


Participatie van mensen 
met hersenletsel ,een 
emancipatoir proces  



 
 

Peter Brouwers 
 
• Regio manager Siza Gemini Midden 

Brabant 
• Voorzitter Netwerk Hersenletsel 

zorgnetwerk Midden Brabant,  
• Voorzitter Kennis cirkel NAH Siza 
• Bestuurslid Cerebraal 



In 2011 werd € 90 miljard uitgegeven aan 
gezondheidszorg en welzijnszorg 



•  de ziekenhuiszorg € 23,6 miljard 
 

•  de ouderenzorg € 16,1 miljard 
 

•  de gehandicaptenzorg € 8,3 miljard 
 

•  de informele zorg, mantelzorg € …. een    
 veelvoud 



Participatie Nieuws 11 april 2013 

 
Arbeidsgehandicapten 

 
• In het sociaal akkoord gaat ook de verplichting voor 

bedrijven om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te 
nemen van tafel. De werkgevers waren hier fel tegen. 
 

• VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes zei vorige week al 
dat er wordt gewerkt aan vrijwillige afspraken over het aan 
werk helpen van jonggehandicapten. 
 

• Ook over de nullijn die het kabinet aan zorgpersoneel wil 
opleggen, wordt nog gesproken. 



De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt dat mensen met een beperking 
ondersteuning kunnen krijgen.  
Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of 
mensen met psychische problemen. Zij krijgen 
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een 
rolstoel.  
Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de 
maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit.  
Iedere gemeente legt andere accenten.   
 
Bron VWS 



Wet maatschappelijke 
ondersteuning WMO 

 
 

• Participatie, verbinding 
• Van betekenis zijn, ik doe er toe  
• Kwaliteit van bestaan  
• Regie over eigen leven  



Incidentie mensen met NAH   

• Gerapporteerde cijfers lopen uiteen van 10.200 
tot 50.000 nieuwe gevallen van traumatisch 
hersenletsel per jaar en 41.000 nieuwe 
beroertes. Traumatisch hersenletsel kan ontstaan 
door een ongeval of val op het hoofd.  

• Naar schatting 500.000 mensen in Nederland 
leven met de gevolgen van Niet-aangeboren 
hersenletsel. Naast traumatisch hersenletsel en 
beroertes zijn Multiple Sclerose, Parkinson, 
Epilepsie en hersentumoren belangrijke oorzaken 
van NAH.  



Mensen met NAH  
•  Ongeveer 10-15% van de hersenletsels zijn ernstig, zij verblijven                                                       
 doorgaans permanent in een intramurale setting als verpleeghuis of een 
 woonvorm voor mensen met een lichamelijke handicap. Dit zijn 24-
 uursvoorzieningen. 

•  De andere 85 tot 90% leeft zelfstandig, al dan niet met partner en 
 kinderen. Volgens de VGN zijn er ongeveer 11.000 mensen met 
 (complex) niet aangeboren hersenletsel die momenteel gebruik maken 
 van (gespecialiseerde) begeleiding. 

•  De mensen vallen in de categorie middel en zware handicaps. Ongeveer 
 75%heeft individuele begeleiding en de helft van 11.000 heeft 
 (daarnaast) begeleiding in groepsverband (o.a. via dagbesteding).  
 De  gespecialiseerde begeleiding bevat ook een duidelijke een 
 behandelcomponent. Als er tevens lichamelijke beperkingen zijn (10% 
 van de gevallen) wordt aanvullend persoonlijke verzorging en 
 verpleegkundige zorg geboden (individueel en tijdens de dagbesteding). 
 Een deel van de begeleiding richt zich op de omgeving (inzicht en begrip 
 om met de cliënt om te gaan en voorkomen van onnodige overbelasting 
 systeem). 
 Het aantal mensen met matig tot ernstig NAH per gemeente is klein.  
 Het aantal mensen met NAH en extramurale begeleiding per 1000 
 inwoners is 0,6. 



Emancipatoir proces,  gericht op hervinden (breuk in 
de levenslijn) van kwaliteit van bestaan, van 
betekenis zijn, en voeren van eigen regie, in de 
dynamiek van dialogisch triade 
 Dialogische Tridade,  dialogische communicatie, dialogisch luisteren 
empathie            
                                                             sociaal netwerk  
 

Mens met 
NAH 

Hulpverlener 
behandelaar  

Ondersteuning 
behoefte  



Ontwikkeling van steun structuren voor 
mensen met NAH  

 
 
 
                          Formele zorg  
 
 
                                                                                        
 
    informele zorg  

Intensief  

Extensief  

Steun 
structuur   



 Steunstructuren gericht op het 
emancipatoir proces  

 
  

• Doorontwikkeling van initiatieven als;  
• hersenletsel cafés 
• Café Brein  
• Jongeren Nah Café 

• Ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid NAH (zorgbelang 
Midden Brabant – GGZ initiatieven)  

• NAHuis Tilburg, burger initiatief, verbinding informele –
formele zorg 

• Maatjes project NAH , gekoppeld aan deskundigheid 
bevordering 

• Methode familiezorg, o.a. ontwikkeld door  
 Deirdre Beneken 

 



 
 
Wat nog meer te doen 
 

  

 

 



www.siza.nl 
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