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Incidentie  

14.000 kinderen met traumatisch hersenletsel in 

ziekenhuizen per jaar (tot 24 jaar)!   

 295 per 100.000 

 

5.000 per jaar niet-traumatisch NAH;  

 113 per 100.000 (0-14 jaar)  

 50-60 per 100.000 (15-24 jaar) 

 

      Pelt e.a., Eur J Ped Neuro 2011 

 



Oorzaken traumatisch hersenletsel 

N=1500 

Leeftijdsafhankelijk 

 

19-24 jaar:  

 

12-18 jaar: 

 

4-11 jaar: 

 

 

0-3 jaar: 

 

 

 

     Kloet e.a. Brain Inj juli 2013 





Casus Tommy, 9 jaar 

• Neurotrauma (aangereden door scooter) m.a.g. verschillende 

schedelfracturen, subduraal hematoom met contusiehaarden links 

frontaal en midline shift naar links. Decompressieve craniectomie. 

• Vg: ex-prematuur 32 wk; bronchiale hyperreactiviteit; habituele 

tenenloop, hoogbegaafd 

• 6 wk opname; PTA 3 weken 

 

 Fysiek: verminderde belastbaarheid, loopduur maximaal 20 min 

 Motorisch: trilt soms met handen, lichte balansproblemen 

 Cognitief: moeite met inprenting, geheugenproblemen  

 Communicatief: lichte woordvindingsproblemen 

 Gedrag: moeite met stil zitten, ontremd gedrag verbaal  



Gevolgen  

 

 Fysiek (belastbaarheid, hormonaal) 

 Motorische en/of praxisproblemen 

 Waarnemingsproblemen (prikkelverwerking) 

 Communicatieproblemen 

 Cognitieve stoornissen 

 Sociaal-emotionele en gedragsproblemen 

 Verwerkingsproblemen 

 Psychiatrische stoornissen 

 

 LTH: 10-30 % en bij MTH/ETH 60-70 % cognitieve en 

gedragsproblemen 

 



Post-traumatische klachten  

(follow-up studie 2004 Hawley et al, N=526 (5-15 jr), 2 jaar na letsel, 419 licht, 58 

matig en 49 ernstig) 

Hoofdpijn 87 Onhandigheid 41 

Duizeligheid 17 Moeheid 73 

Woede-aanvallen 87 Evenwichtstoornis 22 

Stemmingswiss. 110 Begripsstoornis 38 

Angst 50 Woordvindingst. 28 

Nachtmerries 22 Aandachtsstoornis 87 

Agressief gedrag 63 Geheugenstoonis 67 

Depressie 44 Onaangepast gedrag 41 



Prognostische factoren 

 Premorbide factoren: leeftijd, opleidingsniveau, 

persoonlijkheid, coping, premorbide problemen, 

sociale omgeving 

 

 Factoren letsel: ernst, behandeling, bijkomende 

lichamelijke problemen en vroeg ontstane 

gedragstoornissen 

 

 Na het letsel: ontvangen behandeling/begeleiding van 

kind en gezin en aanpassingsmogelijkheden omgeving 

 

 

 



Gevolgen van NAH 

Belicht vanuit jongere en ouder 



Signaleren NAH 

• Knik in ontwikkeling 

• Aanhoudende post-traumatische klachten 

• Problemen op gebied van aandacht, geheugen en 

tempo van informatieverwerking 

• Growing into deficit 







Signaleringslijst 

• Voor kinderen en jongeren met hersenletsel 

• Geen diagnostisch instrument 

• Bedoeld om gevolgen sneller en beter te signaleren 

• Gerichter doorverwijzen mogelijk 

• Gaat niet in op lichamelijke gevolgen, maar gevolgen 

op het gebied van cognitie (13 items), emoties en 

gedrag (10 items) 

• Doorverwijzing bij problemen op meerdere gebieden 

(>3) 

 

www.vilans.nl/signaleringlijstjeugdnah  

http://www.vilans.nl/signaleringlijstjeugdnah


Wanneer verwijzen naar revalidatiearts? 

• Licht hersenletsel: indien bij 3 maanden nog 

symptomen en/of participatieproblemen  

• Matig en ernstig hersenletsel: klinisch consult 

of < 4 wk na ontslag bij symptomen 

• Growing into deficit; cognitieve en/ of gedrags 

problemen met een letsel in de 

voorgeschiedenis 

• Evt. dmv gebruik signaleringslijst 

 



BrainSTARS 



1. Achtergrond  

 

2. Inhoud 

 

3. Toepassing in het ziekenhuis 

 

4. Resultaten evaluatieonderzoek 

 



Achtergrond 



Achtergrond 

 

 

 

 

 

 

Kern van BrainSTARS-aanpak 



Inhoud 



Inhoud 

 

1. NAH bij kinderen: oorzaken en gevolgen 

2. Gedrag begrijpen en beïnvloeden  

3. Ontwikkelingsgebieden 

4. Werkbladen, literatuur & woordenlijst  



Ontwikkelingsgebied ‘Aandacht’ 



Toepassing in het ziekenhuis 

 

• Naslagwerk voor de professional 

 

• Psycho-educatie aan ouders 



BRIEF 



Resultaten evaluatieonderzoek 



Toepassing bij Pluryn 



3 adviezen 

1. Start met beeldvorming 

 

2. Stem af op de situatie van het gezin 

 

3. Selecteer voor het gezin relevante 

informatie 



BRAINSTARS Tommy 

• Eerste contact: Algemene info over gevolgen NAH en 

toegespitst op leeftijd (Deel 1: HFD 2 t/m4) 

• Start revalidatie:  

 door FT en ET: info en advies over verminderde 

belastbaarheid (eigen folder);   

 door PS en MW: info en advies over cognitieve en 

gedragsproblemen: geheugen, inprenting, druk en 

ontremd gedrag ( Deel 2; Deel 3: 9,12,18) 

• N.a.v. NPO:  aanvullende info en advies over selectieve 

en volgehouden  aandacht (Deel 3: 2) 

 

• Info en advies aan leerkracht n.a.v NPO  

• Overdracht naar gezinsbegeleiding 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dank voor uw aandacht 

 

 

Vragen? 

 

r.gijzen@vilans.nl 

S.Lambregts@revant.nl 
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