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Chronische fase 

Inhoud: 
 

• 22 items van de signaleringslijst 

• Caregiver Strain Index 

• Informatie, verwijzing en traject 



Chronische fase 

Moeite om meerdere dingen tegelijk te doen 

Wat is het? 

Bijvoorbeeld een gesprek voeren terwijl je aan het koken 
bent 

Wat kun je eraan doen? 

Het belang en tips aangeven aan patiënt en mantelzorger om 
hier rekening mee te houden 

 



Chronische fase 

Moeite om de aandacht ergens bij te houden 

Wat is het? 

Sneller afgeleid zijn dan voorheen 

Wat kun je eraan doen? 

Omgeving rustig houden, partners instrueren 

 



Chronische fase 

Moeite om alles bij te houden 

Wat is het? 

Trager worden zowel in ‘doen’ als in ‘denken’ 

Wat kun je eraan doen? 

Adviseren aan cliënt en omgeving om meer tijd in te plannen 
en af en toe een pauze in te lassen 

 



Chronische fase 

Moeite om nieuwe informatie te leren 

Wat is het?  

Moeite omdat aandacht niet vastgehouden kan worden,  

Wat kun je eraan doen? 

Neem tijd voor nieuw aan te leren dingen, bewust 
handelingen uitvoeren en veel aandacht besteden aan 
nieuwe aan te leren dingen 

 



Chronische fase 

Moeite om informatie te onthouden 

Wat is het? 

Vergeetachtiger zijn 

Wat kun je eraan doen? 

Bepaalde strategieën (ezelsbruggetjes) om beter te kunnen 
onthouden 

Voldoende tijd en aandacht besteden aan datgene wat je wilt 
onthouden en herhalen voor jezelf 

 

 

 



Chronische fase 

Moeite om zelf initiatieven te nemen 

Wat is het?  

Moeite om activiteiten te ondernemen of plannen uit te 
voeren. 

Wat kun je eraan doen? 

Zorgen voor structuur voor houvast, stimuleren om 
activiteiten te ondernemen 

Café Brein 

 



Chronische fase 

Moeite met plannen en organiseren van dingen 

Wat is het? 

Het overzicht kwijt zijn en daardoor minder efficiënt kunnen 
plannen 

Wat kun je eraan doen? 

Structuur aanbrengen 

Tussentijds even stoppen om na te gaan of je op de goede 
weg zit 

Partners kunnen samen plannen en taken verdelen 

 



Chronische fase 

Moeite om concrete dagelijkse handelingen uit te 
voeren 

Wat is het?  

Dagelijkse handelingen hebben geen logische volgorde meer 

Wat kun je eraan doen?  

Op papier zetten, voordoen door partners 

Ergotherapie 

 



Chronische fase 

Verminderd tot geen besef meer van tijd 

Wat is het? 

De datum en/ of rijd kwijt zijn 

Wat kun je eraan doen? 

Dagkalender, alarmhorloge op een zichtbare plaats en 
duidelijk genoteerd 



Chronische fase 

Verminderd tot geen besef meer van plaats, ruimte 
of persoon 

Wat is het? Weg kwijtraken in en buiten huis, reden van je 
bezoek niet weten 

Wat kun je eraan doen? 

Plaats herkenning in huis, uitleg wat je komt doen, GPS 

 

 



Chronische fase 

Moeite om gesproken en/of geschreven taal te 
begrijpen 

Wat is het? 

Niet weten wat er gezegd, geschreven of bedoeld wordt Wat 
kun je eraan doen? 

Praten in korte zinnen 

Gesloten vragen stellen 

Gebruik maken van plaatjes, voorwerpen en gebaren 

Afasievereniging  

 



Chronische fase 

Moeite om zelf te praten of te schrijven 

Wat is het 

Niet op de juiste woorden kunnen komen of verkeerde 
woorden gebruiken 

Wat kun je eraan doen?  

Logopedie  

Samenvatting wat de cliënt wilde vertellen om zo te 
controleren of je het juist hebt begrepen 

Afasiecentrum/verenigingen 

 



Chronische fase 

Geen aandacht meer voor een deel van het 
lichaam of de omgeving 

Wat is het? 

Een kant van het lichaam ov er het hoofd zien en/of vaak 
ergens tegenaan lopen 

Wat kun je eraan doen? 

Belangrijke spullen aan de genegeerde kant zetten 

en deze kant speciaal aanspreken 

Als partner lopen aan de genegeerde kant om stoten te 
voorkomen 



Chronische fase 

Somber, neerslachtig, depressief 

Wat is het?  

Doordat brein stemming regelt verhoogde kans op, 
verliesverwerking aanpassen aan de nieuwe situatie 

Wat kun je eraan doen?  

Onderwerp bespreekbaar maken, psycholoog, contact met 
huisarts 



Chronische fase 

Angstgevoelens 

Wat is het? 

Angst voor recidief 

Spanning om te leren omgaan met nieuwe situatie 

Angst doordat de waarneming minder is geworden 

Wat kun je eraan doen? 

