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“Een ongeluk en dan…?” 













Deskundigen die hebben meegewerkt aan het boek “Op zoek naar Waarheid”

Voorwoord door directeur De Letselschade Raad drs. Remco Heeremans

Inhoudelijk:

- Forensisch wetenschapper prof. dr. ir John Stoop

- Medisch Adviseur NAH Zorg dr. Jelte Hoving

- neurologen

- nucleair geneeskundigen

- neuro-psychiater

- Rechtswetenschapper prof. mr. Siewert Lindenbergh





www.slachtofferorganisaties.nl







nah academy

Praktijkgerichte maatwerk:  

> voorlichtingen, workshops 

> dag- en meerdaagse cursussen 

onder leiding van ervaren docenten & specialisten



NAH Zorg Rehabilitatiemanagement

Particuliere NAH gespecialiseerde begeleiding in samenwerking met belangenbehartiger en 

wederpartij. 

Deze inzet bestaat uit:

> Uitgebreide klachtenanalyse en vertaling naar hersenletsel

> Conditieverbetering, traumaverwerking en sociale re-integratie

> NAH gespecialiseerde coaching voor getroffene en naasten

> Inhoudelijke advisering bij arbeidsre-integratie trajecten

> Verkenning- en verzorgen aanvraag bij voorliggende voorzieningen als WMO en WLZ 



Hoofdletselpoli

> Klachteninventarisatie en cognitieve screening

> Contextverificatie (ongeval) en hetero anamnese

> Inhoudelijke beoordeling medische documenten / onderzoeksverslagen

> Onderzoek en diagnose door een neuroloog

> Beeldvormend onderzoek (PET-CT  /  MRI)

> Doorverwijzing naar overige netwerkpartners complementaire zorg 

> Terugkoppeling aan cliënt en huisarts



Hoofdletselpoli
> Cliëntreview Marc : “Mijn ervaringen met de hoofdletselpoli…”  

Toen ik in contact kwam met de hoofdletselpoli Hoofdletsel.nl werd ik daar 

meteen serieus genomen. Mijn klachten werden in kaart gebracht en al snel 

bevestigd dat dit overeenkomt met het klachtenpatroon van licht traumatisch 

hersenletsel. De bejegening was professioneel en zorgzaam waarbij ik het gevoel 

had dat ik in goeie handen was, bij mensen die de klachten serieus namen en 

ervaring hadden met hulpvragers zoals ik.

Na de medische intake door de neuroloog van de hoofdletselpoli werd al snel de 

PET/CT-scan gemaakt bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Een kleine week 

daarna werd ik geïnformeerd door de begeleider van de hoofdletselpoli met het 

verslag van de PET/CT-scan: ‘Dat de nucleair geneeskundigen in meerdere 

hersendelen verminderd functioneren hadden geconstateerd, overeenkomend 

met de wijze waarop het ongeval had plaatsgevonden’ en passend bij mijn 

inmiddels chronische klachten. Vervolgens werd ik door hen goed opgevangen, 

want dit hakte er natuurlijk behoorlijk in.

In het 2e gesprek met de neuroloog heeft deze zijn diagnose uitgelegd en 

uitgebreid de tijd voor mij genomen om uit de doeken te doen wat het letsel 

inhoudt en wat ik verder kon verwachten. Vervolgens heeft mijn 

letselschadeadvocaat daarmee de zaak vlot en naar tevredenheid afgerond.

In een nazorg-traject heeft een begeleider van NAH Zorg mij handvatten geboden 

om mijn leven, naar omstandigheden weer op de rit te krijgen. Nu heb ik na jaren 

eindelijk weer een menswaardig bestaan opgebouwd, mét zicht op 

toekomstperspectief.



Waarom is de hoofdletselpoli opgericht? 

> Praktijk NAH Zorg – aanmelding mensen met aanleiding maar zonder diagnose

> Detectie hersenletsel – mogelijkheden voor beeldvormend bewijs

> Een plek voor diepgaand onderzoek bij aanhoudende klachten- en beperkingen



Toegevoegde waarde van de hoofdletselpoli 

> Al in de gouden maanden een duidelijk diagnose en prognose

> Adequate en passende ondersteuning mogelijk

> Focus op herstel en behoud van competenties getroffene

> Minder schade voor alle betrokkenen – schadelastbeperkend

> Door snel en hoog in te zetten kan het traject als kostenefficiënt worden beschouwd

> Door een juiste diagnose- of uitsluiting ervan kan een traject realistisch worden afgerond.  



Hartelijk dank voor uw aandacht

Advies bij complexe situaties, NAH klachtenanalyse en professionele ondersteuning voor 

mensen met niet aangeboren hersenletsel

info@nahzorg.nl


