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Covid-19 

Het jaar 2021 stond het 2e jaar op rij in het teken van Covid-19. Vanwege de RIVM-

maatregelen was het moeilijk om structurele activiteiten te organiseren, mede omdat de 

doelgroep van de Stichting NAH-Vraagwijzer (Stichting) een kwetsbare groep betreft. 

 

De doelgroep was voorzichtig met het bezoeken van groepsactiviteiten en de animo was niet 

of nauwelijks aanwezig. Hierdoor zijn er geen structurele activiteiten, zoals de NAH-

inloopochtend en themabijeenkomsten, georganiseerd. De ambulante begeleiding heeft wel 

plaatsgevonden, een project voor Jongeren met NAH is gestart en de Stichting is deel gaan 

nemen aan het NAH netwerk Vianen. 

 

Mensen die Covid-19 hebben gehad en met name degene die in coma en of op de IC hebben 

gelegen vallen nu ook onder de doelgroep Niet-aangeboren hersenletsel. De gevolgen van 

Covid-19 komen overeen met die van NAH. De patientenvereniging Hersenletsel.nl heeft van 

het Longfonds subsidie ontvangen voor een project van twee jaar (2022 en 2023) voor 

lotgenotencontact voor longCovid-19 patienten. 

 

Projectleidster Jongeren met NAH 

Op projectbasis is een projectleidster Emma Susan van den Berg tijdelijk aangesteld om een 

onderzoek te doen naar Jongeren met NAH wonende in de gemeente Vijfheerenlanden. 

 

De opdracht was: 

- Inventariseer welke organisaties/instellingen in VHL actief zijn voor Jongeren met NAH; 

- Inventariseer welke activiteiten in VHL voor Jongeren met NAH worden georganiseerd; 

- Behoefte onderzoek welzijnsactiviteiten onder de Jongeren met NAH; 

- Inzicht krijgen in de omvang van de groep Jongeren met NAH; 

- Inzicht krijgen met welke problematiek Jongeren met NAH in het dagelijks leven te 

maken hebben. 

 

Het doel van de opdracht is het organiseren van activiteiten, speciaal voor Jongeren met NAH 

wonende in VHL, die aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep. 

 

Vrijwilligers 

Het team van vrijwilligers is in 2021 niet actief geweest en niet bij elkaar geweest. Enerzijds 

was er gedurende een bepaalde periode sprake van een lockdown. Anderzijds vond de NAH-

Vraagwijzer het niet verantwoord om de vrijwilligers, behorend tot een kwetsbare groep, te 

vragen gastvrouw te zijn bij een activiteit met bezoekers, terwijl tegelijkertijd sprake was van 

RIVM-maatregelen die we moesten handhaven. 

 

We hebben een account aangevraagd voor de vacaturebank van SamenDoen en van Welzijn 

Vianen om nieuwe vrijwilligers te werven in VHL. Helaas heeft dit geen reacties opgeleverd. 

 

Sociaal Lokaal 

Vanwege Covid-19 zijn de NAH-coördinator en de projectleidster niet of nauwelijks aanwezig 

geweest op Sociaal Lokaal in Leerdam en hierdoor zijn de contacten op een laag pitje komen 

te staan. Deze situatie is niet bevorderlijk geweest voor de samenwerking en de bekendheid 

van de Stichting. 

 

Bijna alle werkzaamheden, op de ambulante begeleiding na, hebben digitaal vanuit huis 

plaatsgevonden. De digitale bijeenkomsten betreffen een éénmalige mantelzorgbijeenkomst 

in samenwerking met MantelzorgVHL, deelgenomen aan diverse Webinars in kader van 

deskundigheidsbevordering. 

 

De Stichting had het voornemen om de activiteiten welke in 2020 vanwege de RIVM-

maatregelen niet gerealiseerd konden worden in 2021 wel te organiseren. Echter hier is 

weinig tot niets van terechtgekomen. Ook in 2021 was er gedurende een langere periode  

 

 

 

sprake van RIVM-maatregelen en een lockdown, waardoor het niet of nauwelijks mogelijk 

was om fysieke activiteiten te organiseren. 
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De NAH-coördinator kreeg in het voorjaar van de beleidsmedewerkster Sociaal Domein 

telefonisch te horen dat vanwege bezuinigingen de projectsubsidie na 2022 beëindigd wordt. 

Dit heeft demotiverend gewerkt om, in deze toch al moeilijke tijd waarin het bijna niet 

mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, tijd en energie te steken om voor een 

jaar in VHL alles weer op te bouwen en om in Vianen te starten en op zoek te gaan naar 

nieuwe vrijwilligers. De geest was uit de fles …. 

 

Aangezien VHL heeft besloten om na 2022 geen subsidie meer te verstrekken aan de 

Stichting heeft het bestuur in 1e instantie besloten om voor 2022 geen subsidie aan te 

vragen. Het bestuur heeft het besluit genomen om de Stichting in het voorjaar 2022 op te 

heffen.  

 

Na goed overleg met de beleidsmedewerkster Sociaal Domein van VHL heeft de NAH-

coördinator besloten om voor 2022 éénmalig subsidie aan te vragen via haar eigen bedrijf 

BONSANG Advies en bepaalde activiteiten voort te zetten. De activiteiten worden voortgezet 

als onderdeel van BONSANG Advies onder de naam NAH-Vraagwijzer. Alle activiteiten worden 

vermeld op de websitepagina NAH-Vraagwijzer van BONSANG Advies. 

