Signaleringslijst voor gebruik door professionals

SIGNALERING NIET- AANGEBOREN HERSENLETSEL
Krijgt u te maken met:
• Agressief gedrag/snel prikkelbaar
• Woede-uitbarstingen
• Ontremd gedrag, bijv. seksueel
• Apathisch gedrag

A

Dan kan er mogelijk sprake zijn van hersenletsel.
Krijgt u te maken met iemand die:
• Vaak te laat komt, of zijn afspraken vergeet
• Gemaakte afspraken niet nakomt
• Niet gemotiveerd lijkt
• Zegt van alles te doen maar tot niets komt
• Steeds te veel geld uitgeeft
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Dan kan er mogelijk sprake zijn van hersenletsel.
Merkt u op dat iemand:
• Zich niet kan concentreren
• Moeite heeft om de juiste woorden te vinden
• Steeds vraagt om te herhalen wat er gezegd is
• Snel moe is
• Evenwichtsproblemen heeft
• Zich traag beweegt
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Dan kan er mogelijk sprake zijn van hersenletsel.
(Voor een volledig overzicht van mogelijke gevolgen van hersenletsel z.o.z.)
Vraag of iemand in het verleden of onlangs getroffen is of slachtoffer is van:
• Ongeval met als gevolg een hersenschudding of –kneuzing
• Beroerte-Herseninfarct/Hersenbloeding
• Coma
• Hartstilstand-reanimatie
• Bijna-verdrinking
• Hersenvliesontsteking
• Vergiftiging (b.v. koolmonoxide, oplosmiddelen, leverafwijkingen)
• Alcohol/Drugsgebruik-verslaving
• Epilepsie
• Overige neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld MS, Parkinson)
Dan kan er mogelijk sprake zijn van hersenletsel.

Heeft u vragen neem contact op met:
Coördinatiepunt NAH Noord Holland-noord: 0251-212202 of nah.noordhollandnoord@facit.nl
MEE Noordwest: Wfr: 088-6522522 of www.meenwh.nl
Vereniging Cerebraal: 030-2966575 of www.cerebraal.nl

Verbeteringen/opmerkingen over deze lijst graag mailen naar: NAH.Flevoland@interaktcontour.nl

T
I
E

Overzicht van de mogelijke gevolgen van hersenaandoeningen
(bron: Nederlands Centrum Hersenletsel)

Neurologische stoornissen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewustzijnsdaling
Verlammingen
Coördinatiestoornissen
Bewegingsstoornissen (motorische
traagheid, overbeweeglijkheid etc)
Stoornissen in tastzin en temperatuur
Overige zintuiglijke
functiestoornissen (reuk, smaak,
visus, gehoor)
Spraak/articulatiestoornissen
Stoornissen van de functie van blaas
en darmen
Stoornissen in seksuele functies

Verandering van persoonlijkheid, emotie
en gedrag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apathie
Initiatiefvermindering
Prikkelbaarheid/irritatie
Stemmingsverandering
Stemmingswisselingen
Woede-uitbarstingen/
agressie
Ontremd gedrag
Eetontremming
Libidoverandering
Decorumafname
Risicozoekend gedrag
Emotionele vervlakking
Dwanglachen/huilen
Egocentriciteit
Empathie afname
Veranderd gevoel voor humor
Moeite met relativeren
Gestoord ziektebesef/
ziekte-inzicht

Cognitieve stoornissen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geheugenstoornissen
Apraxie/ onhandigheid
Afasie/ taalstoornis
Afname tempo informatieverwerking
Inzicht-overzicht beperking
Waarnemingsstoornissen/ neglect
Planning- en organisatie problemen
Beperkte probleemoplossing
Attentie en concentratiestoornissen

Psychiatrische gevolgen

•
•
•
•

Psychotische stoornissen
Stemmingsstoornissen
Angststoornis
Posttraumatische stressstoornis

Stoornissen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel kunnen in vele combinaties voorkomen.

Verbeteringen/opmerkingen over deze lijst graag mailen naar: NAH.Flevoland@interaktcontour.nl

