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Eerder dit jaar heeft Kennis-

plein NAH een bedrag be-

schikbaar gesteld voor de 

uitvoering van een werk-

plaats binnen het thema: ‘De 

cliënt in zijn kracht– actieve 

ondersteuning van mensen 

met Niet Aangeboren Her-

senletsel’. Hier konden voor-

stellen voor ingediend wor-

den, en met het projectplan 

‘Ik heb hersenletsel – zie je 

het aan mij?’ heeft de onder-

zoekslijn de werkplaats ge-

wonnen! Voor deze NAH 

werkplaats is een onderwijs-

tool voorgesteld die het be-

lang van erkennen en her-

kennen van hersenletsel door 

sociale wijkteams centraal 

stelt. De lesbrief die wordt 

ontwikkeld zal zowel in het 

onderwijs voor HBO studen-

ten als bij professionals wor-

den ingezet. Door het bevor-

deren van deskundigheid op 

gemeenteniveau kunnen 

mensen met hersenletsel die 

thuis wonen en hun naasten 

beter geholpen worden. Deze 

onderwijstool zal in de loop 

van volgend jaar ontwikkeld 

worden tot een volwaardig 

eind-product in samenwer-

king met het Kennisplein 

NAH, Vilans, NAH Lotgenoten

-contact Almere en Hersen-

letselteam Flevoland. 

Op maandag 3 november 2014 vond in Ede 

het jaarlijkse Hersenletselcongres plaats. De 

onderzoekslijn gaf een lezing waarin de 

speerpunten van de onderzoekslijn zijn toe-

gelicht: 

1. De afgelopen jaren zijn er gelukkig de 

nodige ontwikkelingen geweest, met name 

binnen de CVA-nazorg en bij het ontwikke-

len van de zorgstandaard Traumatisch Her-

senletsel, maar nog steeds komen mensen 

met NAH en hun naasten in de problemen 

bij het vinden van de weg in zorgland.   

Speerpunt: Als onderzoekslijn gaan we pro-

beren een uitweg uit het doolhof te ontwik-

kelen, met het vormgeven van een triage- 

en monitoringsinstrument vanuit klantenper-

spectief. 

2. Er wordt veel onbegrip ervaren door men-

sen met NAH en hun naasten. Over de ge-

volgen van hersenletsel is weinig bekend.  

Speerpunt: We zijn een "NAH PR-bureau" 

aan het oprichten, gericht op het vergroten 

van de algemene kennis over NAH.   

 

3. Door de veranderingen in de zorg maken 

veel mensen zich zorgen over de toekomst. 

Het woord 'participatiemaatschappij' roept 

veel emoties op. Mantelzorgers lopen al op 

hun tenen en mensen met NAH zouden dol-

graag meer willen doen, maar dat is nu juist 

wat vaak niet lukt.  

Speerpunt: We omarmen het principe van 

participatie en eigen regie, maar dragen ook 

uit dat er waarborging is voor zorg waar dat 

nodig is. 

4. Er zijn zorgen over de besluiten en zorg-

toewijzingen die per 2015 via de gemeente 

zullen gaan verlopen. Is daar wel genoeg 

kennis en deskundigheid over NAH? 

Speerpunt: We richten opleidingen en on-

derwijs in om te zorgen voor expertise op 

het gebied van NAH bij zowel nieuwe als 

bestaande professionals. 

De complete lezing is te downloaden op:  

www.hersenletselcongres.nl/fileadmin/

user_upload/Cluster_A1_-_Kitty_Jurrius.pdf 



Studenten van de opleidin-

gen Logopedie en Verpleeg-

kunde zijn in september 

gestart met hun comaker-

ship bij het onderzoek van 

de onderzoekslijn 'NA(H)-

zorg op maat' over niet-

aangeboren hersenletsel.   

De zeven studenten voeren 

allemaal een deelonderzoek 

uit dat onderdeel vormt van 

het grotere geheel van de 

onderzoekslijn. Hiervoor 

formuleerden ze ieder een 

eigen onderzoeksvraag 

binnen hun toekomstige 

vakgebied.   

In de eerste fase van de 

onderzoeken interviewden 

de studenten patiënten, 

mantelzorgers en zorgver-

leners over hun ervaringen 

met de nazorg. Aan de 

hand van de uitkomsten 

van deze interviews berei-

den ze zich nu voor 

op de pro-

ductpresentaties voor de 

opleiding en het werkveld in 

januari. Om hun coma-

kership af te ronden schrij-

ven zij een artikel over hun 

onderzoek voor een vak-

blad. 

