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Hersenletsel… en dan? 
‘In Nederland lopen elk jaar ongeveer 160.000 mensen 
hersenletsel op, door bijvoorbeeld een beroerte (CVA), 
ongeval, hartstilstand of hersentumor,’ vertelt Agnes 
Willemse, psycholoog bij SWZ. ‘Als gevolg van niet-aan-
geboren hersenletsel kunnen er lichamelijke en mentale 
klachten ontstaan, zoals problemen met bewegen, 
denken, emoties en gedrag’. Deze gevolgen worden 
vaak pas echt duidelijk in de periode na een opname in 
het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Eenmaal thuis 
blijkt dat veel dagelijkse handelingen niet meer lukken 
of dat het gedrag is veranderd. Er ontstaan bijvoorbeeld 
klachten over vergeetachtigheid, niet goed kunnen 
plannen/organiseren, langzamer zijn, moeite met 
praten, sneller geïrriteerd raken, sneller en vaker moe, 
extremer gedrag vertonen, minder sociaal ingesteld, 
somberheid en passief zijn. Dit leidt tot veel frustratie en 
onbegrip, bij de persoon met NAH maar ook voor de 
omgeving is het vaak lastig om met de veranderingen 
om te gaan. NAH vraagt daarom om gespecialiseerde 

ondersteuning die goed op elkaar afgestemd is. SWZ 
biedt in Noord- en Zuidoost-Brabant een totaalpakket 
aan voor mensen met NAH van jong tot oud. Ook is er 
begeleiding voor hun naasten. We werken met een 
groot aantal NAH-specialisten en bieden verschillende 
behandelingen, trainingen, dagbesteding en woon-/
werkmogelijkheden, afgestemd op de problemen die 
iemand ervaart. Met als uitgangspunt: het kijken naar 
wat mensen nog wél kunnen en hierop te focussen. Zo 
bereiken we hele mooie resultaten!’  

Omgeving
Eén van de dingen waar NAH-cliënten baat bij hebben, 
is het geven van een goede structuur in hun dagelijkse 
leven. ‘Vaak vervaagt de rol die iemand heeft in het 
leven, zoals die van moeder of vader, werknemer en 
partner,’ aldus Agnes. ‘Wanneer er niet op tijd alarm 
geslagen wordt, kan de situatie uit de hand lopen als 
gevolg van de problemen die iemand ervaart. Door het 

Mensen met een beperking in alle fasen van hun leven ondersteunen, en hen stimuleren zo veel mogelijk op eigen 
kracht mee te doen in de maatschappij. Dat is het gedachtengoed achter SWZ. De organisatie richt zich op mensen met 
een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Vooral over deze laat-
ste groep is nog weinig bekendheid. Want wat houdt NAH precies in, welke gevolgen heeft het en welke behandelingen 
zijn er mogelijk? SWZ geeft antwoord en toelichting op de verschillende succesvolle behandelmethodes die zij bieden.

bieden van een goede structuur, kunnen we cliënten 
helpen weer grip te krijgen op hun leven. We kijken 
daarbij naar waar iemand tegenaan loopt in het dage-
lijks leven en hoe de cliënt zo goed mogelijk mee kan 
doen in de thuissituatie. Ondersteuning vindt om die 
reden zo veel mogelijk plaats in de eigen woonomge-
ving, met oog voor de specifieke situatie van de cliënt 
en zijn omgeving, waarbij deze nauw betrokken wordt 
bij het proces en waar nodig ook ondersteuning kan 
krijgen.’ 

Het beste eruit halen!
SWZ werkt veel samen met organisaties rondom NAH. 
Zo is SWZ partner van de samenwerkingsverbanden 
Hersenz (zie pagina 64) en Ambitie. ‘Door samen te 
werken, hebben we verschillende mooie initiatieven op 
kunnen zetten. Daarnaast hebben we veel contact met 
thuiszorg, wijkteams en regionale netwerken en zijn we 
als organisatie betrokken bij Café Brein, de ontmoetings-

plekken voor mensen met NAH en hun naasten. Het 
belangrijkste in onze aanpak is dat we er naar streven 
dat cliënten zo veel mogelijk op eigen kracht mee 
kunnen doen in de maatschappij. Niet het beste ervan 
maken, maar het beste eruit halen! Nieuwe mogelijkhe-
den ontplooien en opnieuw het geluk vinden in het 
leven. In deze zoektocht ondersteunen wij onze cliënten 
graag!’ 

