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Inleiding 
Zorg op maat voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na coma, voor iedereen in 
alle fasen. Dat is de missie van het landelijk Expertisenetwerk Ernstig NAH (EEN) na coma. Alle mensen 
met ernstig NAH na coma verdienen een gelijke kans op herstel en een waardig leven. Daarom willen we 
voor al deze patiënten en hun familie deskundige, persoonsgerichte, respectvolle en betekenisvolle zorg 
en ondersteuning. We worden gedreven door compassie en een verlangen naar samenhangende zorg 
voor deze doelgroep.   
 
De kracht van het landelijk expertisenetwerk is: 

1. Het delen, ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise  
2. Het verbinden van ervaring vanuit de praktijk met onderzoek, opleiding en onderwijs 
3. Samen leren en elkaar inspireren 

Dit alles vanuit een overtuiging dat een benadering met intensieve behandeling en begeleiding 
belangrijk is in alle fasen, ook rondom het levenseinde.  
 
De afgelopen decennia is er sprake van veel misdiagnose, gespecialiseerde revalidatie is niet voor 
iedereen toegankelijk en de chronische zorg is versnipperd en onderbelicht. Mensen met ernstig NAH na 
coma zijn een vergeten en verborgen groep. Door de krachten van (ex)patiënten, familieleden, 
zorgprofessionals, onderzoekers, managers, bestuurders, en beleidsmedewerkers in het 
expertisenetwerk te bundelen kunnen we ervoor zorgen dat de kennis en expertise niet langer 
verborgen zijn en dat de zorg niet langer versnipperd is. Niemand met ernstig NAH na coma meer tussen 
wal en schip. Dat is de droom die we gezamenlijk waar willen maken.  
 
Het Landelijk Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma bestaat op dit moment uit de volgende partners:  
 
Zorgorganisaties Careyn de Plantage, Brielle 

 De Zorgboog, Bakel  

 Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark, Tilburg 

 Protestantse Zorggroep Crabbehoff, Dordrecht 

 Thebe, Breda en Goirle 

 Vivent Mariaoord, Rosmalen 

 WZH Nieuw Berkendael, Den Haag 

 Zonnehuisgroep Noord, Zuidhorn 

Universiteit Onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’, afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc Nijmegen 

Kenniscentrum Team NAH, Vilans Utrecht 
 
Vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties hebben vanaf 2015 de krachten gebundeld voor 
het opzetten en ontwikkelen van het expertisenetwerk. In oktober 2016 is de officiële start van de 
samenwerking naar buiten gebracht tijdens een feestelijke bijeenkomst met diverse betrokken 
organisaties (pagina 9). Het fundament is gelegd; we gaan nu verder bouwen. 
 
Het volgende hoofdstuk beschrijft de bereikte resultaten in het jaar 2016-2017. Daarna volgt een 
beschrijving van het plan van aanpak voor het komende jaar, 2017-2018.  
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Bereikte resultaten 2016-2017 
In 2016 zijn we gestart met onderstaand overzicht van inhoudelijke thema’s en voorwaardenscheppende 
vraagstukken die in diverse gesprekken en bijeenkomsten benoemd waren als thema’s die aandacht 
vragen in het expertisenetwerk. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe aan deze thema’s aandacht is 
besteed in het expertisenetwerk en welke resultaten bereikt zijn. 

 

1. Fysieke en digitale ontmoeting 
 

In 2016-2017 hebben we een basisinfrastructuur ingericht die steunend is voor de partners om 
elkaar te ontmoeten, kennis en ervaring te delen en met de genoemde thema’s aan de slag te gaan. 
De ontmoeting tussen de partners hebben we zowel fysiek als digitaal georganiseerd.  
 
Er hebben vier fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden:  

 twee bijeenkomsten van elk zes uur met zorgverleners, onderzoekers en managers  
 twee verdiepingsbijeenkomsten van elk een dagdeel voor zorgverleners en onderzoekers.  