Voortgang onderzoek door studenten 

14 januari 2015: Conferentie NAH in Ede—en wij zijn erbij! 

hoofdonderzoek heet: 

“Hersenletsel… hoe gaat het 

nu met u?” en wij voeren 

allemaal een eigen onderzoek 

uit. Bijvoorbeeld naar erva- 

 

 

 

 

ringen van mantelzorgers 

en mensen met hersenlet-

sel met de nazorg en naar 

de ervaringen van mensen 

met hersenletsel met de 

logopedische zorg. Tijdens 

het congres zijn we op de 

beursvloer te vinden om te 

vertellen over onze resulta-

ten. Komt u bij ons kijken?  

Voor meer informatie: 

Wij zijn studenten verpleeg-

kunde en logopedie van 

Windesheim Flevoland. We 

doen ons afstudeeronder-

zoek bij de onderzoekslijn 

NA(H)-Zorg op Maat. Het 

NA(H)-Zorg Op Maat 

Gedurende de afgelopen 

maanden is er veel gebrain-

stormd over en  

gewerkt aan een instrument 

om mensen met hersenlet-

sel in de chronische fase 

goede zorg te kunnen bie-

den. We treffen de voorbe-

reidingen voor de ontwikke-

ling van de Hoofdletsel Na-

zorg Monitor© (HNM). Het 

doel van dit instrument is 

om inzicht te geven in de 

(mogelijke) gevolgen van 

hoofdletsel op de langere 

termijn. Het is geschikt 

voor mensen die letsel in of 

aan het hoofd hebben op-

gelopen, en het ziekenhuis, 

de revalidatie of de zorg 

verlaten, op een moment 

dat nog niet helemaal dui-

delijk is wat de gevolgen 

zijn op de lange termijn. 

Ook de naasten en/of man-

telzorgers van iemand die 

hoofdletsel heeft opgelopen 

kunnen hier een rol in spe-

len. Via deze monitor kun-

nen mensen met hoofdlet-

sel een aantal keer in het 

jaar aangeven hoe het met 

ze gaat en of er zaken ver-

anderd zijn op gebied van 

hun functioneren of in hun 

omgeving. Zo kan men bij 

verandering of verslechte-

ring van de situatie vlot 

naar de juiste zorg verwe-

zen worden. In de komende 

maanden zal de HNM ver-

der ontwikkeld worden. 

Vorderingen ontwikkeling instrument 

http://www.nursingcongressen.nl/nah/

nah-onderzoek.html 

"En toen zeiden ze: Als 

er wat is mag u altijd 

bellen, maar dat is nu 

juist zo moeilijk voor me 

sinds het hersenletsel."  
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Save the date: 12 maart 2015: Openbare les NA(H)-zorg op maat 

‘NA(H)-Zorg op Maat: Nieuwe 

evenwichten in de chronische 

zorg voor mensen met niet-

aangeboren hersenletsel en hun 

naasten’. Dat is de titel van de 

openbare les die donderdag 12 

maart 2015 door dr. Kitty Jurrius 

verzorgd zal worden. Deze openbare 

les wordt gegeven ter lancering van 

de onderzoekslijn NA(H)-Zorg op 

Maat bij het lectoraat Klantenper-

spectief in Ondersteuning en Opvoe-

ding van Windesheim Flevoland. Op 

deze middag, die om 14:30 uur zal 

beginnen met koffie en thee en om 

16:30 uur zal worden afgesloten met 

een borrel, belicht Kitty Jurrius wat 

het betekent om NAH-zorg in de 

chronische fase, praktijkverbetering, 

onderwijs en onderzoek vanuit het 

klantenperspectief vorm te geven. 

Belangrijke vraagstukken in het NAH

-veld worden op de weegschaal van 

een actor - structuur model gelegd 

om de koers van de onderzoekslijn 

uiteen te zetten. 

Iedereen die geïnteresseerd is in de 

onderzoekslijn is hierbij van harte 

welkom. U dient zich wel vooraf aan 

te melden. 

 

Tijd en locatie 

Deze openbare les vindt plaats op 

donderdagmiddag 12 maart 2015 

van 14:30-17:00 bij Windesheim 

Flevoland, Hospitaaldreef 5, Almere. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie en aanmelden 

voor de openbare les kunt u een e-

mail sturen naar Brigitte Toes 

(b.toes@windesheimflevoland.nl). 

