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Opzet workshop 

• Wat doet de NAH-poli Heliomare? 

• E-mental health: waarom en hoe? 

• Ervaringen patiënten 

• Ervaringen behandelaars 

• Module: voorbeelden 

 

 



Polikliniek niet-aangeboren hersenletsel  

(NAH-poli) 
Volwassenen (v.a. 17 jaar) 

• Multipoli 

 

• Monopoli 

 



NAH-poli Heliomare 
MULTIpoli 

 
Multipoli: ± 25% van de aanmeldingen voor NAHpoli (naast doorstroom 
vanuit de kliniek) 
Meestal in sub-acute fase 
 
Cognitieve + motorische stoornissen 
 
Multidisciplinair team:  

– Revalidatiearts  
– Klin.neuro/GZ-psycholoog 
– Cognitief trainer 
– Paramedici 
– Arbeidsre-integratiecoördinator 
– Maatsch. werker 
– Bewegingsagoog 
– Psych. assistent  
  

 



NAH-poli Heliomare 
MONOpoli 

 
Monopoli: ± 75% van de aanmeldingen voor de NAHpoli 
Meestal in latere fase. 
 
Cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen 
Geen (te behandelen) motorische stoornissen (meer) 
 
Behandelteam 

– Revalidatiearts 
– Klinisch neuro/GZ-psycholoog 
– Psych. assistent 
– Cognitief trainer 
– Arbeidsre-integratiecoördinator 

 



Indicaties NAH-poli 
 

Ook voor 
 
• patiënten met (ogenschijnlijk) lichte stoornissen 
• neuropsychologisch onderzoek zonder behandeling 
• medicatieadvies 
• advies geheugenhulpmiddelen 
• Partners/ouders van patiënten 
 



Module Ind. Groep E-

mental

health 

Neuropsychologische diagnostiek X     

Neuropsychologische diagnostiek, aangevuld met 

arbeidsonderzoek 

X     

Medische diagnostiek X     

Medicamenteuze behandeling X     

Psycho-educatie NAH en gevolgen 

 Patiënt 

 naastbetrokkenen (partner, familie, kinderen, ouders) 

X X X 

Vermoeidheid na NAH X X X 

pilot 

Slaapproblemen na NAH 

 

X X 

Inzichtsproblematiek X 

Geheugen- en aandachtproblemen X X 

Geheugenadviesteam (GAT), hulpmiddelen: advisering en 

training 

X 

 
Modules NAH-poli 

 



Vervolg modules NAH-poli 

Module Ind. Groep E-

mental

health 

Waarnemingsadviesteam (WAT): diagnostiek, hulpmiddelen, 

advisering en training 

X     

Neglect en hemianopsie X     

Executieve stoornissen (organisatie, planning, 

initiatiefname…) 

X     

Verminderd tempo van informatieverwerking/omgaan met 

tijdsdruk (TPM) 

X     

Cognitieve beperkingen in relatie tot dagelijks leven: 

“Denken en doen-groep”.  

X X   

Gedragsveranderingen 

Behandeling vaak in combinatie met naastbetrokkene(n) 

X     

Agressie/verlaagde frustratietolerantie/verhoogde 

prikkelbaarheid 

X X X 



Vervolg modules NAH-poli 

Module Ind. Groe

p 

E-

mental 

health 

Sociale vaardigheidstraining (maatsch. werk)   X   

Sociale cognitiestoornissen X     

Emotionele veranderingen, verwerkingsproblematiek 

Behandeling voor: patient, partner, kinderen 

X X X 

Stemmingsklachten X   X 

Piekeren X   X 

Veranderd zelfbeeld X X  X 

Mantelzorg X X X 

Relatieproblemen t.g.v. NAH X     



Onderscheid NAH-poli  en Hersenz 

Indicatie NAH-monopoli 
• Neuropsychologisch onderzoek 
• Medisch onderzoek/medicatieadvies 
• Arbeidsre-integratie/patient werkt (deels) 
• Neuropsychotherapie, gericht op angst, piekerstoornis, 

depressie, agressie/verhoogde irritatie, laag zelfbeeld, 
inzichtsproblematiek, acceptatie/verwerking/aanpassing 
e.d 

• Gerichte individuele cognitieve training nodig, anders dan 
de (groeps)behandelingen Hersenz.,  

• Zelfstandig huiswerkopdrachten kunnen maken 
• Geen (intensieve) ondersteuning thuis nodig 
• Naar Wijk aan Zee kunnen en willen reizen (tenzij E-health) 



AANMELDING 

Aanmelden NAHpoli en Hersenz: 

aanmelden@heliomare.nl 

T: 088-9208999 

 

Aanmelden of overleg NAHpoli 

Mechteld Dijkman, coördinator NAHpoli 

T: 0889208289 

E: nahpoli@heliomare.nl 

 

Aanmelden Hersenz 

Afh. van locatie: www.hersenz.nl 
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• E-mental health biedt meer mogelijkheden: 
– eigen regie voor patiënten  

– (digitale) zorg op afstand verlenen 

– communicatie en informatie uitwisselen 

– Minder stigmatisering, minder vermijding van zorg 

• Betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede 
zorg 

Bron: Implementatieagenda eHealth (KNMG, NPCF, ZN, Nictiz, VZVZ en zorginstituut Nederland) 

 

E-mental health: waarom? 