MEER INFORMATIE EN CONTACT
SWZ | NIEUWSTRAAT 70 | 5691 AG SON
TEL. 0499-471241 | WWW.SWZZORG.NL
CLIENTBUREAU@SWZZORG.NL

DE ZOEKTOCHT NAAR 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN

WE KIJKEN VOORAL NAAR WAT 
IEMAND NOG WÉL KAN
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Onzichtbare handicap 
In 2008 wordt de tweeling Lars en Jorn geboren. Een dag na de 
geboorte krijgt Jorn een hersenbloeding, waardoor er een drain 
aangebracht moet worden in de hersenen, die het vocht afvoert. 
Met deze drain valt goed te leven en de eerste vier jaar verlopen dan 
ook voorspoedig. Jorn is een vrolijk jongetje, maar wel een typisch 
laatbloeiertje. Hij heeft veel steun aan zijn broertje Lars die onbe-
wust als ‘voorbeeld’ fungeert voor ontwikkelingen zoals leren lopen. 
Wanneer Jorn in 2010 opnieuw geopereerd moet worden, ontstaat 
er schade aan de hersenen. De drain blijkt niet goed te functioneren 
en als gevolg daarvan ontstaan er vochtophopingen in zijn hoofd. 
Dat veroorzaakt druk op zijn hersenen. Bovendien wordt Jorn vorig 
jaar getroffen door een hersenvliesontsteking. ‘Zijn karakter veran-
derde, hij raakte snel overprikkeld en we merkten dat hij het lastig 
vond om zich in te leven in anderen,’ vertelt Linda. ‘Bovendien heeft 
hij meer moeite met fysieke ontwikkelingen. NAH is in feite een 
onzichtbare handicap, want Jorn ziet er uit als een normale gezonde 
jongen van 8 jaar. Dat je het niet kunt ‘zien’, maakt het soms extra 
lastig omdat mensen geen rekening houden met Jorns beperkin-
gen. Zo bleef Jorn in eerste instantie naar een gewone basisschool 
gaan, maar kwamen we er al snel achter dat hij meer baat heeft bij 
een speciale school, die hem de ondersteuning en structuur biedt 
die hij nodig heeft.’

Rust en structuur 
Uiteindelijk komen Maurice en Linda in contact met SWZ en krijgen 
ze een indicatie voor intensieve gezinsbegeleiding. SWZ onder-
steunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, met 
als doel zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maat-
schappij. ‘Het belangrijkste bij NAH en de grote veranderingen die 
het tot gevolg heeft, is om de rust terug te brengen in het gezin en 
ouders de kennis van de problematiek te geven’ vertelt Marianne 
Feijen, intensief gezinsbegeleider bij SWZ. ‘Daarnaast geven we 
ouders inzicht in de rol die zij zelf hebben en hoe ze bij kunnen 
dragen aan een zo prettig mogelijk leven voor het kind en het gezin. 
Bij Jorn zijn we gestart met een beeldvormende periode van onge-

veer twee maanden, waarbij ik alle momenten van de dag een keer 
heb geobserveerd, zoals ontbijten, als Jorn uit school komt, spelmo-
menten met zijn broertjes, naar bed gaat en een observatie op 
school. Na het bespreken van het verslag van de beeldvormende 
fase heb ik samen met Linda en Maurice een behandelplan opge-
steld en doelen geformuleerd waar ze aan wilden werken. Zo gaven 
ze aan veel moeite te hebben bij het ochtendritueel; aankleden, 
eten, voorbereiden op de dag en om structuur aan te brengen hier-
in. Door de situatie zo prikkelvrij mogelijk te maken, en alleen te 
focussen op één activiteit, bijvoorbeeld aankleden, krijgt Jorn rust 
en structuur en raakt hij niet overprikkeld. Dat maakt de start van 
de dag voor iedereen een stuk fijner.’ ‘SWZ heeft ons de ‘tools’ 
aangereikt, waarbij wij als het ware een rugzakje hebben gevuld 
met de juiste bagage om Jorn zo goed mogelijk te helpen,’ vult 
Maurice aan. ‘Daarnaast wordt het gezin en de relatie niet verge-
ten in het traject en hebben we geleerd hoe ook deze in balans 
kunnen blijven.’ 

Zonnige toekomst
Ondanks de beperkingen, gaat het gezin niet bij de pakken neerzit-
ten en onderneemt veel leuke dingen. Een dagje naar de Efteling of 
een weekje kamperen bijvoorbeeld. ‘We weten nooit precies van te 
voren hoe dingen lopen en hoe lang we ergens blijven, maar genie-
ten van alle leuke momenten die we samen met het gezin beleven,’ 
vertelt Linda. Hoe Jorn zich in de toekomst gaat ontwikkelen, en of 
er verbetering in zijn situatie komt, weten Maurice en Linda niet. 
‘Momenteel gaat het goed met Jorn, hij is echt een vechtertje! We 
gaan daarom uit van het beste en zien de toekomst zonnig tege-
moet!’   