Praten, informatie verzamelen en nieuwe situaties oefenen 



Chronische fase 

Meer op zichzelf gericht, minder sociale contacten 

Wat is het?  

Door handicap sociale contacten uit de weg gaan  

Wat kun je eraan doen? 

Patiëntenverenigingen, café brein, lev, NAH café 

 



Chronische fase 

Irreële verwachtingen 

Wat is het? 

Verwachtingen moeten worden bijgesteld, vaak na 
thuiskomst. Lukt niet altijd. 

Omgeving licht voor en is bezorgd wat spanningen oplevert. 

Wat kun je eraan doen? 

Help met bemiddelen en onderhandelen tussen beide 
partijen en stel samen een plan op 

Niet te grote stappen nemen en kleinen doelen stellen 

 



Chronische fase 

Sneller emotioneel, sneller huilen 

Wat is het?  

Sneller huilen emotioneel, schaamte hiervoor, waardoor 
contacten uit de weg gaan 

Wat kun je eraan doen? 

Informatie geven over oorzaak 

 

 



Chronische fase 

Sneller geïrriteerd, prikkelbaar 

Wat is het? 

Frustratie van beide partijen door wat men niet meer kan 

Moeite om geduld te bewaren 

Wat kun je eraan doen? 

Adviseer zoveel mogelijk rust te bewaren en niet teveel 
ineen te doen, dagritme van rust en ontspanning afgewisseld 

Frustraties opschrijven 



Chronische fase 

Onverschillig, koel, minder uiten van gevoelens 

Wat is het?  

Gevoelens helemaal niet laten zien, verminderde interesse in 
andere, belemmerende factor in sociale contacten 

Wat kun je eraan doen?  

Agenda bijhouden over gebeurtennissen van andere 
verjaardagen enz. 

 



Chronische fase 

Ontremming, moeite met controle van gedrag 

Wat is het? 

Weinig controle over eigen gedrag wat zich uit in emoties 

Wat kun je eraan doen? 

Feedback geven, afremmen, bijsturen 

Je eigen grens aangeven door dit te benoemen 



Chronische fase 

Sneller en vaker moe 

Wat is het?  

Eerder moe meer slaap nodig mentaal en lichamelijk moe, 
blijft 

Wat kun je eraan doen?  

Voorlichting, vaste tijden en tussendoor rusten, niet bijeen 
goede dag doorgaan gevolgen zijn de volgende dag te 
merken 



Chronische fase 
Waar kun je meer informatie vinden? 
• Hersenscherven na een beroerte, J. Hochstenbach 

• Omgaan met hersenletsel, J. Palm 

• Veranderd leven, J. Palm 

• Oog voor de onzichtbare gevolgen J. Keesoom 

• Neuropsychologie-over de gevolgen van hersenbeschadiging, B. van 
Cranenburgh (voor professionals) 

• Zorgwijzer geheugenzwakte, hersenstichting 

• Zorgwijzer karakterveranderingen, Hersenstichting 

• Richtlijnen voor mensen met afasie, Afasie Vereniging Ned. 

• Brochure neglect en hemianopsie, Hersenstichting 

• Oma majesteit J. Kranenburg (voor kinderen vanaf 8 jaar) 

• Mijn  ogen zeggen alles, D. van der Heyde 

 Koffer! 

 



Chronische fase 
Internet 
• www.hersenletsel.nl 

• www.hersenstichting.nl 

• www.hartstichting.nl 

• www.kennisnetwerkcva.nl 

• www.cerebraal.nl 

• www.afasie.nl 

• www.cva-vereniging.nl 

Lotgenoten/ Mantelzorg 
• Café brein 

• NAH café 

• Afasie vereniging 

• Lev groep/ Onis welzijn 

 



Chronische fase 

    
Caregiver Strain Index (CSI) 

Nee Ja 

1. Mijn nachtrust is verstoord. □ □ 

2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.  □ □ 

3. Ik vind het lichamelijk zwaar. □ □ 

4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen.  □ □ 

5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.  □ □ 

6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen. □ □ 

7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.  □ □ 

8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.  □ □ 

9. Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek. □ □ 

10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden.  □ □ 

11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie.  □ □ 

12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen. □ □ 

13. We leven onder financiële druk. □ □ 



Chronische fase 

Een score van 7 of hoger betekent overbelasting. 

 
(Bij een score van 7 of hoger dient altijd het zorgkompas ingevuld te worden. Dit zodat de 
koers van de hulpverlening bepaald en goed afgestemd kan worden op de situatie van de 
betrokken mantelzorger.) 

 



Chronische fase 

Meer informatie: 
• Over de WMO 

• Inzet en advies over zorg en dagopvang 

• Ondersteuning in arbeid participatie en zinvolle daginvulling 

• De Zorg-site 

 

• Traject: 
• Schriftelijke terugkoppeling aan huisarts en poli neurologie 

• Na half jaar telefonisch en zo nodig huisbezoek 

• MRS 

• Totaal twee jaar vervolg 



Chronische fase 


