur, l.ahrens@vilans.nl of (06) 2730 
6950.  
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