
Informatie NAH+ Kennisnetwerk 
 
Wat is het NAH+Kennisnetwerk? 
In opdracht van VWS heeft KPMG vorig jaar een onderzoek uitgevoerd naar specifieke 
cliëntgroepen in de WLZ waarvan de zorgbehoefte complex is en het aantal relatief klein. Eén van 
de tien doelgroepen is de groep van mensen met NAH+. De NAH+ Werkgroep heeft een eerste 
conceptnotitie ingediend bij de commissie Leerink over het inrichten van het zorglandschap en een 
daaraan verbonden NAH+Kennisnetwerk. Voor 2020 heeft ZonMw een subsidie ter beschikking gesteld 
voor het opstarten van het NAH+Kennisnetwerk.  
 
Definitie NAH+ 
Definitie van de doelgroep NAH+: 

• als de cliënt een complexe combinatie heeft van stoornissen en beperkingen die direct of 
indirect samenhangen met hersenbeschadiging; 

• die zowel somatisch, cognitief, zintuiglijk, psychiatrisch als sociaal kunnen zijn; 

• waarbij de draaglast de draagkracht overschrijdt van de cliënt zelf, professionals en het 
netwerk; 

• zodat de cliënt en zijn directe omgeving een uitzonderlijk en langdurig beroep op meerdere 
zorgspecialismen moeten doen; 

• reguliere zorg volstaat niet of niet meer. 
Het gaat om NAH+ cliënten die langdurig zijn aangewezen op 24-uurs woonzorg.  
 
Doel 
Doel van het NAH+Kennisnetwerk is het faciliteren, entameren en uitvoeren van praktijkgericht en 
wetenschappelijk onderzoek met een nadrukkelijke verbinding met de dagelijkse zorgpraktijk en in 
nauwe samenwerking met zorgorganisaties (met name de – toekomstige - NAH+Expertisecentra en 
Regionale Zorgcentra) en patiënten en naasten; ten einde kennis te genereren en te verspreiden binnen 
en buiten het netwerk ten aanzien van goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. 
 
Het NAH+Kennisnetwerk heeft de ambitie om in nauwe samenwerking met de NAH+ Expertisecentra 
en Regionale zorgcentra te komen tot optimale zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. Vanuit 
een focus op onderzoek draagt het NAH+Kennisnetwerk bij aan optimale behandeling, begeleiding en 
ondersteuning door zorgprofessionals, richtlijnontwikkeling en scholing. 
 
Activiteiten 
Door middel van het vaststellen van de onderzoeksagenda, het verspreiden van kennis, het realiseren 
van verbindingen met andere kennisnetwerken, relevante partners, opleidingen en 
ervaringsdeskundigen neemt het NAH+Kennisnetwerk een ondersteunende rol in bij het realiseren, 
faciliteren en verspreiden van onderzoek(sresultaten) in het NAH+ veld. Binnen de expertisecentra en 
regionale zorgcentra wordt geïnventariseerd welke opleidingsbehoeften er liggen, dit vergelijken we 
met het bestaande aanbod om daarmee ook een scholingsplan op te stellen voor de toekomst. 
 
Deelnemers NAH+ kennisnetwerk 
Het NAH+Kennisnetwerk bestaat uit: 

• Universiteiten en hogescholen die onderzoek doen naar de doelgroep NAH+, zoals: Universiteit 
Maastricht, Radboud Universiteit; Rijksuniversiteit Groningen; Windesheim Flevoland; Haagse 
Hogeschool, Erasmus Universiteit, VUMC, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

• Kennisinstituut Vilans 

• Patiëntenorganisatie Hersenletsel.nl 

• Klankbordgroep NAH+ Kennisnetwerk – ervaringsdeskundigen met NAH en naasten 

• Regionale zorgcentra en Expertisecentra NAH+  