 

De NAH-coördinator heeft in de afgelopen 4 jaar periodiek overleg met de wethouder en of 

beleidsmedewerkers Sociaal Domein enorm gemist. De wethouder en de NAH-coördinator 

hebben niet persoonlijk met elkaar kennisgemaakt en er is vanuit de gemeente geen 

aandacht geweest voor de inwoners met NAH. Met de beleidsmedewerker Sociaal Domein is 

alleen contact geweest over nieuwe subsidieaanvragen. De NAH-coördinator heeft als 

voorwaarde, om subsidie voor 2022 aan te vragen, gesteld dat in 2022 wel periodiek overleg 

dient plaats te vinden met de wethouder. Dat vanuit VHL meer aandacht besteedt dient te 

worden aan samenwerking met partners uit het Sociaal Domein op het terrein van Niet-

aangeboren hersenletsel en aandacht voor het welzijn voor de inwoners met Niet-aangeboren 

hersenletsel. Naast geïndiceerde dagbesteding wordt door geen enkele organisatie, behalve 

de NAH-Vraagwijzer, welzijnsactiviteiten georganiseerd voor deze groep inwoners. 

 

In het voor u liggende jaarverslag 2021 wordt verslag gedaan van de werkzaamheden en 

activiteiten welke zijn gerealiseerd en een samenvatting van activiteiten welke vanwege de 

RIVM-maatregelen niet zijn gerealiseerd. 

 

Al met al was het in alle opzichten een bijzonder jaar. 
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Hoofdstuk 2 Cijfers en feiten 

 

Een aantal voor zich sprekende cijfers en een korte introductie over hersenletsel. 

 

Gevolgen van hersenletsel 

Je hersenen zijn het besturingssysteem van je handelen en moeten passend reageren op tal 

van indrukken die op je afkomen. Dit besturingssysteem is ingenieus op elkaar afgestemd, 

zodat het lichaam op de juiste manier reageert. Zit er ergens een kink in de kabel, dan heeft 

dat verstrekkende gevolgen voor een ander deel. Dit kan maken dat je zintuigen niet meer 

kunt gebruiken, niet meer kunt bewegen of spreken, je gedrag niet in goede banen kunt 

leiden, sneller geëmotioneerd bent, empathisch vermogen mist, in herhalingen valt, je 

geheugen je in de steek laat of dat je last hebt van psychiatrische ziektes. Kortom, dit kan 

allemaal het gevolg zijn van hersenletsel. 

 

Wat is een hersenbloeding/infarct/beroerte? 

Een herseninfarct is een afsluiting door een bloedstolsel van je vat in en/of buiten je 

hersenen. Dit stolsel kan ontstaan door een aderverkalking, breuk in je bloedvat of door een 

trauma. Door deze afsluiting krijgen je hersencellen geen zuurstof meer. Als het 

zuurstoftekort te lang duurt, sterven je hersencellen af.  

Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in en/of buiten je hersenen, waardoor bloed 

wegsijpelt uit je vat. Bloed kan zich opstapelen, waardoor het drukt op het omringende 

hersenweefsel. Hierdoor raken je hersencellen beschadigd. 

 

In Nederland jaarlijks 

1 650.000 mensen ervaren blijvende beperkingen als gevolg van hersenletsel; 

2 jaarlijks komen er 130.000 mensen bij met een hersenletsel, waarvan 10.000 het niet 

overleven; 

3 40.000 mensen hebben ernstige blijvende beperkingen na hersenletsel; 

4 van dit aantal zijn er 19.000 in de leeftijdscategorie tussen 0 – 24 jaar; 

5 Niet-aangeboren hersenletsel is de grootse oorzaak van overlijden bij de groep jongeren 

met hersenletsel. 
 

Beroerte 

Jaarlijks hebben 41.000 mensen hersenletsel als gevolg van een beroerte: 113 mensen per 

dag! 

• 80% van deze mensen als gevolg van een herseninfarct; 

• 20% van deze mensen als gevolg van een hersenbloeding. 

 

Trauma 

21.000 mensen belanden in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel na een trauma: 

• 94% is na 1 jaar nog thuis en niet aan het werk; 

• 76% heeft nog cognitieve stoornissen; 

• 67% heeft nog gedragsproblemen; 

• 55% ervaart nog fysieke problemen; 

• 25% blijft ernstig beperkt; 

• 32% keert terug naar werk; 

• 90% heeft blijvend last van prikkelgevoeligheid of geluidsovergevoeligheid. 

