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Mattijn Posthuma ontwikkel-
de in het kader van zijn 
werkveldor iëntat iestage 
(Havo) de website voor de 
onderzoekslijn NA(H)-zorg op 
maat. De website bevat alle 
nieuwsbrieven en publicaties 
van de onderzoekslijn.  

 

 

Kimberley van Dam en Javiera Richardson, 

derdejaarsstudenten Verpleegkunde aan 

Windesheim Flevoland, hebben onderzoek 

gedaan vanuit hun comakership 

‘Hersenletsel – Bekend & Begrepen’. Zij 

vroegen wijkverpleegkundigen en ambulan-

te zorgverleners naar hun ervaringen in het 

herkennen en ondersteunen van mensen 

met NAH in de thuissituatie en onderzoch-

ten hoe de deskundigheid van deze profes-

sionals bevorderd zou kunnen worden. 

Kimberley zette stappen voor de ontwikke-

ling van een online trainingsmodule voor 

NAH professionals. Het doel van de trai-

ningsmodule is om de deskundigheid van 

NAH professionals op het gebied van 

“herkennen en ondersteunen” van cliënten 

met een NAH te bevorderen, om zo de 

kwaliteit van de zorg voor mensen met NAH 

te verbeteren.  

Javiera ontwikkelde een sociale kaart ge-

richt op de provincie Flevoland voor cliën-

ten met NAH. De sociale kaart is een over-

zicht van alle belangrijke organisaties voor 

de cliënt, o.a. op het gebied van wonen, 

werk en behandeling. Het doel van de soci-

ale kaart is om cliënten op een toegankelij-

ke manier van informatie te voorzien en zo 

de zelfredzaamheid te vergroten. 

24 april organiseerden de studenten onder 

begeleiding van Kelly Bax een klankbord-

groepbijeenkomst. In deze bijeenkomst 

werd besloten de resultaten van de onder-

zoeken te vertalen in een lesbrief over le-

ven met niet aangeboren hersenletsel. De-

ze wordt op dit moment geschreven, zal in 

Lelystad en Almere gepilot worden en ver-

volgens in het  najaar worden verspreid. 

www.Nah-ZorgopMaat.nl 

Klankbordgroep lesbrief NAH 
aan de slag op 24 april 2015 

http://www.nah-zorgopmaat.nl


“Een vriendin werd al meer 

dan 15 jaar geleden getrof-

fen door een hersenbloe-

ding. Vermoedelijk hebben 

bloedpropjes één of meer 

bloedvaatjes afgesloten. 

Van dichtbij heb ik zo mee-

gemaakt hoeersenletsel 

een leven kan veranderen. 

En heb ik meegemaakt, 

hoe mijn vriendin er voor 

heeft geknokt (en dat nog 

steeds doet) om zo veel 

mogelijk kwaliteit in haar 

leven terug te brengen en 

te behouden. Dat was en is 

niet altijd even gemakke-

lijk.  

In contacten met Kitty Jur-

rius is het idee gegroeid 

om een aantal patiënten 

systematisch na te vragen 

wat er voor hen veranderd 

is. Hierbij wil ik ook stil-

staan bij veranderingen in 

het horen, zien, ruiken; in 

het geheugen,  in ervarin-

gen voor wat betreft al of 

niet schommelingen in de 

geestelijke en lichamelijke 

conditie. Ik hoop dat mijn 

bevindingen er toe leiden 

dat uiteindelijk de kwaliteit 

van het leven voor getrof-

fene en zijn omgeving ver-

betert.” 

NB: er is een afstudeerva-

cature voor dit onderzoek 

voor logopediestudenten 

die interesse hebben in de 

effecten van gehoor en 

geluid op leven met her-

senletsel.  

Participatie: Onderzoek gehoorzorg en hersenletsel  

door Jose van Haastrecht 

Onderzoek mantelzorg/steunfunctie  

Door David van der Winden 

Ervaren cliënten sociale 

steun en voldoet dit aan 

hun behoeftes? Sommige 

cliënten krijgen bijvoor-

beeld vaak bezoek, maar 

vinden ze dat ook prettig? 

Is het positief bezoek of 

krijgen ze steeds te horen 

wat niet goed gaat, de zo-

geheten negatieve sociale 

steun. In dit onderzoek 

wordt er gekeken naar de 

door intramurale cliënten 

binnen InteraktContour 

ervaren sociale steun en de 

behoeftes van de cliënten. 

Komt dit overeen of zitten 

er tegenstrijdigheden in? 

Tevens wordt er gekeken 

op welke gebieden van 

sociale steun deze overeen-

komsten of tegenstrijdighe-

den zitten. 

NA(H)-Zorg Op Maat 

In opdracht van Hersenz is 

van januari tot en met april 

2015 een literatuuronder-

zoek uitgevoerd op gebied 

van de zorg in de chroni-

sche fase van niet-

aangeboren hersenletsel. 

