
“Ondersteuning voor mensen met Hersenletsel, naasten en professionals”

Een emancipatoir proces voor mensen met Hersenletsel , na de breuk in de 

levenslijn , op weg naar hernieuwde participatie, van betekenis zijn.

Op zoek naar passende ondersteuning en zorg, soms ook levenslang en 

levensbreed “

Peter Brouwers 

Voorzitter Landelijk Bestuurlijk Overleg Hersenletselteams (LOHL)





Maart 2011



Eén van de belangrijkste knelpunten ligt in de gebrekkige samenwerking 

tussen de verschillende zorg- en dienstverleners met als gevolg dat:

• Cliënten uit het oog verloren worden en tussen wal en schip raken; 

• Door een gebrekkige overdracht tussen zorgverleners de continuïteit in 

de zorg voor de cliënt verloren gaat en hij zijn verhaal steeds opnieuw 

moet vertellen; 

• De hulp gefragmenteerd aangeboden wordt terwijl de problemen van 

de cliënt samenhangen en elkaar beïnvloeden wat een integrale aanpak 

vereist. 

Navigeren naar herstel 2011 



Een ander nijpend probleem is de ondoorzichtigheid van het aanbod 

waardoor de cliënt zeer veel moeite heeft om passende hulp te vinden. Een 

een knelpunt is dat veel NAH-cliënten niet als zodanig herkend worden. 

Zowel aan het begin van de keten (in het ziekenhuis) wordt een grote 

risicogroep ‘gemist’, alsook in een later stadium, als de gevolgen van een 

eerder opgelopen letsel zich manifesteren, worden de signalen vaak niet 

gekoppeld aan NAH. Ook dan krijgt de cliënt niet de behandeling die nodig 

is.

Navigeren naar Herstel 2011
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Ministerie van VWS oktober 2018 



Voor mensen met zeer complexe zorgvragen kan het vinden van passende zorg en 

huisvesting problematisch zijn. Het kan onduidelijk zijn waar zij passende zorg kunnen 

ontvangen, of er zijn in de regio, of zelfs landelijk, te weinig deskundige hulpverleners 

voorhanden. Daarbij is de zorg aan specifieke groepen niet altijd van voldoende 

kwaliteit. 

Dit kan ondermeer komen door het gebrek aan kennis bij zorgprofessionals over 

bepaalde specifieke groepen.

Programma VWS “volwaardig leven” oktober 2018 



Pilot opzetten met gespecialiseerde cliëntondersteuning

Een groep van 450 cliënten en naasten koppelen we twee jaar lang aan een 

cliëntondersteuner.

Dit is iemand die de naasten ontzorgt. Hij of zij kan zorg en ondersteuning voor de 

cliënt regelen,maar ook psychosociale ondersteuning bieden voor de rest van het 

gezin

Onder andere voor mensen; 

Jeugdigen en volwassenen met ernstige vormen van niet aangeboren hersenletsel 

en bijkomende aandoeningen en gedragsproblematiek

Ook deze doelgroep vraagt vaak om levensbreed intensief casemanagement op 

maat, vergelijkbaar met de drie andere hierboven genoemde doelgroepen. De 

opzet van deze pilot is geheel vergelijkbaar met die van de autisme-groep; de pilot 

bevat eveneens honderd cliënten

en naasten.

Programma VWS “volwaardig leven” oktober 2018 



In Nederland leven zo’n 645.900 Nederlanders, die blijvende beperkingen ervaren 

als gevolg van hersenletsel. Jaarlijks komen hier 40.000 mensen bij.

In deze cijfers zijn niet de naastbetrokkenen van mensen met hersenletsel 

meegenomen (partners, familieleden en mantelzorgers). Ook voor hen verandert 

er veel. 

De huidige praktijk laat zien dat mensen met hersenletsel en hun naasten hinder 

ondervinden van overgangen en schotten tussen de verschillende sectoren 

(Ziekenhuis, Revalidatie, Sociaal Domein-Gemeenten,V&V, LG, VG en GGZ), de 

financieringssystemen en wetgeving (Wmo, Wlz, Zvw, Jeugdwet, Passend onderwijs, 

Participatiewet). Onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaten van de Nationale 

Ombudsman onderbouwen dit.

“Wanneer burgers een (complexe) hulp- of zorgvraag hebben, kunnen zij niet 

altijd terecht bij één aanspreekpunt, waar hun gehele vraag kan worden 

opgepakt. (…) Een ander knelpunt is de complexheid van het zorgsysteem 

op zich; burgers begrijpen het stelsel gewoonweg niet en vinden het moeilijk 
hun hulpvraag te formuleren.”

Nationale Ombudsman 2018



In de kamerbrief van 12 juli jl. informeert minister Hugo de Jonge over de inzet van 

extra middelen die in het Regeerakkoord zijn opgenomen voor onafhankelijke 

cliëntondersteuning. De opvatting van de minister over cliëntondersteuning is als 

volgt;

De essentie van cliëntondersteuning is voor mij dat iemand naast de cliënt staat en 

hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te 

verhelderen, de weg te vinden in een voor veel mensen complex stelsel en in het 

contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. 

Cliëntondersteuning kan eenmalig zijn, maar kan ook periodiek nodig zijn 

gedurende enige of langere tijd. De ondersteuning heeft extra waarde wanneer 

sprake is van grote kwetsbaarheid bij de cliënt, bijvoorbeeld vanwege 

verstandelijke beperkingen, beperkte sociale vaardigheden of gebrek aan een 
sociaal netwerk















https://helpikhebhersenletsel.nl/

https://wehelpenhersenletsel.nl/
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https://hersenletselteams.nl/
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