Studentvacatures comakers: MWD en Verpleegkunde 

De onderzoekslijn heeft vacatures 

voor studenten van de opleidingen 

Maatschappelijk Werk en Dienstver-

lening en Verpleegkunde die: 

- Op zoek zijn naar een co-

makership in 2015 

- Zich verder willen verdiepen in niet 

aangeboren hersenletsel (NAH) 

- Lef hebben en creatief zijn 

- De handen uit de mouwen willen 

steken 

- Gedreven zijn ideeën uit te werken 

en uit te proberen.  

De comaker van MWD richt zich op 

het krijgen van meer bekendheid 

voor NAH binnen de samenleving, 

terwijl de comaker van Verpleegkun-

de zich bezighoudt met de rol die 

wijkverpleegkundigen hebben in de 

zorg voor mensen met niet aangebo-

ren hersenletsel. 

 

 

Eigen voorstellen 

We komen daarnaast graag in con-

tact met studenten die een eigen 

voorstel hebben waarmee zij bijdra-

gen aan de doelen van de onder-

zoekslijn. 

 

 

Voor meer informatie, mail naar: 

b.toes@windesheimflevoland.nl of 

bel 088-4697678 

6 en 13 januari 2015: Thema-uitzendingen NAH bij Omroep Flevoland 

Omroep Flevoland gaat in 

samenwerking met de  

onderzoekslijn NA(H)-zorg 

op maat een minidocumen-

taireserie maken om de be-

kendheid van niet-

aangeboren hersenletsel te 

vergroten. Deze miniserie 

zal twee afleveringen ken-

nen, over twee mensen met 

hersenletsel en hun omge-

ving. Hun zoektocht en de 

manier waarop zij hun leven 

nieuwe invulling hebben 

gegeven nadat ze hersenlet-

sel hebben opgelopen  

worden hierbij in beeld  

gebracht.  

De uitzendingen zijn te zien 

op Omroep Flevoland op 6 

en 13 januari 2015, van 

17:15-17:30 uur, en worden 

vervolgens elk uur herhaald 

tijdens het avondprogramma 

van de omroep. 

Start onderzoek betrokkenheid mantelzorgers in de woonzorg 

Vanaf januari start het onderzoek 

'Betrokkenheid mantelzorgers in de 

woonzorg'. Op diverse plekken in 

het land wordt al gewerkt aan de 

versterking en ondersteuning van 

mantelzorgers in de zorg. Bijvoor-

beeld in het kader van het project 

In voor Mantelzorg van Movisie / 

Vilans. Ook binnen de NAH-

woonzorg neemt de mantelzorger 

een belangrijke plek in. In het on-

derzoek van de onderzoekslijn staat 

de vraag centraal hoe specifiek bin-

nen de context van woonzorg voor 

mensen met NAH de mantelzorger 

kan worden betrokken, versterkt en 

ondersteund. 

mailto:b.toes@windesheimflevoland.nl
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Voor  

 vragen over de 

onderzoekslijn,  

 vragen over 

samenwerking met 

de onderzoekslijn  

 

Bel of mail naar:  

Dr. Kitty Jurrius 

Associate Lector NA(H)-zorg 

op maat 

 

K.jurrius@windesheim 

flevoland.nl 

088-4697678 

 
 

 

 

 
 
 

Onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat 

 
De onderzoekslijn NA(H)-zorg richt zich op onderzoek en prak-
tijkontwikkeling op het gebied van de chronische zorg voor men-
sen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten.  

 

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 
 
De onderzoekslijn ‘NA(H)- zorg op maat’ is verbonden aan het 

lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Win-
desheim Flevoland. Dit lectoraat doet onderzoek naar praktijk-
vraagstukken die verband houden met de inspraak en invloed 

die cliënten en patiënten (de klant) hebben op 
zorg, vooral de langdurige zorg. Docenten en 

studenten van Windesheim Flevoland dragen 
bij aan het onderzoek en de ontwikkeling van 
instrumenten.  

 

InteraktContour 

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als 
gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk 
of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van 

hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is 
alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt Interakt-

Contour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. 
Onze cliënten en hun naasten boeken 
resultaten op het gebied van leven, wo-

nen en werken. InteraktContour biedt 
daarvoor behandeling, begeleiding en 

24-uurs zorg in Oost- en Midden-

Nederland.  
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