Op het eerste gezicht lijkt de familie Ermers een doorsnee gezin; vader Maurice werkt als interieurbouwer en moeder 
Linda werkt als verzorgende IG in de ouderenzorg. Samen zorgen zij voor de drie kinderen Lars, Jorn (8) en Roan (5). 
Met een hond, twee konijnen en opa’s en oma’s die regelmatig langs komen, zorgt dat voor een gezellige en levendige 
familie! Toch is het gezin niet zo doorsnee als het lijkt. Jorn heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH), als gevolg van 
disfunctioneren van de hersendrain, die geplaatst is na een hersenbloeding kort na de geboorte. Dit zorgde voor fysieke 
en mentale veranderingen en vereiste een behoorlijke aanpassing in het gezinsleven. Dankzij de ondersteuning van 
verschillende instanties, zoals SWZ, heeft het gezin een goede manier gevonden om met Jorns beperkingen om te gaan, 
hem een dagelijkse structuur te bieden en bovenal met z’n allen te genieten van iedere mooie dag in het leven! 

EEN GELUKKIG LEVEN 
MET NAH! 
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Daginvulling

BSO
Ontwikkelings-
gerichte activiteiten

Voor jezelf 
Voor het gezin

Ondersteuning thuis Ambitie
Vrijwilligerswerk
Arbeidsmatige 
activiteiten

(begeleid) Werk Hersenz.nl
Fysio-ergotherapie
Gedragskundige 
behandeling
Logopedie

Behandeling

Wonen in een beschermde 
woonomgeving
Wonen in een appartement 
met zorg op afstand
Ambulante zorg

Wonen

Ziekenhuis

Revalidatie

Thuis
de chronische fase

karakter 
veranderingen

overgevoeligheid 
prikkels

weinig 
energie

afname fysieke 
vaardigheden

geheugen
problemen

breuk in de 
levenslijn

communicatie
problemen

beroerte
ongeluk

hartfalen
hersentumor

Hersenletsel... en dan?
SWZ kan je verder helpen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Diensten van SWZ

Kenmerken van NAHOorzaken van NAH

Kenmerkend voor NAH is dat de 
omgeving de gevolgen vaak 
eerder merkt dan de cliënt zelf.

SWZ helpt het hele gezin 
omgaan met NAH. En helpt 
hen helpen. Bijvoorbeeld 
door de ouders van een kind 
met NAH te begeleiden.

Niet alleen de cliënt moet NAH 
leren accepteren en er mee leren 
omgaan. De omgeving moet dit 
ook. 

Is het bij thuiskomst klaar? Of kun je 
nog meer doen?  SWZ denkt van wel. 
We geven cliënten de regie in hun 
eigen omgeving. Wat is regie? Wat je 
kunt bepalen, zo goed mogelijk zélf 
bepalen.

Bij SWZ luisteren we naar de 
individuele behoeftes van de 
cliënt en zijn naasten. 
We gaan uit van mogelijkheden 
en houden rekening met de 
beperkingen.

Wij vergroten onze kennis 
door kennisdeling en uit- 
wisseling met ketenpart-
ners en samenwerkings- 

partners zoals Hersenz.

SWZ heeft deskundige betrokken 
medewerkers en werkt samen met 

een netwerk van behandelaars. 
De zorg  van de verschillende 
behandelaars wordt op elkaar 
afgestemd: één cliënt, één plan.

Met onze kennis van NAH kunnen we 
een goede afweging maken van wat 
een cliënt kan. We bepalen samen 
welke ondersteuning nodig is. NAH 

vraagt om maatwerk. 

SWZ werkt nauw samen met: 
(zorg)instellingen
onderwijs
huisartsen
ziekenhuizen
revalidatiecentra
welzijnsorganisaties
wijkcentra

