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NAH- Kennisnetwerk start  

1 januari 2017 

Zonmw en de Hersenstichting 

kenden een subsidie toe voor de 

inrichting van het NAH-

Kennisnetwerk. Een artikel over het 

netwerk verscheen in het 

Hersenmagazine van november. 

Naar aanleiding van het artikel 

hebben veel mensen zich gemeld bij het netwerk: ze willen graag meedenken en doen 

zodat het netwerk een succes wordt. Lees hier meer over het NAH-Kennisnetwerk. 

 

 

Nominatie gehandicaptenzorgprijs 2016 

In het najaar werden we met de lesbrief NAH (zie link) genomineerd voor de 

gehandicaptenzorgprijs 2016. Dat was even spannend! We eindigden niet als eerste, 

maar wonnen toch €1500! Van het bedrag worden een flink aantal boekjes bijgedrukt die 

we actief gaan verspreiden in 2017. Lees hier meer. 

Presentatie monitor Hersenletselcongres 

Op het hersenletselcongres presenteerden we het prototype van de 

Hoofdletselnazorgmonitor. Klik hier voor een handout van de powerpoint. Op 21 

december nemen verschillende organisaties deel aan een canvassessie over de toekomst 

van het instrument. 

Reclame 

Havo/VWO leerlingen maakten een animatiefilm over NAH bij kinderen en jongeren:  

Filmpje 

  

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/vier-jaar-subsidie-voor-kennisnetwerk-niet-aangeboren-hersenletsel.html
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/verdieping-NAH-basisinformatie-wijkprofessionals-studenten.html
https://www.windesheimflevoland.nl/over-windesheim-flevoland/nieuws/2016/oktober/lesbrief-nah-genomineerd-voor-gehandicaptenzorgprijs-2016/
http://www.hersenletselcongres.nl/fileadmin/templates/pdf/A8_-_Kitty_Jurrius.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hC4wJc6rXFs&feature=youtu.be
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Publicatie 

‘Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn’ – Rapportage 

Vragenlijsteninventarisatie NAH 

Windesheim Flevoland en Zadoks Advies voerden een 

inventarisatie uit naar het gebruik van vragenlijsten en 

meetinstrumenten binnen de doelgroep professionals die 

werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH). Voor dit onderzoek werden in totaal 65 

zorgprofessionals middels een enquête ondervraagd. Dit 

ging bijvoorbeeld over de mate van gebruik, de wijze 

waarop zij de lijsten gebruiken, de voor- en nadelen van 

de specifieke vragenlijsten en de geschiktheid van de 

lijsten als monitoringsinstrument. Ook is geïnformeerd 

naar eventuele andere vragenlijsten dan die in de 

inventarisatie opgenomen waren.  

Uitkomsten: Een zestal vragenlijsten wordt veel gebruikt.  

Daarnaast is een aanzienlijk deel van de uitgevraagde 

vragenlijsten niet bekend bij veel van de professionals. Ook bleken er weinig 

vragenlijsten te zijn die specifiek betrekking hadden op NAH: vaak waren het algemene 

klachtenlijsten die ook bij de diagnose van- en zorg voor mensen met NAH werden 

ingezet. Er is in de rapportage een overzicht van de geïncludeerde lijsten opgenomen, 

waarin per instrument wordt behandeld wat het beoogde doel, de toepassing en 

psychometrische eigenschappen zijn. Het rapport wordt ingebracht in het NAH-

Kennisnetwerk waar het onder meer benut zal worden bij de ontwikkeling van de NAH-

specifieke Minimale Dataset.   

Geïnteresseerd? Dit is de link waar het rapport te downloaden is. 

 

Artikel in Sozio – November 2016 

Samen met Marjan Hurkmans en Els van der Rhee 

schreven we een artikel over hoe in steeds meer 

wijkteams wordt geleerd over NAH.  

 

Studentonderzoeken 

In het najaar deden weer een heleboel studenten 

onderzoek bij de onderzoekslijn:  

Amber (SPH) onderzocht de wenselijke inhoud 

voor een lesbrief NAH gericht op kinderen, 

jongeren en ouders. 

Denise (Verpleegkunde) interviewde verschillende 

leden van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl 

Flevoland over hun wensen en behoeften ten 

aanzien van de vereniging. 

http://www.nah-zorgopmaat.nl/publicaties/Rapportage%20vragenlijstinventarisatie%20NAH.pdf
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Victorine en Alexandra (Verpleegkunde) deden onderzoek bij mensen die in het verleden 

zorg hadden gekregen van Revalidatiecentrum de Trappenberg 

Shannon (Toegepaste psychologie) onderzocht bij InteraktContour hoe de zorg voor 

mensen met zowel NAH als psychiatrische problematiek wordt vormgegeven. 

Nadi (SPH) ontwierp de inhoud van de handleiding ‘Verder kijken dan de buitenkant’. 

Shelley, Melissa, Eveline, Floor, Ans, Christine, Sümeyye, Anouk, Maaike, Jennifer, en 

Floor, (logopedie) deden onderzoek naar de mogelijkheden en belemmeringen die 

mensen met afasie, naasten en logopedisten ervaren bij het thuis 

oefenen/huiswerkopdrachten doen/gebruiken van ondersteunende 

communicatiemiddelen. 

Studentvacatures 

De onderzoekslijn heeft ruimte voor studenten die op zoek zijn naar een opdracht in 

2017 en bij willen dragen aan één van de thema’s van de onderzoekslijn: Bekendheid & 

begrip, Participatie, Deskundigheid van professionals en Monitoring.  

Voor meer informatie, mail naar: 

b.toes@windesheimflevoland.nl of bel 088-4697678 

 

 

 