 

In Vijfheerenlanden jaarlijks: 

Cijfers over inwoners met NAH in de gemeente Vijfheerenlanden per 01-01-2021: 

- Aantal inwoners per 01-01-2021      57.833 

• Inwoners met NAH        2.186  

❖ jaarlijks nieuwe NAH-getroffenen                 460 

❖ waarvan met traumatisch hersenletsel                 288 

❖ waarvan door CVA (herseninfarct of hersenbloeding)      144 

❖ waarvan door overige oorzaken           29 

hersentumor, hersenvliesontsteking, bacteriële infectie,  

bijna verdrinking, zuurstof te kort operatie/hartstilstand 
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Individuele hulpvragen 

In 2021 is de NAH-Vraagwijzer 8 maal benaderd door individuele personen met een 

hulpvraag. Dit aantal ligt iets lager dan in voorgaande jaren: 2020 11x en in 2019 9x. De 

hulpvragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen en worden gesteld via de mail, 

telefonisch of LinkedIN: 

- De vragers zijn zorgprofessionals (5) en NAH-getroffenen (2) en mantelzorgers (1). 

- Woonachtig/gevestigd in: Leerdam, Lexmond, Wassenaar, Zwijndrecht, Nieuwegein, 

Dordrecht, Amersfoort.  

- De hulpvragers waren op zoek naar: instelling voor begeleid wonen voor NAH-

getroffenen, lotgenotencontact, verpleeghuis gespecialiseerd in NAH, buddy/maatje, 

ambulante begeleiding. 

 

Urenverantwoording 

In 2021 is door de NAH-coördinator en de projectleidster samen gemiddeld 4,55 uur per 

week werkzaamheden verricht.  De NAH-coördinator heeft in 2020 gemiddeld 5,25 uur per 

week werkzaamheden verricht. 

 

In 2021 waren de kosten voor de werkzaamheden van de NAH-Vraagwijzer € 9.024 

tegenover een bedrag van € 10.240 in 2020. 

 

De tijdsinvestering en de kosten van 2021 t.o.v. 2020 liggen niet ver uit elkaar. Wel is een 

verschuiving te zien qua werkzaamheden: 

- Er is in 2021 meer tijd geïnvesteerd in activiteiten en dit betreft het onderzoek naar 

Jongeren met NAH in VHL door de projectleidster. 

- In 2021 heeft meer (digitaal) overleg plaatsgevonden met organisaties dan in 2020. Dit 

heeft onder andere te maken met de deelname aan het NAH-netwerk Vianen en 

periodiek overleg tussen de NAH-coördinator en de projectleidster. 

- Verder heeft in 2021 voorlichting plaatsgevonden over de Stichting dan in 2020: de 

mailing naar alle huisartsen. 

- Er heeft minder administratieve werkzaamheden plaatsgevonden vanwege het feit dat 

er nauwelijks activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
 

TABEL TIJDSINVESTRING 2021 

 

Maand  Activiteit Voorlichting Overleg Cliënten Administratie  Totaal 

         

Januari  1:30:00 6:55:00 4:10:00 16:30:00 3:30:00  32:35:00 

Februari  3:00:00 4:00:00 1:40:00 4:15:00 3:20:00  16:15:00 

Maart  5:45:00 1:15:00 7:45:00 7:45:00 0:45:00  23:15:00 

April LB  16:30:00  11:00:00 8:25:00 6:30:00  42:25:00 

Mei LB  6:55:00 1:15:00 7:30:00 3:25:00 1:40:00  20:45:00 

Juni  6:30:00  13:00:00 6:15:00 2:00:00  27:45:00 

Juli   0:30:00 3:20:00 1:55:00 3:30:00  9:15:00 

Augustus  0:30:00   1:45:00 0:30:00  2:45:00 

September   11:30:00  4:00:00 11:00:00 14:33:00  41:03:00 

Oktober  3:30:00  8:15:00 0:30:00 29:05:00  41:20:00 

November         

December         

         

  55:40:00 13:55:00 60:40:00 61:45:00 65:23:00  257:23:00 

        257:23:00 

  21,63% 5,41% 23,57% 23,99% 25,40%  100,00% 

         

      per maand  21:26:55 

      per week  4:56:59 
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TABEL TIJDSINVESTERING 2020 

 

Maand   Overleg Activiteit Voorlichting Cliënten Administratie   Totaal 

           

Januari  4:30:00 13:15:00 0:00:00 9:15:00 6:30:00  33:30:00 

Februari  1:05:00 2:00:00 2:55:00 7:55:00 3:25:00  17:20:00 

Maart  7:55:00 3:00:00 0:00:00 8:50:00 26:10:00  45:55:00 

April  0:40:00 0:00:00 0:00:00 1:20:00 25:30:00  27:30:00 

Mei  3:55:00 4:45:00 1:00:00 2:25:00 3:15:00  15:20:00 

Juni  6:00:00 8:45:00 0:45:00 2:30:00 5:45:00  23:45:00 

Juli  1:00:00 5:30:00 0:30:00 8:30:00 2:30:00  18:00:00 

Augustus  1:30:00   2:50:00 2:25:00  6:45:00 

September  2:50:00 6:50:00 0:30:00 2:25:00 2:30:00  15:05:00 

Oktober  1:55:00 0:50:00 3:40:00 13:10:00 16:30:00  36:05:00 

November  3:45:00 6:30:00 0:00:00 8:30:00 1:45:00  20:30:00 

December  3:45:00 1:00:00  8:30:00 7:00:00  20:15:00 

           

                 

    38:50:00 52:25:00 9:20:00 76:10:00 103:15:00   280:00:00 

        280:00:00 

  13,87% 18,72% 3,33% 27,20% 36,88%  100,00% 

         

      per maand  23:20:00 

      per week  5:23:05 

         
Ambulante begeleiding 2021 

- 5 nieuwe cliënten aangenomen en van 3 cliënten is de begeleiding in 2021 beëindigd. 