Tijdens de fysieke bijeenkomsten stond uitwisseling van kennis en ervaring centraal en is gewerkt 
aan de genoemde thema’s en vraagstukken. Voor de twee verdiepingsbijeenkomsten hebben de 
leden van het netwerk gekozen voor verdieping van het thema ‘familie’. In de eerste 
verdiepingsbijeenkomst stond het samenspel met familie en moreel beraad bij conflictsituaties 
centraal. Een onderzoeker van onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip heeft bij deze 
bijeenkomst een inleiding gegeven over de rol van moreel beraad bij ethische dilemma’s. 
Onderwerp van de tweede verdiepingsbijeenkomst was het samenwerken met familie in de zorg en 
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behandeling. Bij deze tweede bijeenkomst heeft de directeur van patiëntenvereniging 
hersenletsel.nl een inleiding gegeven over het belang van samenwerken met familie.  
 
Voor de digitale ontmoeting hebben we een forum ingericht op Podio. Hier kunnen deelnemers aan 
het netwerk ontwikkelingen, nieuws en afspraken met elkaar delen en vragen aan elkaar stellen. 
Alle relevante werkdocumenten en publicaties zijn opgeslagen in Podio, zodat alle leden deze 
kunnen inzien en er op kunnen reageren.  

2. Missie & visie 
 

De deelnemers aan het expertisenetwerk hebben gezamenlijk de missie en visie van het netwerk 
geformuleerd. De missie en visie worden gebruikt in de communicatie over het expertisenetwerk. 
Op basis van de missie en visie zijn criteria voor deelname aan het netwerk en een procedure voor 
toetreding ontwikkeld. De missie en visie zijn beschreven in de inleiding van dit voorstel en zijn ook 
te vinden in Podio.  

3. Inbedding en organisatie landelijk expertisenetwerk in de toekomst 

Het afgelopen jaar is verbinding gelegd met diverse landelijke ontwikkelingen, zoals het NAH-
kennisnetwerk Gewoon Bijzonder, het initiatief voor het opzetten van een NAH-alliantie. We volgen 
deze initiatieven en vragen aandacht voor de doelgroep van het expertisenetwerk. We werken met 
een vertegenwoordiging van professionals en onderzoekers actief aan de ontwikkeling van de 
beschrijving van goede zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. De verwachting is 
dat deze in het najaar van 2017 gereed is. We hebben een goede relatie met de Hersenstichting en 
het ComaHospitium. Het komende jaar continueren we deze verbindingen en bepalen we hoe het 
landelijk expertisenetwerk het beste ingebed kan worden in de diverse landelijke ontwikkelingen.  

4. Factsheets 
 

In het expertisenetwerk zijn twee factsheets uitgewerkt over de twee doelgroepen waar het 
expertisenetwerk zich op richt: mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen na coma en mensen 
met ernstig NAH na coma die bij bewustzijn zijn. Het doel van de factsheets is het onder de 
aandacht brengen van de knelpunten in de zorg en behandeling aan deze twee doelgroepen, wat 
nodig is voor het oplossen van de knelpunten en wat het expertisenetwerk kan betekenen. De 
factsheets kunnen gebruikt worden in de communicatie met financiers en de politiek. 