1. Signalering (b.v. vragenlijsten) 

2. Onbegeleid (‘zelfhulpboek’) 

3. Begeleid 

4. Psychotherapie via interventies (vanuit 
GGZ b.v. angst, depressie, verslaving) 

 

E-mental health: niveau’s 



E-mental health in Heliomare: hoe? 

• Online platform Minddistrict 

• Blended care: online en face-to-face 

• Eerste doelgroepen Heliomare: chronische pijn en NAH 

• Modules doorontwikkeld vanuit GGZ 
• Gedachtenschema, Stemming, Slaapproblemen, Piekeren 

• Eigen modules ontwikkeld: psycho-educatie en 
mantelzorg 

• 2015-2016 doelgroepen uitbreiden (spina bifida, 
decubitus…) 

 

 



Hoe werkt het? 
 

E-mental health werkt deels op dezelfde 

therapeutische principes als face-to-face 
contact: 

 

• Door het geven van psycho-educatie 

• Door gebruik te maken van Cognitieve 
gedragstherapie en andere therapievormen 

• Door het hebben van (wekelijks) contact 

• Door het opbouwen van een werkrelatie 

 



Hoe werkt het anders? 
  

E-mental health werkt deels op andere 
therapeutische principes dan face-to-face contact: 
 

• Het therapeutisch schrijfproces  

• Zelfwerkzaamheid 

• Structuur  

• Motivationele aspecten 

• Vraagt andere vorm van feedback door 
behandelaar (vraagt oefening!) 

   



Welke NAH-modules E-mental health 
tot nu toe 

• Psycho-educatie  (patiënt en/of mantelzorger) 

• Stemming 

• Piekeren 

• Gedachtenschema’s 

• Veranderd zelfbeeld 

• Slaapproblemen 

• Zelfbeeld 

• Verhoogde prikkelbaarheid 

• Pilot volgend jaar: vermoeidheid (in samenwerking 
met universiteit) 

 



Tevredenheidsvragenlijst 

• Geef bij de volgende vragen een rapportcijfer 
(1-10) 
– Welk rapportcijfer zou je geven voor de face-to-face 

sessies/gesprekken? 

– Welk rapportcijfer zou je geven voor de online 
behandelsessies? 

• Geef bij de volgende vragen je mening over de 
online behandeling 
– Wat vond je goed aan de online behandeling? 

– Wat zou beter kunnen bij de online behandeling? 



Voor wie is het niet geschikt? 

• Slechte beheersing van de (geschreven) 
Nederlandse taal 

• Onvoldoende (zelfstandige) 
computervaardigheden 

• Geen toegang tot computer 

• Weinig motivatie tot gedragsverandering 

 

 



• Geeft inzicht in motivatie en 
zelfwerkzaamheid patiënt 

• Geeft structuur aan de behandeling 
• Dwingt tot goede feedback, is prettig 
• Vraagt wel alertheid op voortgang/motivatie 

patiënt 
• Feedback vraagt tijd, lukt niet tussendoor 
• Aandacht voor mate van uitval 

 

Ervaringen behandelaars 



 
• ‘ik kan thuis verder’ 
• ‘voelt als stok achter de deur om huiswerk te maken’ 
• ‘duidelijk’, ‘herkenbaar’ 
• ‘even zoeken hoe het werkt’, ‘te moeilijk’ 
• Partner: ‘zorgt dat ik tijd neem om over mezelf na te 

denken’ 
• Filmpjes van patiënten worden als erg prettig ervaren: 

patiënt herkent zichzelf 
 

Ervaringen patiënten 



Module NAH en 

stemmingsklachten 
 9 sessies: 

– Welkom 

– Wat is er aan de hand? 

– Mijn motivatie in kaart 

– Hoe actief kan je zijn? 

– Plezier en voldoening 

– Structuur en planning 

– Positief en krachtig denken 

– Denkfouten 

– Kijk naar de toekomst 



Module NAH en 

stemmingsklachten 
 Optioneel: 

• Bewijsmateriaal verzamelen 

• Voor- en nadelen onderzoeken 

• Taartpunttechnieken 

• Kijk anders naar je oordeel 

• Positief logboek 



https://heliomare.training.minddistrict.com 
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