- 9 cliënten (2020) in 2021 verder begeleidt en van 8 cliënten is de begeleiding in 2021 

beëindigd. 

- 1 client (2018) is de begeleiding in maart 2021 beëindigd en overgenomen door een 

ambulant begeleidster van Sociaal Team Leerdam 

 

Ultimo 2021 worden nog 3 cliënten begeleidt. Cliënten zijn woonachtig in Leerdam, 

Oosterwijk, Heukelum en Schoonrewoerd. De verhouding mannen en vrouwen ligt ongeveer 

gelijk. De cliënten worden of doorverwezen door de POH-er of nemen zelf contact op met de 

NAH-Vraagwijzer. De begeleiding van cliënten in 2021 ging voornamelijk om ondersteuning in 

kader van de werkrelatie, re-integratietraject en aanvragen van een WIA-uitkering en 

bezwaarprocedure en beëindiging dienstverband. 
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Hoofdstuk 3 Gerealiseerde activiteiten 2021 

 

3.1 Accommodatie Leerdam 

 Het is in 2020 en begin 2021 niet mogelijk geweest om activiteiten te organiseren in 

Verpleeghuis Lingesteijn in Leerdam. Verpleeghuis Lingesteijn heeft langere tijd haar 

deuren gesloten voor derden die een ruimte wilde huren/gebruiken voor activiteiten. 

Ook voor de NAH-Vraagwijzer waren de deuren gesloten. Sinds september 2021 was 

het weer mogelijk om de vergaderzaal te huren voor € 50 per dagdeel, met de 

voorwaarde indien Lingesteijn de vergaderzaal nodig had voor een vergadering, wij niet 

terecht konden. Wij zijn hier niet mee akkoord gegaan en hebben hier verder geen 

gebruik van gemaakt. 

 

We zijn in Leerdam op zoek gegaan naar een nieuwe locatie om onze activiteiten voort 

te kunnen zetten. Helaas zijn er in Leerdam geen geschikte betaalbare en prikkelarme 

locaties waar de NAH-Vaagwijzer een ruimte kan huren voor haar activiteiten. Soms 

was de huur voor een ruimte dermate hoog dat deze niet in verhouding stond tot de 

kwaliteit en de uitstraling van de ruimte. Een huurprijs van € 65 voor 2 uurtjes wordt 

minimaal gevraagd. De enige optie die over blijft is het Glaspark en vanaf 2022 gaan 

we voor onze themabijeenkomsten hier gebruik van maken. 

 

3.2 Project ervaringsdeskundigheid Boogh in Utrecht 

In februari 2021 is de NAH-coördinator benaderd door een projectleidster van Boogh 

Utrecht. De projectleidster ondersteunt sinds jaren NAH-getroffenen met trainingen 

‘ervaringsverhaal NAH’ en ‘ervaringskracht’. Deze trainingen worden al jaren 

gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. De projectleidster wilde graag een 

samenwerking realiseren in kader van ‘hoe zet je ambassadeurs/ervaringsdeskundigen 

in’ en op welke wijze kan je op een pragmatische wijze regelen dat de getrainde 

ervaringsdeskundigen dit zelf gaan oppakken c.q. organiseren. 

 

De projectleidster vond bij organisaties/instellingen geen gehoor om de 

ervaringsdeskundigen op een pragmatische wijze te ondersteunen en te begeleiden. De 

projectleidster ontvangt van de gemeente Utrecht subsidie voor deze trainingen en wil 

heel graag de NAH-coördinator inhuren om de getrainde ervaringsdeskundige te 

begeleiden en op weg te helpen zodat zij voorlichting kunnen geven over NAH door 

middel van het vertellen van hun eigen ervaringsverhaal. 

 

Er is een afspraak gemaakt dat de NAH-coördinator bij de afsluiting van ‘Mijn 

ervaringsverhaal NAH’ een gastles zou geven over op welke wijze je jezelf als 

ervaringsdeskundige kan promoten, gebruik maken van diverse social mediakanalen en 

over netwerken wat is dat en hoe doe je dat. Daarnaast was het de bedoeling om met 

de groep de dialoog aan te gaan over een zinvolle dagbesteding en op welke wijze kan 

de NAH-Vraagwijzer hier een rol in kunnen vervullen. 

 

Door een samenloop van omstandigheden is de gastles niet doorgegaan en heeft er tot 

nu toe geen vervolg plaatsgevonden. 

 

3.3 NAH netwerk Vianen 

Naar aanleiding van een uitnodiging van Welzijn Vianen voor een onlinebijeenkomst in 

juni 2021 in kader van O&I Vianen heeft de NAH-coördinator kennisgemaakt met het 

NAH-netwerk Vianen. Aansluitend heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met 

Ane Kwast, projectleider en vervolgens is de NAH-Vraagwijzer een interdisciplinaire 

samenwerking aangegaan met het NAH-netwerk Vianen. 