Hiervoor is in zowel natio-

nale als internationale da-

tabases gezocht naar arti-

kelen over richtlijnen, on-

derzoeken en behandelpro-

gramma’s. De uiteindelijk 

rapportage biedt een dui-

delijk overzicht van (een 

deel van de) Nederlandse 

en Engelse literatuur over 

dit onderwerp en kan zo-

doende worden gebruikt als 

naslagwerk. In september 

van dit jaar zal dit litera-

tuuronderzoek publiek wor-

den gemaakt. 

Literatuuronderzoek in opdracht van Hersenz  

Door Iris Goes 

Advertentie 

Door Mylèn Daniels 

Mylèn is een van de adviseurs van de onderzoekslijn. Ze schreef mee met de openbare les, 

presenteerde tijdens de openbare les en tijdens de studium generale bijeenkomst in de 

bibliotheek van Almere (20 mei 2015). Mylèn heeft een website waarop gerechten staan 

uitgeschreven die speciaal zijn opgeschreven voor mensen met hersenletsel: 

www.nahgerechten.blogspot.com 

https://webmail.windesheim.nl/owa/redir.aspx?SURL=mltLDG5c1JSSoVLLrh0FPJEZtXok_LWN6diG1Iu0Qz-dOaJbm33SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBuAGEAaABnAGUAcgBlAGMAaAB0AGUAbgAuAGIAbABvAGcAcwBwAG8AdAAuAGMAbwBtAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nahgerechten.blogspot.com


NA(H)-Zorg Op Maat 

Voortgang ontwikkeling monitoring 

In januari tot en met juni 

van 2015 is een verken-

nend onderzoek verricht 

i.s.m. verpleegkundestu-

denten Kirsten van Hees en 

Michiel Husmann naar de 

vormgeving van de cliënt-

volgsystemen in Deventer, 

Lelystad en Almere. De 

uitkomsten van het onder-

zoek zijn gepresenteerd 

tijdens de bijeenkomst over 

de implementatie van de 

zorgstandaard traumatisch 

hersenletsel.  

 

De lezing is te vinden op de 

website van de implemen-

tatie van de zorgstandaard: 

www.zorgstandaardnah.nl, 

en eveneens op de website 

van de onderzoekslijn.  

Het projectplan voor de 

verdere ontwikkeling wordt 

op dit moment geschreven. 

Parallel daaraan wordt ge-

werkt aan het eerste proto-

type voor het cliëntvolgsys-

teem.  

Openbare les 

Op 12 maart verzorgde Kitty Jurrius haar openbare les. De openbare 

les werd door 120 personen bezocht. De tekst is te downloaden op 

deze webpagina. Een kort artikel over de openbare les verscheen in 

het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (2015, vol. 

3). 

 

Onderzoek 2014: Rapportage ‘Hersenletsel… 

Hoe gaat het nu  met u?’  

In 2014 werden 80 getroffenen en 32 naasten geïnterviewd over hun 

ervaringen met de zorg en het huidige leven. De uitkomsten van het 

onderzoek zijn benut voor het bepalen van de thema’s van de 

onderzoekslijn en staan beschreven in een rapportage. Het rapport is 

te downloaden van de website van de onderzoekslijn. 

Studentvacatures  

De onderzoekslijn heeft 

ruimte voor studenten die 

op zoek zijn naar een op-

dracht in 2015 en bij wil-

len dragen aan één van de 

thema’s van de onder-

zoekslijn: Bekendheid & 

begrip, Participatie, Des-

kundigheid van professio-

nals en Monitoring.  

 

Voor meer informatie, mail 

naar: 

b.toes@windesheimflevola

nd.nl of bel 088-4697678 

 

Bekendheid en begrip 

Vijf studenten van maat-

schappelijk werk en 

dienstverlening (Emiel 

Bijkerk, Daisy Selman, 

Naomi Tjon A Ong, Lotte 

Iliohan en Sandra Souwer) 

onderzochten mogelijkhe-

den voor het vergroten 

van bekendheid en begrip. 

Zij adviseerden de onder-

zoekslijn over de campag-

ne om bekendheid en be-

grip te vergroten. Vanaf 

september start een PR 

medewerker bij de onder-

zoekslijn die met de resul-

taten van het project van 

de MWD studenten aan de 

slag gaat.  

http://www.zorgstandaardnah.nl
http://nah-zorgopmaat.nl/publicaties/KJurrius%20NA(H)-zorg%20op%20maat_openbare%20les.pdf
http://nah-zorgopmaat.nl/publicaties/KJurrius%20NA(H)-zorg%20op%20maat_openbare%20les.pdf
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Voor  

vragen over de 

onderzoekslijn of 

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 in-

spraak en invloed die cliënten en patiënten 
(de klant) hebben op zorg, vooral de langduri-

ge zorg. Docenten en studenten van Windes-
heim 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, wonen en wer-
ken. InteraktContour biedt daarvoor be-
handeling, begeleiding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-

Nederland.  

Juni 2015       Nieuwsbrief 


