
Informatie voor professionals          

Breinstraat is ontwikkeld voor jongeren (-25 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel. Professionals in zorg, 

welzijn en onderwijs hebben vaak ook vragen en behoefte aan extra informatie. Hieronder staan daarom 

enkele links.  

Gevolgen niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

 

In de Handleiding BrainSTARS vindt u achtergrondinformatie, praktische adviezen en veel 

gestelde vragen over BrainSTARS.  

BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH) en hun opvoeders en leerkrachten. Het biedt ouders, onderwijsgevenden en andere 

betrokkenen informatie over de oorzaken en gevolgen van NAH. Daarnaast geeft BrainSTARS 

handvatten voor het analyseren en aanpakken van gedragsproblemen. 

https://www.vilans.nl/producten/handboek-brainstars.  

 

 

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

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

beter kunnen begrijpen wat er nodig is, thuis en op school. Voor de leerkracht biedt dit boek 

inzicht in de veranderde leefwereld van het kind, praktische uitleg en heldere, toepasbare 

handelingsadviezen. Wat kun je als leerkracht doen om de leerling bij te staan en te 

begeleiden in de eerste periode na het letsel? Hoe krijg je zicht op wat er veranderd is in het 

functioneren van de leerling en wat is nodig om hem zo optimaal mogelijk te laten 

functioneren? Hoe ga je om met de zorg die de leerling nodig heeft op langere termijn? Wat is 

haalbaar, waar liggen de grenzen van de betrokkenen? 

 

 

‘Kop op’ - Wouter Lambrechts en Camille de Schaepmeester  

Meer specifiek over neuropsychologische gevolgen en training. 

 

 

 

 

 

 

‘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.  

 

 Film  https://www.youtube.com/watch?v=_6ZKvOA3FfI 

 Link: www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel  
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Specifiek voor leerkrachten 

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 

 Link: landelijke koepelorganisatie: https://www.lecso.nl/zoeken/NAH 

  

Zorgprofessionals   

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 
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