5. Uitwerking zorg en behandeling 

Tijdens de bijeenkomst van oktober 2016 is in de subgroep Revalidatie het concept besproken van 
de ‘Uitgangspunten behandelmogelijkheden voor mensen met zeer ernstig hersenletsel en de fases 
van behandeling’, waarin de basisuitgangspunten en de eerste fase van behandeling (Vroege 
Intensieve Neurorevalidatie, VIN) stonden beschreven. De belangrijkste uitkomst van de bespreking 
is als volgt in het concept verslag genoteerd: 
Sinds de eerste aanzet van de notitie ‘Uitgangspunten behandelmogelijkheden van mensen met zeer 
ernstig hersenletsel en de fases van behandeling’ is er het een en ander veranderd. Het 
Zorginstituut (ZiNL) heeft in maart van dit jaar het rapport ‘Standpunt Vroege Intensieve 
Neurorevalidatie bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand’ 
uitgebracht, wat met alle betrokkenen is besproken. De Hersenstichting heeft van daaruit het 
project ‘Beschrijving goede zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen’ opgestart. 
Het is daarom niet meer noodzakelijk in ons netwerk in detail behandelprogramma’s uit te werken. 
Nu is het belangrijk om met name de visie en uitgangspunten aan te scherpen en vast te stellen en 
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deze notitie als onderlegger te gebruiken bij het project. Aan het project vanuit de Hersenstichting 
werken verschillende deelnemers van het Expertisenetwerk mee.  

6. Oplossingsrichtingen voor financiering 
 

De organisaties in de verpleging en verzorging lopen aan tegen het feit dat de financiering van de 
zorg en behandeling niet toereikend is of zelfs niet gefinancierd wordt. Er is in gesprek met de 
managers opgehaald wat de knelpunten zijn in de financiering en welk oplossingen hier bij de 
verschillende organisaties gevonden zijn. Deze zijn met elkaar gedeeld in een bijeenkomst. 
De volgende knelpunten zijn genoemd (zie Podio voor een overzicht van de resultaten) 

Mensen met bewustzijnsstoornissen in sub-acute fase: (Leijpark, Zonnehuisgroep en 
Nieuw-Berkendael) 
• Geen DBC voor cliënten met LBS boven de 25 jaar die in aanmerking komen voor VIN;  
• VVT krijgt cliënten met LBS boven de 25 jaar vanuit ziekenhuis op eerste lijnsbed 

aangeboden, dit is zowel op inhoud als wat betreft de financiële vergoeding niet 
verantwoord. Oplossing wordt gezocht in GRZ of VV 9b maar ook hier zijn de middelen niet 
toereikend. 
 

Mensen met bewustzijnsstoornissen in langdurige/chronische fase (Crabbehoff, 
Zonnehuisgroep en Nieuw-Berkendael, Zorgboog, Careyn) 
• Langdurige zintuiglijke stimulering vanuit de ZZP’s is niet toereikend meerzorggelden 

kunnen dit gat dichten. Crabbehoff heeft goede resultaten met het aanvragen van 
meerzorggelden. Dit is echter wel een tijdrovend proces. 
 

Mensen bij bewustzijn met ernstige gevolgen (Thebe, Zorgboog, Crabbehoff, Nieuw-
Berkendael, Careyn, Vivent) 
• LG-grondslag staat ter discussie VV grondslag niet altijd toereikend. 
• Behandeling niet toereikend  

 
Komend jaar vraagt dit vraagstuk wederom aandacht. Voorstel is om vanuit het management met 
een gezamenlijke oplossing te komen voor de beperkte financiering voor de zorg en behandeling.  

7. Routekaart 
 
In een fysieke bijeenkomst is gewerkt aan de ontwikkeling van een routekaart door te concretiseren 
wie wat doet op welk moment: 
 Wie biedt welke zorg op welk moment in het zorgproces? 
 Wat is het werkgebied van de netwerkpartners (regionaal, supraregionaal, landelijk)?  
 Welke afspraken zijn er / maken we over onderlinge afstemming t.a.v. doorverwijzing van 

cliënten?  
 