 

De NAH-Vraagwijzer heeft het convenant Eerstelijns NAH-netwerk Vianen ondertekend 

en neemt deel aan de projectgroep. Het convenant is bedoeld voor alle 

zorgprofessionals die deelnemen of willen deelnemen aan het Eerstelijns NAH-netwerk 

Vianen. In het convenant zijn alle voorwaarden en afspraken vastgelegd die door de 

projectgroep en/of het netwerk zijn opgesteld 
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De missie van het netwerk is: 

• Het NAH-Netwerk Vianen wil de eerstelijnszorg rondom de (chronische) client met 

NAH en de mantelzorgers in de gemeente Vianen zo goed mogelijk regelen, 

waarbij de cliënt en zijn omgeving centraal staan. 

• De behandeling wordt uitgevoerd door zorgprofessionals met expertise op het 

gebied van NAH, zij werken intensief samen en zullen indien nodig de client 

doorverwijzen naar een andere discipline. 

• Om een optimaal behandel- en revalidatietraject aan te bieden werken alle 

disciplines aan een gezamenlijk behandeldoel en vindt er indien nodig overleg 

plaats. 

• Hierbij is ook aandacht voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de client 

met NAH. 

• Door korte lijntjes met de ziekenhuizen en revalidatiecentra in de omgeving kan 

er makkelijk contact opgenomen worden met revalidatieartsen, neuroloog of 

andere specialisten 

 

VHL valt onder geen enkel zorggebied NAH en hierdoor heeft VHL geen eigen 

specialistisch neurologisch verpleegkundige. Op dit moment bezoekt de neurologie 

verpleegkundige van Santé Partners cliënten met NAH in Vianen thuis. 

 

Het NAH-Netwerk Vianen is een project en wordt gefinancierd door het Zilveren Kruis. 

 

3.4 Mantelzorgbijeenkomst 

De NAH-Vraagwijzer heeft in samenwerking met MantelzorgVHL op 25 maart een 

bijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers van NAH-getroffenen. Voor deze 

bijeenkomst is Marion den Boer uitgenodigd om een lezing te geven over haar boek ‘We 

varen nu een andere koers’. In haar boek vertelt Marion hoe drastisch haar leven 

veranderde na een telefoontje dat haar man een herseninfarct had gekregen en met de 

ambulance onderweg was naar het ziekenhuis. Na haar verhaal is Marion met de 

aanwezigen in gesprek gegaan over hoe het is om te leven met een partner met NAH. 

Er waren totaal 9 aanmeldingen en de bijeenkomst kon vanwege RIVM-maatregelen 

niet fysiek plaatsvinden en heeft digitaal plaatsgevonden.  

 

3.5 Vrijwilligersplatform 

Het Vrijwilligersplatform is bedoeld om de leden van het Vrijwilligersplatform te 

informeren, om draagvlak te creëren en om ideeën en verbeterpunten t.a.v. 

vrijwilligerswerk te verzamelen. 

 

De projectleidster heeft tijdens een overleg op 4 maart 2021 de deelname van Stichting 

NAH-Vraagwijzer aan het Vrijwilligersplatform van de NAH-coördinator overgenomen. 

 

Er is sprake van een afnemende interesse van vrijwilligersorganisaties aan het 

Vrijwilligersplatform. Er is gekeken naar de doelen, intenties en afspraken of deze nog 

relevant zijn. Een werkgroep is gaan brainstormen over hoe het Vrijwilligersplatform in 

de toekomst eruit kan gaan zien. De werkgroep is met een nieuw voorstel gekomen. 

Helaas is vanwege Covid-19 alleen de nieuwsbrief en een digitale Meet & Greet 

gerealiseerd. Het was de bedoeling dat de projectleiders in september samen met een 

ambassadeur van de patientenvereniging Hersenletsel.nl, wonende in VHL, een 

presentatie gaf over hoe om te gaan met een vrijwilliger die NAH heeft. Helaas is deze 

bijeenkomst vanwege te weinig aanmeldingen geannuleerd. 

 

3.6 Deskundigheidsbevordering  

De NAH-coördinator heeft in kader van deskundigheidsbevordering deelgenomen aan 3 

Webinars: 

- ‘Beweeg je brein fit’ van het Fitte Brein;  

- ‘Herkennen en handelen bij NAH – onzichtbare gevolgen’ van InteraktContour; 

- ‘Welke vergoedingen voor mantelzorgers bestaan er’ van MEE Mantelzorg; 

- ‘Mantelzorg’ van Welthuis, onderdeel van Welzijn Vianen. 
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3.7 Voorlichting Samenwerkingsverband Driegang Gorinchem 

De Driegang is een organisatie die kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

begeleiden in het (basis)onderwijs. De Driegang is onder meer actief in 

Vijfheerenlanden. Het gaat om kinderen die: langdurig ziek (LZ), meervoudig 

gehandicapt (MG), zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) of lichamelijk gehandicapt (LG) 

zijn. 

 

De Driegang heeft de NAH-Vraagwijzer in juni 2021, in kader van professionalisering en 

intervisiebijeenkomsten, benaderd met de vraag of wij een presentatie/workshop willen 

organiseren waarin informatie wordt gegeven over NAH en waarin de directe relatie met 

het onderwijs gelegd wordt. 

