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DE HERSENEN / BREIN
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Het zenuwstelsel



De hersenen



Informatieoverdracht 





HET MOTORISCHE BREIN

BEWEGEN



Van Cranenburgh



HET COGNITIEVE BREIN

DENKEN



Cognitieve functies

• Aandacht/concentratie
– Volgehouden, gericht en gestuurd/verdeeld

• Neglectsyndroom

• Geheugen
– Verschillende vormen geheugen

• Executieve functies (EF)
– “Functies die het ons mogelijk maken complex gedrag uit te voeren en te 

controleren, waardoor men automatisch en routinematig gedrag kan 
afwisselen met nieuw, probleemoplossend en creatief gedrag” (Thiery en 
Anthonis)
• Primaire EF: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, inhibitie

• Hogere EF: zelfregulatie, planning, doelgericht gedrag

=> Probleemoplossend vermogen, gedrag

• Zelfbewustzijn en ziekteinzicht

• Taal (communicatie)



HET EMOTIONELE BREIN

VOELEN



Emoties – gedrag

• Motivatie/initiatiefname

• Gevoelens 

– Vreugde/verdriet

– Angst

– Boosheid 

• Verwerking – rouw

• Verlangen 

• Libido 



GEVOLGEN VAN EEN 

HERSENLETSEL

NAH: Niet-Aangeboren Hersenletsel



NAH: Niet-Aangeboren Hersenletsel

• CVA = cerebro-vasculair accident 
(beroerte/attaque)
– Herseninfarct

– Hersenbloeding

• Hersentrauma

• Herseninfecties

• Hersentumor

• Anoxie (zuurstoftekort)

• Multipele sclerose

• …
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Gevolgen van hersenletsel

Pijn
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INFORMATIEVERWERKING

Overprikkeling

Lambrecht en Hermans - breinzicht

Vertraagde 

informatieverwerking



Mentale 

Vermoeidheid

Lambrecht en Hermans - breinzicht



“Ze zeggen dat ik zo veranderd ben”



Ernst van de gevolgen

• Afhankelijk van letsel

– Aard van de aandoening

– Grootte van het letsel

– Plaats van het letsel

• Bij iedereen anders

– Persoonlijke factoren

– Omgevingsfactoren 



ICF-model



Invloed op omgeving

• "Brain damage is a family affair“

• Belasting mantelzorger!



HERSTEL EN REVALIDATIE 

NA HERSENLETSEL?



Acute fase

Latere 

fase…

Ramon Y Cajal





REVALIDATIE NA 

HERSENLETSEL



Algemene adviezen

• Gezonde levensstijl

• Bewegen

• Rust 



Basisprincipes

• Herstel na hersenletsel afhankelijk van

– Letsel

• Aard, grootte, plaats,…

– Patiënt

• Leeftijd, algemene toestand, motivatie,... 

• Motorisch – Cognitief – Emotioneel

• Revalidatie = maatwerk

– Oefenen van wat voor JOU belangrijk is

– werken aan JOUW persoonlijke doelen



• Revalideren is leren om zo zelfstandig 

mogelijk te leven

• Alledaagse activiteiten zijn ideale 

oefenmomenten (bus nemen, boodschap 

doen, …)

• Revalideren = leren (opnieuw leren, 

afleren, drillen, iets nieuws leren, ….)

– Cognitieve brein!

• Herstel is veel meer dan alleen maar 

proberen “helemaal de oude te worden”



Revalidatiemethoden 

• Functietraining
– Herhaaldelijk oefenen van een specifieke functie met als 

doel deze functie te verbeteren

– Zwak kanaal versterken

– Bijv: krachttraining, oefenen op woordvinding, concentratie

• Strategie- of compensatietraining
– Aanleren strategieën of hulpmethoden om zo optimaal 

mogelijk om te gaan met de opgelopen stoornissen

– Specifieke activiteiten beter/vlotter laten verlopen

– Sterk kanaal inzetten om zwak kanaal te overwinnen, 
gebruik maken van hulpmiddelen, omgeving aanpassen,...

– Bijv: stappen met visuele controle, traplopen met leuning, 
koken met aangepast snijplank/timer,...



The man who lost his body



Van Cranenburgh



Stroke Rehabilitation – The Lancet 2011 – Langhorne et al.



Revalidatie : praktisch

• Verschillende fasen

– Acuut/subacuut: hospitaal

– Subacuut: ambulant in revalidatie-eenheid

– Chronisch: therapie in thuissituatie

• Multidisiciplinair

– Revalidatiearts, verpleegkundigen, 

kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, 

psycholoog, diëtist, sociaal verpleegkundige



BESLUIT



Besluit

• Hersenen: complexe computer…

• NAH: Niet-Aangeboren Hersenletsel
– Breuklijn voor patiënt en omgeving

• Zichtbare gevolgen: 
» Verlamming 

» Spraakproblemen

» …

– Sterke en zwakke kanalen

• Niet zichtbare gevolgen:
» Cognitieve problemen

» Overprikkeling, vertraagde informatieverwerking, mentale vermoeidheid

» Emotionele- en gedragsmatige veranderingen

• Herstel/revalidatie na hersenletsel
– Functietraining vs strategie-/compensatietraining… MAAR

– Herwinnen functionaliteit binnen sociale context: 
PARTICIPATIE



Naar model R. Ponds

1. Controleverlies

PERSOON GEVOLGEN VAN CVA



Naar model R. Ponds

2. Strijd

PERSOON
GEVOLGEN 

VAN CVA



Naar model R. Ponds

3. Beheersing

PERSOON
GEVOLGEN 

VAN CVA



Naar model R. Ponds

4. CVA een plaats geven in je leven

PERSOON

GEVOLGEN 

VAN CVA



Ons team is er voor jou!
Dienst Neurorevalidatie