Hieruit is duidelijk geworden dat in de zorg en behandeling aan mensen met langdurige 
bewustzijnsstoornissen een aantal organisaties landelijk werken en een aantal organisaties 
supraregionaal. In de zorg en behandeling aan mensen met ernstig NAH bij bewustzijn werken alle 
organisaties supraregionaal. De werkgebieden van deze organisaties liggen voornamelijk in het 
zuiden en westen van Nederland.  
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 Langdurige 
bewustzijnsstoornissen 
 

Bij bewustzijn na coma 
met ernstig NAH 

Landelijk Libra Revalidatie Leypark 
WZH Nieuw Berkendael 
 

 

Supraregionaal Careyn de Plantage 
Crabbehoff 

Careyn de Plantage 
Crabbehoff  
De Zorgboog 
Libra Revalidatie Leypark 
Thebe 
Vivent 
WZH Nieuw Berkendael 
 

Zonnehuisgroep Noord was niet aanwezig tijdens de bijeenkomst en is daardoor nog niet meegenomen in de 

routekaart.  

8. Zichtbaarheid netwerk 
 

Op 14 oktober 2016 is het netwerk officieel naar buiten getreden met een feestelijke bijeenkomst 
in Huize Heyendael van de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Na een inhoudelijke ochtend werd ’s 
middags door diverse inleiders en gasten gereflecteerd op de totstandkoming van het netwerk. Er 
waren vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en landelijke gremia aanwezig, inclusief 
een lid van de Tweede Kamer. 
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Naar aanleiding van de bijeenkomst en de totstandkoming werd een persbericht verspreid en 
verschenen twee keer twee pagina’s in het Reformatorisch Dagblad, inclusief verhalen van 
patiënten en families. Het interview met Lavrijsen en Eilander (Niemand tussen Wal en Schip na 
coma) werd opnieuw geplaatst in het lentenummer van het Hersenletsel Magazine. In diverse 
artikelen en presentaties werd het expertisenetwerk geïntroduceerd en toegelicht.  

 
Sinds de oprichting weten steeds meer familieleden en hulpverleners de weg te vinden via de 
partners van het netwerk, al is er behoefte aan een centrale website waar men terecht kan. Dit 
wordt opgenomen in het nieuwe plan van aanpak. Een familie heeft een startbudget gedoneerd 
voor het opzetten ervan. Daarmee kan vanaf 2017 verder gewerkt worden aan de zichtbaarheid van 
het netwerk. 

 
Sinds de oprichting werden vanuit het netwerk diverse werkbezoeken ingepland bij zorgorganisaties 
met interesse voor deelname. Vanaf mei 2017 worden in de communicatie met deze instellingen de 
criteria voor toetreding zichtbaar gemaakt en besproken tijdens de werkbezoeken. 
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Plan van aanpak 2017 – 2018 
Nu de basis voor het expertisenetwerk is gelegd, gaan we in 2017-2018 werken aan het versterken, 
verdiepen, uitbreiden en zichtbaar maken van het netwerk.  
 
We richten een kerngroep in bestaande uit de boegbeelden van de netwerkpartners. Deze kerngroep 
heeft een actieve rol in de voorbereiding van bijeenkomsten en in het uitwerken van plannen. Deze 
samenwerking met een kerngroep biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en 
te werken aan datgene wat bij de netwerkpartners het meeste prioriteit heeft. De te bereiken 
resultaten voor het komend jaar leggen we dan ook niet volledig vast; de beoogde resultaten en de te 
zetten stappen krijgen werkenderwijs en in contact met elkaar en de doelgroepen meer vorm. Daarbij 
werken we als lerend netwerk, gesteund door het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. 
Thema’s die in ieder geval op de agenda staan, zijn deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van 
zorgprogramma’s. Dit zijn thema’s die de leden van het expertisenetwerk hebben benoemd als 
prioriteiten waar ze het komend jaar mee aan de slag willen in het netwerk.  
 

Ontmoeting 
 
Voor het borgen van de behaalde resultaten en het bereiken van nieuwe resultaten is fysieke en digitale 
ontmoeting essentieel. We organiseren net als voorgaand jaar: 

 Twee bijeenkomsten van elk zes uur met professionals, onderzoekers en managers.  
 Twee verdiepingsbijeenkomsten van een dagdeel voor professionals en onderzoekers. In de 

verdiepingsbijeenkomsten gaan we in subgroepen van disciplines uiteen om aandacht te kunnen 
besteden aan discipline specifieke vraagstukken. Op deze manier faciliteren we de uitwisseling 
van kennis en ervaring tussen professionals van dezelfde discipline. 