 

Op 16 mei 2022 geven de projectleidster en de NAH-coördinator gedurende een 

ochtend een presentatie/workshop aan de ambulant begeleiders van De Driegang in 

Gorinchem. Het gaat om startende ambulant begeleiders die geen tot weinig ervaring 

en kennis hebben op het gebied van NAH. 

 

3.8 Mailing huisartsen en POH-ers  

Begin januari is aan alle huisartsen en POH-ers in VHL een mailing verstuurd met 

informatie over de NAH-Vraagwijzer, wie we zijn en wat we doen. Bij de mailing is ook 

de folder van de NAH-Vraagwijzer meegestuurd. 

 

3.9 Onderzoek studenten Hogeschool Amsterdam 

De NAH-Vraagwijzer is benaderd door 4 4de jaarsstudenten van de Hogeschool 

Amsterdam studie Ergotherapie i.v.m. een afstudeerproject. De studenten willen inzicht 

krijgen in de ervaringen van mantelzorgers en NAH-getroffenen in de samenwerking 

met zorgprofessionals en welke rol diversiteit daarin speelt. 

 

Het doel van het onderzoek: het inventariseren van ervaringen van diverse 

mantelzorgers, NAH-getroffenen en (zorg)professionals. Diversiteit speelt een rol bij de 

samenwerking tussen (zorg)professionals en mantelzorgers en NAH-getroffenen. Het 

kan dan gaan om culturele achtergrond, leeftijd en woonlocatie. Voor dit onderzoek ligt 

de focus op ervaringen van mantelzorgers en NAH-getroffenen met een 

migratieachtergrond. 

 

De aanvraag en uitleg over het afstudeerproject is in kader van samenwerking 

doorgestuurd naar Tulin Yagmur, adviseur SamenLeven. Zij werkt samen met 

mantelzorgers en NAH-getroffenen met een migratieachtergrond. 

 

3.10 Jongeren met NAH in VHL 

In 2021 is de projectleidster begonnen met een behoefte onderzoek naar jongeren (16-

35 jaar) met NAH in VHL. De projectleidster is zelf ervaringsdeskundige, is 

ambassadeur en voorzitter van de landelijke Jongeren werkgroep bij de 

patientenvereniging Hersenletsel.nl. 

 

De NAH-Vraagwijzer hoopt door dit onderzoek inzicht te krijgen in de omvang van de 

groep jongeren met NAH, met welke problematiek deze jongeren in het dagelijks leven 

te maken hebben en waar zij behoefte aan hebben. Met als doel het organiseren van 

activiteiten, speciaal voor jongeren met NAH wonende in VHL, die aansluiten bij de 

behoefte van jongeren met NAH. Daarnaast kunnen de jongeren terecht bij de 

projectleidster voor informatie. Naast het helpen van jongeren wordt ook de bekendheid 

rondom NAH vergroot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Jaarverslag 2021 

______________________________________________________________________________________  

- 11 - 
 

 

Onderzoeksmethoden 

Om inzicht te krijgen in het aantal jongeren zijn meerdere onderzoekmethodes 

toegepast. 

- Er hebben gesprekken plaatsgevonden met meerdere organisaties denk aan: 

BAAS, Samendoen, Jongeren Loket, Buurtsportcoach, Team Sportservice Utrecht 

- Met alle organisaties gesproken over de mogelijkheid van een 

samenwerkingsverband om van hier uit contact te kunnen leggen met jongeren 

met NAH. 

- Introductiegesprek met Tulin Yagmur, adviseur SamenLeven. De afspraak is 

gemaakt dat de projectleidster wordt geïntroduceerd bij diversen mensen uit haar 

netwerk die met jongeren werken, waarvan ook jongeren met NAH. Er zijn 

eventuele ingangen met scholen. Daarnaast is besproken om in samenwerking 

trainingen voor jongeren met NAH te opstarten.  Helaas zijn in 2021 niet alle 

gemaakte afspraken door SamenLeven niet nagekomen. 

De adviseur is een waardevol contact geweest in dit onderzoek. Door haar is de 

projectleidster in contact gekomen met meerdere jongeren geïntroduceerd bij 

andere organisaties 

- BAAS. Jongeren van 15 tot en met 27 jaar uit VHL die nog niet weten welke kant 

ze op willen/kunnen gaan een half jaar op een avontuurlijke ontdekkingsreis bij 

BAAS. Tijdens de Maatschappelijke Diensttijd komen jongeren in aanraking met 

verschillende werkgebieden. De doelgroep van BAAS sluit qua leeftijd enorm mooi 

aan bij het project van de NAH-Vraagwijzer. Door het project BAAS heeft de 

projectleidster contact gekregen met jongeren met NAH. 

 

Naast de contacten met organisaties/instellingen zijn er ook diverse oproepen geplaatst 

op Social Media en in lokale media. Dit heeft ons meer bekendheid gegeven en 

contacten met jongeren met NAH opgeleverd. 

