
 
 

Basiscursus NAH  
  

Een inleidende kennismaking met niet aangeboren hersenletsel en wat dit betekent in de praktijk.  

Zeeuwse Zorgschakels organiseert jaarlijks i.s.m. Gors een basiscursus NAH. De exacte data worden 

per keer bekend gemaakt vanuit Zeeuwse Zorgschakels waar ook de inschrijving wordt gecoördineerd.  

 

Doelgroep en aantal deelnemers : Voor medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken 

hebben met cliënten met niet-aangeboren- hersenletsel en hier nog onvoldoende mee bekend zijn. De 

cursusgroep is maximaal 15 deelnemers per cursus. (Bij over-inschrijving wordt de cursus meerdere 

keren gegeven).  

 

Opbouw en inhoud basiscursus NAH 
De basiscursus NAH duurt 2 dagdelen van 4 uur en bevat de volgende onderdelen :  

 De werking van het brein 

 Oorzaken van niet aangeboren hersenletsel  

 Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel  

 De praktijk van aangepast begeleiden en aangepast wonen 

 Zingeving en omgaan met verlies  

 Een korte beschrijving van de onderdelen volgt hieronder.  

 

Onderdelen Basiscursus NAH  
 

I De werking van het brein  
In dit onderdeel maak je op een aanschouwelijke manier kennis met diverse onderdelen van de 

hersenen en de functie daarvan. “Hoe heet dit gebied in de hersenen, waar dient het voor, hoe werkt 

het”.  

Doel : Kennismaken met terminologie die je ook tegen kunt komen in de cliëntinformatie van mensen 

met NAH.  

 

II Oorzaken van niet aangeboren hersenletsel  
 In dit onderdeel leer je dat er allerlei aandoeningen zijn die tot niet aangeboren hersenletsel kunnen 

leiden, al dan niet geleidelijk aan zoals tumoren of bv de ziekte van Huntington, of acuut door trauma 

zoals een verkeersongeval of plotselinge problemen in de bloedvaten van de hersenen  

Dit deel wordt ondersteund met schriftelijke informatie over de diverse aandoeningen en vormen van 

hersenletsel.  

Doel : kennis nemen van de diversiteit van aandoeningen bij NAH  

 

III Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel  
In dit onderdeel leer je welke gevolgen NAH kan hebben voor de cliënt, zoals het uitvallen van functies, 

maar ook weer de gevolgen dáárvan voor het dagelijks leven van de cliënt zelf én voor diens sociale 

omgeving. De diverse gevolgen worden in onderlinge samenhang weergegeven en zijn voor niemand 

hetzelfde maar kunnen sterk ingrijpen op allerlei aspecten in het dagelijks leven van de cliënt.  

 Doel : Inzicht krijgen in de complexiteit van NAH  

  



 
 

IV De praktijk  
  

Gors biedt vormen van aangepast wonen, dagbesteding en begeleiding voor mensen met NAH en 

daarbij kunnen allerlei praktische hulpmiddelen en materialen worden ingezet. In dit onderdeel wordt 

duidelijk wat helpt en wat niet helpt in de ondersteuning van mensen met NAH.  

  

Casuïstiekbesprekingen en ervarend leren maken deel uit van dit cursusonderdeel.  

  

Doelen :  

 Inzicht krijgen in de invloed van omgevingsfactoren op het functioneren van de cliënt  

 Praktische handvatten meekrijgen voor je eigen werkzaamheden als medewerker.  

 Werken aan attitudevorming en de juiste bejegening van mensen met NAH  

 

V Zingeving en omgaan met verlies  
  

In dit onderdeel gaan we in op de belevingsaspecten. Mensen met niet aangeboren hersenletsel 

kennen een breuk in de levenslijn tussen de periode vóór en ná het hersenletsel en de beleving van dit 

verlies is een opgave die lang niet altijd tot afronding kan komen. Ook de impact voor de naaste 

omgeving is groot en hoe ga jij als medewerker om met de ingrijpende levensverhalen rond NAH ?  

  

Doelen :  

 Kennis en inzicht in verwerkingsproblematiek in met name de chronische fase van NAH   

 Bewustwording van eigen emoties en professionele afstand. 