 
We maken een jaarkalender van deze bijeenkomsten en andere relevante activiteiten, zodat vanaf het 
begin van het jaar de momenten voor ontmoeting bij iedereen bekend zijn.  
 
Op Podio faciliteren en stimuleren we de digitale ontmoeting. Hierbij maken we gebruik van de 
expertise van een communicatieadviseur met kennis op het gebied van online fora. 
 

Uitbreiding van het Expertisenetwerk 
 
Bij organisaties die belangstelling hebben om toe te treden aan het Expertisenetwerk, legt een 
kerngroep van de boegbeelden en het Radboudumc een werkbezoek af. Op basis van de criteria voor 
deelname bepalen boegbeelden van de organisaties samen met het Radboudumc of de organisatie kan 
toetreden. Toetreding kan ieder kwartaal plaatsvinden en is een feit na ondertekening van de 
overeenkomst met Vilans. De organisatie krijgt op dat moment toegang tot Podio, ontvangt de 
ontwikkelde materialen en kan deelnemen aan de bijeenkomsten. De organisatie presenteert zich in de 
eerst volgende netwerkbijeenkomst aan de hand van de criteria. De criteria worden ook gebruikt als 
kader voor de al deelnemende instellingen om hun deelname aan te blijven spiegelen. Op die manier 
bewaken we gezamenlijk de kwaliteit van deelname.  
 

Zichtbaarheid van het Expertisenetwerk 
 
Om de zichtbaarheid van het Expertisenetwerk te vergroten, ontwikkelen we het komend jaar een logo 
en een opmaak voor de publicaties van het Expertisenetwerk.  



 
10 Landelijk Expertisenetwerk Ernstig NAH (EEN) na coma      © Vilans    www.vilans.nl  

We ontwikkelen een eigen website met middelen die daarvoor gedoneerd zijn aan het expertisenetwerk 
en werken zo aan de zichtbaarheid van het netwerk in zijn geheel en de specifieke rol daarbinnen van 
de betrokken partners.  
 
We benutten kansen voor het onder de aandacht brengen van het expertisenetwerk. We geven een 
vervolg aan de blogreeks die eerder op het Kennisplein Gehandicaptensector is gepubliceerd.  
 
Het Radboudumc is vast aanspreekpunt voor pers en politiek en pakt de kansen om met het juiste 
verhaal in het nieuws te komen. 
 

Initiatieven op NAH waar we mee verbonden zijn 
 

 Ontwikkeling van de ‘Beschrijving goede zorg voor mensen met langdurige 
bewustzijnsstoornissen’ in opdracht van de Hersenstichting. Dit is een beschrijving van de 
wenselijke zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen op basis van evidence, 
good practice en wensen van familie van patiënten.  

 Universitaire Kennisnetwerken, zoals SANO (Samenwerkende Academische Netwerken 
Ouderenzorg): een samenwerkingsverband tussen 6 Academische Netwerken Ouderenzorg in 
Nederland, die ieder weer een samenwerkingsverband vormen tussen een universiteit of een 
universitair medisch centrum en zorgorganisaties in de regio. 
(http://academischeouderenzorg.nl/) In het bijzonder het Universitair Kennisnetwerk 
Ouderenzorg Nijmegen (UKON)http://www.ukonnetwerk.nl/home 

 NAH-Kennisnetwerk Gewoon bijzonder. In het netwerk participeren 21 organisaties. Naast 
Hersenletsel.nl en de Hersenstichting zijn er 3 universiteiten, 2 universitaire ziekenhuizen, 1 
hogeschool, een kennisinstituut en 12 zorgorganisaties betrokken. Deze netwerkpartners 
richten zich de komende 4 jaar op het doen van onderzoek en het verspreiden van de kennis in 
het land. (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-
zieken/programmas/project-detail/gewoon-bijzonder-nationaal-programma-
gehandicapten/nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder-met-niet-aangeboren-hersenletsel-nah/ ) 