Op 10 September heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Verpleeghuis 

Lingesteijn in Leerdam. Tijdens deze bijeenkomst waren 7 enthousiaste jongeren 

aanwezig en een 4-tal begeleiders/ouders. Naast de aanwezige jongeren zijn er nog 6 

jongeren in beeld, zij waren verhinderd. Op dit moment spreken we dus over 13 

jongeren die in beeld zijn. Deze bijeenkomst stond in het kader van kennismaken, om 

inzicht te krijgen waar deze jongeren behoefte aan hebben, maar ook om de jongeren 

zelf te laten vertellen met welke problematiek zij in het dagelijks leven mee te maken 

hebben. Een 3-tal jongeren zijn zo enthousiast dat zij zich hebben aangemeld om mee 

te helpen met het organiseren van activiteiten. Door Covid-19-19 is het in 2021 helaas 

gebleven bij deze bijeenkomst.  

 

Conclusie 

Er wordt nauwelijks tot niets georganiseerd voor Jongeren met NAH wonende in VHL. 

Vanwege de belastbaarheid, vermoeidheid en overprikkeling zijn de reguliere 

activiteiten niet geschikt om naar toe te gaan, aangezien er geen rekening wordt 

gehouden met de gevolgen van NAH. 

  

Tijdens de informatiebijeenkomst kwam er als eindbeoordeling uit dat de jongeren erg 

graag 1x in de maand bij elkaar willen komen: een eigen lotgenotengroep en een 

rustige prikkelarme locatie. Door het onbegrip waar de jongeren elke dag tegen 

aanlopen vinden ze het contact met lotgenoten erg waardevol. Door deze 

bijeenkomsten en een lotgenotengroep te organiseren krijgen de jongeren met NAH een 

plek waar ze gehoord worden. We brengen ze met elkaar in contact en hierdoor ervaren 

ze dat ze niet alleen zijn. Tijdens de bijeenkomsten kunnen en mogen ze zichzelf zijn, 

zonder tekst en uitleg hoeven te geven over hun beperkingen al het onbegrip waar ze 

dagelijks tegen aan lopen.  

 

Aangezien enkele jongeren in deeltijd werken gaat de voorkeur uit naar de avond, 

bijvoorbeeld van 19.00 – 20.30 uur. Later en of langer wordt het weer lastig gezien de 

vermoeidheid di dan gaat spelen.  
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Omdat NAH veel vragen met zich meebrengt zijn de informatiebijeenkomsten een 

uitkomst. Zo bespreken we verschillende onderwerpen en mogen de jongeren zelf ook 

aangeven waar ze graag meer informatie over willen krijgen. Er worden naast het 

onderwerp NAH ook andere onderwerpen besproken zoals: contact, school, betaald en 

onbetaald werk, vrijetijdsbesteding en ruimte om hun eigen ideeën/ problemen te 

noteren. De jongeren willen met elkaar ervaringen delen, spelletjes doen, filmpje 

kijken, koken, met elkaar. 

 

In 2022 willen we, mits de RIVM-maatregelen dit toelaat, maandelijks een 

lotgenotenbijeenkomst organiseren voor de Jongeren met NAH uit de gemeente VHL. 

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Leerdam (Glaspark) en in Vianen. 

 

Waar alle jongeren naar op zoek zijn is een eigen lotgenotengroep en een rustige 

prikkelarme locatie waar zij elkaar 1x per maand kunnen ontmoeten. Aangezien enkele 

jongeren in deeltijd werken gaat de voorkeur uit naar de avond en bijvoorbeeld van 

19.00 – 20.30 uur. Later en of langer wordt het weer lastig gezien de vermoeidheid di 

dan gaat spelen. Er wordt nauwelijks tot niets georganiseerd voor deze jongeren en 

vanwege de belastbaarheid, vermoeidheid en overprikkeling zijn de reguliere 

activiteiten niet geschikt om naar toe te gaan, aangezien er geen rekening wordt 

gehouden met de gevolgen van NAH. 

 

De jongeren willen met elkaar ervaringen delen, spelletjes doen, filmpje kijken, koken, 

met elkaar  

 

3.11 Onderzoek Rekenkamer VHL  

De NAH-Vraagwijzer heeft deelgenomen aan een onderzoek, digitale dienstverlening 

van VHL, van de rekenkamer van VHL. Het doel van het onderzoek was om een beeld te 

krijgen van de ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale dienstverlening en het 

perspectief van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven. 

 

3.12 Digitale bijeenkomst Kenniskaravaan van NAH ‘Gelijk Begrepen” 

Het Nationaal programma Gewoon Bijzonder organiseert karavaanbijeenkomsten zodat 

veel mensen kennis kunnen maken met onderzoeksprojecten, de ervaringen en de 

resultaten. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn de resultaten gedeeld van het NAH-

kennisnetwerk van de afgelopen 4 jaar (inter)actiefonderzoek. 

 

 Het thema van de bijeenkomst Kenniskaravaan van NAH ‘Gelijk Begrepen’ in 2021 is: 

Hoe zorg je ervoor dat je geen informatie mist en dat je collega’s in de zorgketen die 

onbekend is met NAH goed informeert?  

 

Gezien worden op je kwaliteiten en tegelijkertijd rekening houden met je beperkingen, 

dat is belangrijk voor mensen met NAH. Helaas is dit in onze samenleving niet 

vanzelfsprekend. De gevolgen: steeds opnieuw je verhaal moeten vertellen, onbegrip 

en je niet gehoord voelen. Hulpverleners zijn op zoek naar handvatten om de zorg 

(nog) beter af te stemmen op de vragen, wensen en levens van mensen met NAH. 