En ondersteunen hen met 
onze kennis van NAH
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Behandelproduct
De aanleiding voor de ontwikkeling van 
Hersenz, is ontstaan nadat SWZ ontdekte 
dat veel ‘uitgerevalideerde’ NAH-cliënten 
tussen wal en schip raakten. Na een zieken-
huisopname of revalidatietraject kwamen 
cliënten thuis, waarbij ze het normale leven 
probeerden op te pakken. Echter, de gevol-
gen van het hersenletsel werden thuis pas in 
volle omvang merkbaar. ‘Voor deze groep 
willen wij een specifieke  behandeling 
kunnen bieden, waarin de thuissituatie van 
cliënten de basis vormt,’ vertelt Agnes 
Willemse, psychologe. ‘Samen met vijf ande-
re zorgorganisaties die ook veel ervaring 
hebben in het begeleiden van mensen met 
hersenletsel, hebben wij een behandelpro-
duct ontwikkeld, bestaande uit verschillen-
de individuele – en groepsmodules. Dit 
heeft geleid tot een samenhangend aanbod 
van verschillende behandelingen. Hersen-
letsel kan geheugenproblemen en moeite 
om zaken te ordenen en overzicht te 
houden, tot gevolg hebben. Dat komt alle-
maal aan de orde in de behandeling. Ook 
het emotionele aspect wordt daarbij niet 
vergeten; we leren mensen omgaan met de 
veranderingen die het hersenletsel met zich 
meebrengt. Daarmee krijgen mensen meer 
kennis over het hersenletsel en inzicht in de 
veranderingen in hun leven. Daarnaast 
werken we aan het fysieke aspect door de 
conditie te verbeteren en mensen te leren 
omgaan met de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden bij het bewegen. Zo kunnen we 
mensen met NAH een allesomvattende 
behandeling bieden.’

Traject  
‘Hersenz start altijd met een kennismaking 
en advies,’ aldus Agnes. ‘Hierin kijken we wat 
Hersenz kan bieden en of het de juiste 
behandelmethode is voor de cliënt. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan adviseren wij om 
voor een ander behandelproduct te kiezen 
en kijken we samen wat het beste past. De 
volgende stap in het Hersenz-traject is het 
opstellen van een behandelplan. Cliënten 
krijgen hierbij een vaste behandelaar toege-
wezen, die de thuissituatie  bespreekt en 
daarop de behandeling afstemt (Thuisbe-
handeling). Het verdere traject bestaat uit 
vier onderdelen, waarbij minstens twee van 
de vier gevolgd worden. Deze onderdelen 
bestaan uit verschillende modules, die 
ingaan op de conditie, de emoties én het 
denkvermogen van een persoon met NAH, 
zoals de module ‘In beweging’ en ‘Omgaan 

met verandering’. Het Hersenz-traject is dus 
een programma dat afgestemd wordt op de 
situatie van de persoon met NAH. Er zijn 
verschillende behandelaars betrokken, zoals 
een psycholoog en een fysiotherapeut, 
waarbij de thuisbehandelaar zorgt voor een 
juiste afstemming tussen alle betrokken 
behandelaars. In principe duurt het gehele 
behandeltraject 18 maanden, maar omdat 
we cliënten niet volledig los willen laten, 
bieden we ook een stukje nazorg.’ 

Meer weten? Neem dan contact op!
‘We krijgen veel positieve reacties van 
mensen die aangeven het fijn te vinden dat 
Hersenz hen ondersteunt bij het krijgen van 
grip op hun leven en dat de omgeving 
betrokken wordt tijdens het behandeltra-
ject. Bovendien hebben we onlangs tijdens 
het congres van het kennisnetwerk CVA de 
George Beusmans CVA Innovatieprijs 2014 
gewonnen! Een belangrijke erkenning, 
waarbij met name het vernieuwende aspect 
van het behandeltraject en de positieve 
samenwerking tussen de verschillende 
organisaties en disciplines, genoemd 
werden. In de toekomst hopen we Hersenz 
op meerdere plekken aan te kunnen bieden 
en het traject uiteindelijk verder uit te rollen, 
door het laten toetreden van meer samen-
werkende zorgorganisaties. Heb je interesse 
of wil je meer informatie over Hersenz? 
Neem dan contact op met één van onze 
zorgconsulenten, via telefoonnummer 0499 
– 471 241, e-mail clientbureau@swzzorg.nl 
of neem een kijkje op de website www.
hersenz.nl.’  

NOORDOOST- EN
ZUIDOOST-BRABANT
WWW.SWZZORG.NL
CLIENTBUREAU@SWZZORG.NL
0499 - 471 241

Vergeetachtig, vaker moe, sneller geïrriteerd, moeite met plannen en concentreren. Het zijn slechts 
enkele kenmerken van gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), veroorzaakt door een 
beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersentumor. Hersenletsel gaat niet over, maar je kunt er wel mee 
leren omgaan en je leven opnieuw vorm geven. In samenwerking met  vijf andere zorgorganisaties, 
heeft SWZ het behandelproduct Hersenz ontwikkeld, waarbij professionals samen met de cliënt en 
naasten kijken wat nodig is om het leven weer zo goed mogelijk op de rit te krijgen en weer te kunnen 
genieten van de mooie dingen in het leven.  

HERSENZ: 
VERDER MET 

HERSENLETSEL


