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Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

• Jaarlijks circa 41.000 Nederlanders met een 
beroerte/CVA 

• Jaarlijks circa 21:000 Nederlanders in ziekenhuis 
met diagnose traumatisch hersenletsel 

• Beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit  
• Ruim 500.000 NAH-patiënten in Nederland  
• Kosten hersenaandoeningen: ruim 10 miljard per 

jaar  
 

     Bron: Hersenstichting Nederland     
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Gevolgen NAH 

• Dreigend zwart gat in overgangsfase revalidatie -> huis 

• Neerwaartse spiraal in chronische fase 

• Veelal sprake van complexe  multi-problematiek  

• Alles wat voorheen vanzelfsprekend was, vraagt nu 
aandacht en moeite  

• Onbegrip omgeving of onbekendheid met aandoening 

• ‘Door de bomen het bos niet zien’     

• Levensbreuk 



Rehab-4-Life  

 Slimmer en efficiënter organiseren van de 
revalidatiezorg tot in de thuissetting: 

 

1. Eén centrale verbindende figuur - coach van de multi-
problematiek - die patiënt en diens naasten helpt om 
thuis en op andere plekken het leven weer op te pakken 

 

2. Aanvankelijk coaching aan huis, daarna over afstand, met 
behulp van beeldcommunicatie via iPads  
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Multi-problematiek  

• Rouwverwerking 

• Vermoeidheid 

• Huis + andere plekken weer eigen maken  

• Talenten op andere manier (leren) benutten  

• Meedoen aan sociale activiteiten 

• Regelzaken met diverse instanties  





Ervaringen Rehab-4-Life applicatie 

• Beeldcommunicatie wordt door zowel patiënten als 
coaches als prettig en zinvol ervaren. Juist de 
combinatie maakt dat getroffenen en hun naasten 
de fysieke ontmoetingen niet missen  

• De Rehab-4-Life applicatie is eenvoudig in gebruik, 
overzichtelijk, gebruikersvriendelijk en vormt een 
waardevolle aanvulling op de coaching aan huis 
(UTAUT - vragenlijsten)  

 



Rolwisseling 
  

 

In het revalidatiecentrum is de coach de professional en 
heeft vanuit die rol de regie. In de thuissetting is de 

coach te gast: de patiënt heeft daar de regie.    

 

Als de coach eenmaal thuis is geweest dan kan 
communicatie op afstand effectiever ingezet worden.  

  

 



Meerwaarde beeldcommunicatie  

• Is een laagdrempelige contactmogelijkheid: elkaar 
kunnen zien, geeft extra verdieping  

• Speelt snel in op vragen van patiënten 

• Vermindert reistijd  

• Is plaatsonafhankelijk 

 

 Project richt zich momenteel op het opschalen van de 
inzet van beeldcommunicatie binnen Centrum voor 
Revalidatie en UMCG 

 



Regionale spreiding patiëntenbestand UMCG   



Bevindingen concept Rehab-4-Life  

• Rehab-4-Life is steun in de rug voor mensen met NAH 

• Coach van de multi-problematiek: doorontwikkeling   

• Aanvullende eHealth faciliteiten gewenst die eigen 
regie van getroffenen in de thuissetting versterkt   

• Huidige mogelijkheden lotgenotencontact sluiten 
onvoldoende aan bij behoeften: inzet vereist op 
laagdrempelige mix van online en offline treffen  

 



Ontmoeten van lotgenoten…  



  

Multichannel  
aanpak 



Betekenis Rehab-4-Life voor de regio    

• Gecombineerde interventie biedt veel potentieel in 
termen van dienst- en productinnovatie    

• Rehab-4-Life raakt het hart van zorg- en 
welzijnsorganisaties   

• Businesscase: barrières op systeemniveau maar 
tegelijkertijd grote uitdaging om veranderingen 
vanuit Rehab-4-Life mede inhoud te geven 

• Transdisciplinair onderzoek   

 



Citaat van een ervaringsdeskundige 

  

 

‘Waar het thuis om gaat is dat het weer gezellig is, 
dat je weer op pad kunt en hoe dat zich ontwikkelt; 

of je wel goed voor je zelf zorgt, waar nu nog je 
kwaliteiten en talenten liggen en hoe je die kunt 

inzetten voor anderen’   

  

 



 