 

De resultaten van de volgende onderzoeken zijn gepresenteerd: 

• Ontwikkeling NAH-specifieke Minimale Dataset (Mijn Breinverhaal, Hersenletsel 

paspoort); 

• Meer inspraak voor mensen met NAH (Werkboek en Challenge); 

• Meedoen in de samenleving (De ervaringskoffer). 
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3.13 Patientenvereniging Hersenletsel.nl regio Utrecht 

De NAH-coördinator vertegenwoordigde de regio VHL in het regiobestuur van de 

patientenvereniging Hersenletsel.nl regio Utrecht. De vergaderingen vonden het gehele 

jaar digitaal plaats. 

 

De NAH-Vraagwijzer maakt sinds 1 september 2021 geen deel meer uit van het 

regiobestuur van de patientenvereniging Hersenlestel.nl regio Utrecht. De NAH-

coördinator is nog wel contactpersoon voor de regio Vijfheerenlanden. 

 

3.14 Hersenletselteam Utrecht 

De NAH-coördinator heeft tot en met ultimo 2020 deelgenomen aan het 

Hersenletselteam Utrecht. Het penvoerderschap werd tot ultimo 2020 gevoerd door 

MEE Utrecht, Gooi en Vechtstreek. Nadat MEE hiermee is gestopt heeft het 

Hersenletselteam gedurende een lange periode stilgelegen, aangezien de NAH-

coördinator en de secretaresse indienst waren bij MEE. De NAH-Vraagwijzer is niet 

benaderd en betrokken bij de doorstart van het Hersenletselteam Utrecht. 

 

3.15 Conclusie 

Al met al en ondanks alle RIVM-maatregelen, de lockdown en dat hierdoor niet veel 

fysiek mogelijk was, heeft de NAH-Vraagwijzer in 2021 uiteindelijk toch veel 

werkzaamheden verricht en veel kunnen betekenen. Anders dan normaal, maar toch 

ook heel waardevol. 

 

In het jaarverslag 2021 blijkt dat de NAH-Vraagwijzer door velen wordt gevonden voor 

onderzoek, hulpvragen en een onmisbare functie vervult in het wereldje dat NAH heet. 

Niet alleen voor de inwoners die getroffene zijn door Niet-aangeboren hersenletsel, 

maar ook door de (zorg)professionals die werkzaam zijn voor de NAH-zorgvrager. Het is 

dan ook niet te bevatten dat de gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten om de 

projectsubsidie t.b.v. Stichting NAH-Vraagwijzer per 31-12-2022 te beëindigen.  

 

Stichting NAH-Vraagwijzer is de enige organisatie in de gemeente Vijfheerenlanden die 

gespecialiseerd is in en gericht is op de inwoners van Vijfheerenlanden met Niet-

aangeboren hersenletsel. De NAH-coördinator wil dan ook samen met de partners in 

VHL welke actief zijn voor en met de NAH-zorgvrager zich in 2022 hard maken om de 

wethouder te laten inzien dat de nazorg op het gebied van Welzijn van NAH-getroffenen 

geen overbodige luxe is en door de gemeente gefaciliteerd dient te worden. 
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Hoofdstuk 4 Niet gerealiseerde activiteiten 2021 

 

Vanwege Covid-19 zijn gedurende het hele jaar RIVM-maatregelen van toepassing geweest 

en was er tot 2 maal toe sprake van een lockdown. In Verpleeghuis Lingesteijn werden, 

vanwege de kwetsbare bewoners, geen buitenstaanders toegelaten om activiteiten te 

organiseren. Daarnaast was het niet mogelijk om tegen een betaalbare huur een 

vervangende locatie te vinden om activiteiten te organiseren. Door de onzekere situatie 

rondom Covid-19 was het niet of nauwelijks mogelijk om activiteiten te organiseren. We 

liepen constant het risico dat door nieuwe en of aangescherpte RIVM-maatregelen, een 

activiteit geen doorgang kon vinden. Gastsprekers, docenten en organisaties stonden niet te 

springen om afspraken te maken voor een cursus, workshops o.i.d. Alles was onder 

voorbehoud van ….. terwijl de voorbereidingen en de afzeggingen veel tijd, energie en geld 

kosten is uiteindelijk besloten om geen verdere activiteiten te organiseren. 

 

Alle in 2020 en 2021 niet gerealiseerde activiteiten zijn opgenomen in het jaarwerkplan 2022 

in de hoop dat we in 2022 wel een en ander kunnen organiseren. Het gaat om de volgende 

activiteiten: 

• Notitie inzet ervaringsdeskundigheid; 

• Scholing thuiszorgmedewerkers Huis ter Leede; 

• Sociale kaart; 

• Platform voor zelfstandige professionals; 

• NAH-inloopochtend in Leerdam en Vianen; 

• Themabijeenkomst in Leerdam en Vianen; 

• Dag van de Beroerte; 

• Cursus Grip op NAH; 

• Workshop ‘Zet je Brein in beweging’; 

• Lotgenotencontact/workshops voor mantelzorgers van NAH-getroffenen; 

• Week van de mantelzorg; 

• Voorlichtingsbijeenkomsten. 
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