
Notulen café Brein – maandag 14 november 2022: 
 
Gastsprekers: Miranda Hop is psychiatrisch verpleegkundige van GGZ zuidoost Brabant, en 

Esther Manders is ervaringsdeskundige 
Kroegbaas:  Nicole Hellings 

 

Thema: NAH in het gezin 
 
Esther is een ervaringsdeskundige met NAH. Zij heeft 5 jaar geleden een herseninfarct 
doorgemaakt waarna haar leven drastisch is veranderd. Esther is deze avond komen 
vertellen wat de impact van haar hersenletsel is in het gezin. De avond was erg actief met 
veel vragen vanuit het publiek.  
 
Wanneer iemand hersenletsel krijgt heeft dat niet alleen impact op diegene zelf, maar ook 
op een eventuele partner en kinderen. Hoe ga je om met elkaar?  
De impact is er dan ook op alle facetten van het leven en vaak is er hulp nodig binnen het 
gezin om hiermee om te gaan. 
 
Impact is verschillend per leeftijdsfase → wanneer je nog jonge kinderen hebt is de impact 
binnen het gezin anders dan op oudere leeftijd.  
 
Impact op je onafhankelijkheid → je kunt veel dingen niet meer zoals voorheen, prestaties 
zijn achteruitgegaan. Er wordt een groter en ander beroep gedaan op je eventuele partner 
en kinderen. 
 
Helpend is om open te zijn over jouw doorgemaakte hersenletsel en er veel over te vertellen 
aan je omgeving. Zo creëer je meer begrip bij anderen.  
Daarnaast is het maken van een tijdsplanning qua activiteiten een tip en indien mogelijk veel 
van je gevoelens en gedachten op te schrijven. 
 
Er heerst veelal een negatieve beeldvorming waarin mensen de impact van jouw 
hersenletsel niet altijd begrijpen. Zeker wanneer je er “normaal” uitziet is dit lastig.  
 
Impact op de kinderen kan ook erg groot zijn → angstig, bang dat er weer iets gebeurt, 
lastig om mee om te gaan. Ook gaan kinderen vaak verschillend om met de gebeurtenis.  
Op de lange termijn zijn er vaak geen hulpverleners om te ondersteunen in deze situatie 
waardoor je veel zelf doet met je gezin. Dit kan erg lastig zijn.  
 
Er is een duidelijke periode voor en periode na het hersenletsel. In de periode na het 
hersenletsel komt er ook veel druk en belasting op de gezinsleden te liggen, ook bij simpele 
dingen zoals verjaardagen. Hoe geven we dit vorm? Wie regelt het? Etc etc. 
 
Emotie en spanning vergen erg veel energie. Een oplossing kan zijn om het programma 
dusdanig aan te passen. 
 



Waar terecht voor laagdrempelige hulp/informatie? 
- Stichting hersenletsel 
- Stichting MEE 
- Buurtteam/WMO voor begeleiding van je partner 
- Breinlijn bellen voor deskundig advies 
- Huisarts 
- Professionals in NAH 
- Via verwijzing casemanager-NAH 
- CVA-nazorg. 

 
 
Gastnotulist: Marjolein Stronkhorst (Dochter van Nicole) 

 
 