 NAH alliantie i.o. op initiatief van de Hersenstichting 
 Implementatie zorgstandaarden traumatisch hersenletsel www.zorgstandaardnah.nl  

 
 

Organisatie, planning, investering en 
randvoorwaarden 
Organisatie 
 
De kracht van het netwerk zit in het samenspel tussen alle betrokken partijen, het leren van elkaar en 
het continu inspelen op actuele ontwikkelingen. Iedere partij vervult daarin vanuit zijn eigen kracht een 
rol. We vormen een kernteam waaraan de boegbeelden, Radboudumc en Vilans deelnemen. We plannen 
met dit kernteam een drietal bijeenkomsten.  
 
Rol boegbeelden namens de netwerkpartners; 

 Meedenken en -doen in de programmering van de bijeenkomsten; 
 Meedenken en -doen in het uitwerken van plannen; 
 Zorg dragen voor actieve deelname aan bijeenkomsten van het expertisenetwerk en motiveren 

van collega’s daarvoor; 
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 Zorg dragen voor inventarisering van de scholingsbehoeften, het initiëren van scholingen en het 
fungeren als contactpersoon voor de scholingsaanbieder; 

 Zorg dragen voor up to date informatie voor de website. 
 
Rol Radboudumc in het expertisenetwerk: 

 Ontwikkelen van kennis via onderzoek naar de genoemde doelgroepen;  
 Inzetten en begeleiden van onderzoekers bij diverse thema’s; 
 Verbinding van wetenschap met de praktijk, opleiding en onderwijs; 
 Inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van bijeenkomsten; 
 Het levend houden en uitdragen van inhoudelijke missie en aandacht voor doelgroepen; 
 Ambassadeurschap en PR voor het netwerk; 
 Advisering bij verwijzingen binnen- en buiten het netwerk; 
 Leggen van verbinding met partijen die een rol (kunnen) spelen in de missie. 

 
Rol Vilans in het expertisenetwerk: 

 Organisatie van de fysieke bijeenkomsten; 
 Inrichten van digitale ontmoetingsplaats en het stimuleren van de uitwisseling van informatie; 
 Advisering bij het maken van de vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar praktijk; 
 Verzamelen en bundelen van informatie, schrijven en de vormgeving van teksten; 
 Het leggen van de verbinding met landelijke stakeholders. 
 Advisering website 

 
Het team NAH werkt binnen Vilans samen met de afdelingen Communicatie en Kennis Continu voor de 
communicatie uitingen en de inrichting en organisatie van de ontmoeting.  

Jaarkalender 
 

Datum Activiteit Locatie 
… september 2017 Overleg kernteam Vilans, Utrecht 
Vrijdag 6 oktober of 3/17 
november  
2017 10.00-16.00 uur 

Bijeenkomst voor 
zorgverleners, onderzoekers 
en managers 

De Zorgboog, Bakel 

… december 2017 Overleg kernteam Vilans, Utrecht 
… middag januari 2018 Verdiepingsbijeenkomst Nog te bepalen 

 
… maart 2018 Overleg kernteam Vilans, Utrecht 
Vrijdag … april 2018  
10.00-16.00 uur 

Bijeenkomst voor 
zorgverleners, onderzoekers 
en managers 

Nog te bepalen 

… middag juni 2018 Verdiepingsbijeenkomst Nog te bepalen 

Investering 
 
Organisaties kunnen deelnemen voor een bedrag van € 5000,00 voor de periode juni 2017-juni 2018. 
Indien organisaties gedurende het jaar toetreden zal er een respectievelijk 75 %, 50% of 25 % van dit 
bedrag in rekening worden gebracht.   
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