
Informatie voor ouders en gezin      

Breinstraat is ontwikkeld voor jongeren (-25 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ouders, broers 

en zussen, familie en kennissen hebben vaak ook vragen en behoefte aan extra informatie. Hieronder staan 

daarom enkele links. 

Info over gevolgen niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

 

‘Ik hou nog steeds van appeltaart’ - Suzanne de Roos 

Dit praktische handboek geeft ouders een kijkje in de veranderde hersenen van het kind, zodat 
ze beter kunnen begrijpen wat er nodig is, thuis en op school. Ze krijgen tips voor hun eigen 
verwerking, die van andere gezinsleden en voor het terugvinden van rust en balans in hun 
leven. De omgeving snapt beter wat zich afspeelt en krijgt handvatten om het gezin te 
ondersteunen. 

 

‘Elvin het vergeetachtige olifantje’, (voor)leesboek - H. Snyder  

Het prentenboek Elvin, het vergeetachtige olifantje laat zien welke leer-, gedrags- en sociale 
problemen vaak voorkomen bij kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is een 
hulpmiddel voor psycho-educatie over NAH bij kinderen. Het verhaal verschaft inzicht in de 
gevolgen van NAH voor kinderen zelf, maar ook voor het gezin, vrienden, leerkrachten en 
klasgenootjes. 

 

‘Mijn beschermende brein’ - Kitty Rumping en Ramona van Bakkum 

In dit kinderboek wordt uitgelegd hoe je hersenen je beschermen door het maken van pijn. Hoe 
dat werkt. Hoe het komt dat je bijvoorbeeld buikpijn krijgt als je ergens tegenop ziet. Of 
hoofdpijn als je ergens ongerust over bent. En natuurlijk tips over wat je dan kunt doen! 

 

 

‘Professor S. en de verslaafde koning’ - Erik Scherder 

In dit leesboek gaan we op reis door het brein. Dat is geen makkelijke materie om te 
behandelen, maar de auteurs gaan de uitdaging aan. Het resultaat? Een spannend, meeslepend 
verhaal vol interessante weetjes, vooral ook over wat verslaving met je hersenen doet. 

 

 

‘Alles op zijn kop’ - Manon de Koning 

Manon is 21 als ze hersenletsel oploopt op het voetbalveld. Het zet alles in haar leven op z'n 
kop. Studeren kan niet meer. Ze begint met tekenen, over haar revalidatietraject en later over 
haar dagelijks leven met niet-aangeboren hersenletsel. Overprikkeling/overgevoeligheid voor 
prikkels is een belangrijk probleem voor Manon. In dit stripboek tekent en schrijft zij hierover 
herkenbaar en met veel humor en relativeringsvermogen.  

 

‘Ik zie je graag’ - Saskia Boerma-Appelo 

Een boek over de impact is van NAH voor de getroffene zelf, voor de naasten, voor zorg, 
onderwijs, werk én samenleving. Over verliesverwerking. Verhalen over haar ervaringen met 
haar zoon: Jesse maakt op driejarige leeftijd een ernstig auto-ongeluk mee, waarbij hij 
hersenletsel oploopt. Verhalen die laten zien hoe noodzakelijk een aanpak op maat is, vol 
geduld en begrip, elke keer weer. Over de betekenis van verlies en rouw door NAH.  

 

  

https://www.vilans.nl/producten/elvin-het-vergeetachtige-olifantje
https://www.google.com/search?q=Ik+hou+nog+steeds+van+appeltaart%E2%80%99&rls=com.microsoft:nl-NL:IE-Address&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RBI94OWvazv2ZM%253A%252CYxPsaP-VIBxR8M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSEeiLnO2bc0rhR7Ej0d1NWCNy2bQ&sa=X&ved=2ahUKEwj62Y-9lrjnAhX9wAIHHRJYCPcQ9QEwCHoECAoQBQ#imgrc=RBI94OWvazv2ZM:
https://www.google.com/search?q=elvin-het-vergeetachtige-olifantje&rls=com.microsoft:nl-NL:IE-Address&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=I5-XCoui8S7PGM%253A%252C8JtMAVRLPjjX6M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQGVb3jJqvNvGqmzaYwPM50y53K3g&sa=X&ved=2ahUKEwjzvNydlrjnAhUC2KQKHT68CioQ9QEwCXoECAcQBQ#imgrc=I5-XCoui8S7PGM:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fmijn-beschermende-brein%2F9200000115379372%2F&psig=AOvVaw33CsQAUyd9WouIr4kUYR9I&ust=1586942729669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiMsb_M5-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.verliesenzo.nl%2Fpg-31224-7-129949%2Fpagina%2Fik_zie_je_graag_-_boek.html&psig=AOvVaw1IThZVLoHhiqZ9sRNjwqbF&ust=1586942610376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDHuYbM5-gCFQAAAAAdAAAAABAE
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Links:  

