
Behandeltraject 
voor mensen met 

hersenletsel



Hersenletsel en dan… 

• CVA, ongeval, hartstilstand, ziekte 

• Ziekenhuis en revalidatie 

• Weer thuis… en dan? 

• Gevolgen in volle omvang merkbaar 

• Leren omgaan met de  
veranderingen 

• Samen een nieuw  
evenwicht vinden  

• Het gaat niet vanzelf 



Dat weet Annemarieke 

Annemarieke Coolegem was zeventien 
toen de auto waarin ze zat tegen een 
boom knalde. Coma, ziekenhuis, 
revalidatie en weer ‘gewoon’ thuis.  
 

“Het blijft lastig om te accepteren dat 
alles in één ogenblik is weggevallen en 
dat ik niet meer teruggekomen ben in de 
maatschappij zoals ik zelf wilde.” 

 

 



Wat ging eraan vooraf? 

• Eind 2011 begonnen enkele organisaties 

• In 2012 vooronderzoek naar mogelijkheden 

• In 2013 startte ontwikkeling: product, organisatie, 
financiering, marketingcommunicatie, onderzoek 

• Najaar 2013 definitieve ‘go’ 

 
 
 



Voor wie 



Voor wie 

• Mensen vanaf 18 jaar met hersenletsel 

• die uitbehandeld zijn in de medisch-specialistische 
revalidatie op gebieden waarop Hersenz zich richt 

• die beter willen leren omgaan met de gevolgen 
van hersenletsel  

• die hun zelfredzaamheid, eigen regie en 
zelfwaardering willen vergroten 

 

 



En voor Kenneth 

Kenneth kreeg op elfjarige leeftijd een 
auto-ongeluk. Pas op zijn 22ste bleek dat 
hij hersenletsel had. School en werk 
verliepen zeer moeizaam. 
 

“Door de behandeling ken ik mezelf beter. 
Ik leer ook beter plannen en realistische 
doelen stellen. Daardoor heb ik minder 
frustratie. Ik buig negatieve gedachten 
om en kijk naar wat ik wel kan.“ 



Wat is Hersenz  



Hersenz in beeld 

 

 

 



Hersenz per onderdeel 



In verbinding 

• Monitoring na ziekenhuis of revalidatie 

• Als de cliënt nog niet toe is aan behandeling  
of als onduidelijk is of dat nodig is 

• Met enige regelmaat komen we langs 

• We houden in de gaten hoe het gaat 

• Zo nodig verwijzen we 

• Maximaal 2 jaar 



Kennismaking en advies 

• Door vaste thuisbehandelaar 

• Opbouwen van vertrouwensrelatie 

• Beeldvorming beginsituatie 

• Zo nodig aanvullende diagnostiek 

• Opstellen behandelplan 



Omgaan met verandering 

14 weken, 1x per week (groep) 

• Bewustwording gevolgen hersenletsel voor 
aandacht, geheugen, plannen, organiseren 

• Inzicht krijgen in de veranderingen 

• Ermee leren omgaan 

• Leren werken met persoonlijke  
doelen 

• Leren van elkaar 



In beweging 

 28 weken, 2x per week (groep) 

• Bewegingsprogramma gebaseerd op Fitstroke, 
Neurogym en/of Graded activity 

• Oefeningen uit de psychomotorische therapie 

• Vergroten functionele mobiliteit 

• Opbouw condititie en kracht 

• Valpreventie, inzicht in eigen 
grenzen en mogelijkheden 



Grip op je energie 

14 weken, 1x per week (groep) 

• Leren omgaan met vermoeidheid en beperkte 
belastbaarheid 

• Cognitieve training: inzicht in energieverdeling, 
omgaan met vermoeidheid 

• In combinatie met een bewegings- 
programma gericht ervaren en  
toepassen van het geleerde 



Denken en doen 

14 weken, 1x per week (groep) 

• Informatie over cognitieve beperkingen 
(geheugen, aandacht, plannen, organiseren) 

• Strategieën leren om er handig mee om te gaan en 
daarmee oefenen 

• Doelgericht werken via 
persoonlijke actiepunten 

• Van elkaar leren 

 



Behandeling thuis 

Gem. 1x per 2 weken, hele traject 

• Thuisbehandelaar houdt contact,  
coördineert en bewaakt samenhang 

• Integratie van geleerde in het dagelijks leven 

• Begeleiding cliënt en naasten 
bij omgaan met veranderde 
situatie en rollen 

• Voorwaardelijke zaken 

 

 



Aanmelden 

• Zie www.hersenz.nl voor de contactgegevens van 
de aangesloten organisaties 

• In een gesprek bekijken we of Hersenz aansluit bij 
uw behoefte, motivatie en mogelijkheden 

• U start met Hersenz als u een indicatie heeft en 
als er voldoende gegevens beschikbaar zijn 

• Wilt u nog niet starten dan kunnen we contact 
houden (onderdeel In verbinding) 



Dank voor uw aandacht 