 uitleg over verschillende delen van de hersenen  www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-
per-hersendeel  

 overzicht mogelijke gevolgen NAH:  
o www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/gevolgen-niet-aangeboren-

hersenletsel, of  

o www.hersenz.nl/hersenletsel/gevolgen-niet-aangeboren-hersenletsel  
 overzicht vaak gestelde vragen over gevolgen van NAH, door revalidatieartsen beantwoord: Frequent 

Asked Questions  
 Film: over overprikkeling/overgevoeligheid voor prikkels    

https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/radio-dj-giel-beelen-werd-live-op-de-radio-overprikkeld  
of film  https://www.youtube.com/watch?v=_6ZKvOA3FfI 

 

Info over het zorgaanbod 

Hierin wordt beschreven hoe het zorgaanbod voor jongeren met NAH in Nederland eruit 

zou moeten zien. Speciaal worden de vragen en problemen van ouders en gezin 

beschreven. Van de Zorgstandaard is op internet een uitgebreide versie te vinden, maar 

ook een kortere publieksversie. Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel kinderen en 

jongeren  

 

 

Film: Om een indruk te krijgen van hoe het aanbod in een  revalidatiecentrum kan zijn:   

https://www.youtube.com/user/RvalidatieFriesland  

 

Info over onderwijs 

Het ‘Onderwijsboekje’ is bedoeld om achtergrondinformatie te geven over waar 

leerlingen met NAH mee te maken kunnen krijgen en praktische tips voor ouders en  

professional in het onderwijs.https://www.lecso.nl/nieuws/351637-nah-boekje-

voor-onderwijs?sublist=12039 

 

 

 

Voorbeelden van speciale onderwijsvoorzieningen in Nederland zijn: 

o Arnhem http://www.breinsupport.nl/Paginas/Homepage.aspx 

o Heemskerk https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-speciaal-onderwijs-in-heemskerk/ 

o Den Haag  https://www.sovsodepiramide.nl/ondersteuning-en-zorg/solk-en-hersenletsel 

o Tilburg: https://www.libranet.nl/service-menu/nieuws/de-nah-observatieklas-in-tilburg-voor-de-

volgende-stap/ 

o Noordwijk: https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/de-class 
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Info over ondersteuning voor ouders en gezin 

‘Ik hou nog steeds van appeltaart’ - Suzanne de Roos.  

Dit praktische handboek geeft ouders een kijkje in de veranderde hersenen van het kind, 

zodat ze beter kunnen begrijpen wat er nodig is, thuis en op school. Ze krijgen tips voor hun 

eigen verwerking, die van andere gezinsleden en voor het terugvinden van rust en balans in 

hun leven. De omgeving snapt beter wat zich afspeelt en krijgt handvatten om het gezin te 

ondersteunen.  

 

‘Speels Brein’ - Marleen van der Wees.  

Werkboek voor ouders van jonge kinderen met NAH Door samen te spelen kan je op een 

leuke manier de ontwikkeling van je kind stimuleren, zonder dat het je veel moeite kost. Als 

je een kind met kwetsbare hersenen hebt, is spelen extra belangrijk.  Je praat tegen je kind, 

zingt liedjes, beweegt een speelgoedje voor zijn ogen, speelt kiekeboe of verstoppertje, 

vraagt of hij de kleur van iets weet en laat hem een puzzel maken. Meestal gaat dit vanzelf. 

Soms heeft dit extra aandacht nodig. https://speelsbrein.nl/ 

 

De keuzewijzer is gemaakt voor ouders van kinderen met hersenletsel in Limburg, 
maar veel tips en mogelijkheden zijn toepasbaar voor elke regio in Nederland. 
Ongeacht welk type of welke ernst letsel uw kind heeft, kunt u deze keuzewijzer 
gebruiken: 
www.hersenletsellimburg.nl/sites/expertisecentrumhersenletsel/files/ehl_keuzewijz
er_kindversie_2019.pdf 

 

Werkboek met informatie en uitleg voor broers en zussen. 

 

 

 

 

Film waarin wordt verteld hoe een gezin omgaat met de gevolgen van NAH: Eenzame fietser 

https://www.youtube.com/watch?v=xbiW0z-e7Gs  

Film waarin de impact van NAH op broers en zussen wordt belicht:  

https://www.youtube.com/watch?v=LyyXpn4qMGg 
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