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Inleiding 
 
In dit zorgprogramma lees je hoe Gemiva de ondersteuning van mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) organiseert. Hoe brengen we in ons werk met deze cliënten onze visie in de 
praktijk? Welke methodes en werkwijzen gebruiken we? Welke competenties heb je als medewerker 
nodig om met deze mensen te werken? En hoe kun je die competenties je eigen maken? Met behulp 
van dit zorgprogramma kun je kijken wat je al doet en wat je nog kunt ontwikkelen.  
 
Heb je vragen? Stel ze aan de samenstellers van dit programma: Merel van Zoelen of Inge Taveirne.  
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1. Doelgroep  
 
 
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. 
Vaak komt dit door een ongeluk, beroerte of hersenoperatie. Jaarlijks lopen ± 130.000 mensen een 
vorm van hersenletsel op. Een deel van hen krijgt te maken met blijvende gevolgen. Herstel vindt 
grotendeels plaats in het eerste jaar. Op een bepaald punt wordt hierin het ‘plafond’ bereikt. Dan 
begint de chronische fase. In de chronische fase zijn de beperkingen blijvend. Maar met de juiste 
ondersteuning kunnen mensen nog veel leren. Bijvoorbeeld over het omgaan met hun beperkingen. 
Of het inrichten van het veranderde leven.  
 
De gevolgen zijn voor iedereen verschillend. Mensen hebben bijvoorbeeld geheugenverlies, geen 
energie om iets te doen of zijn verlamd. We kunnen zeggen dat bij de cliënten van Gemiva 
onderstaande kenmerken altijd voorkomen.  
 

 Het hersenletsel is ontstaan na het eerste levensjaar.  

 Er is een breuk in de levenslijn of ontwikkeling. De beperkingen die door het hersenletsel zijn 
ontstaan zorgen voor een duidelijk verschil tussen het leven voor en na het hersenletsel. 

 De beperkingen zijn blijvend en van dien aard dat men is aangewezen op een vorm van 
hulpverlening. Dat kan variëren van bijvoorbeeld één uur in de twee weken tot 24-uurszorg.  

 Er is een ongelijk profiel van vaardigheden. Vaak is het zo dat er een groot deel van het brein 
onbeschadigd blijft. Bepaalde vaardigheden gaan verloren, waar andere hetzelfde blijven. 
Hierdoor liggen de mogelijkheden en beperkingen vaak ver uit elkaar. 

 

Voorbeeld 
Meneer Petersen is een man met een goede baan en een leuk gezin. Hij is maatschappelijk betrokken 
en heeft veel sociale contacten. Op veertigjarige leeftijd krijgt hij  een hersenbloeding. Na een 
intensieve revalidatieperiode mag hij weer naar huis. Iedereen is opgelucht omdat het lijkt dat hij er 
goed vanaf gekomen is. Meneer kan weer lopen. Tijdens de revalidatie heeft hij geleerd om weer 
goed te spreken. Na een tijdje wordt echter duidelijk dat meneer niet meer dezelfde is als voor de 
hersenbeschadiging. Hij is vergeetachtig, snel moe en neemt nog maar weinig initiatief. Dit heeft 
invloed op de sfeer in zijn gezin. Ze begrijpen elkaar niet meer. Ook kan hij zijn oude baan als 
directeur van een grote bank niet meer oppakken. Om zijn dag te vullen gaat hij nu naar een 
dagbestedingslocatie bij Gemiva.  
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2. Visie 
 
Gemiva ondersteunt mensen met niet-aangeboren hersenletsel bij het in stand houden van en/of de 
terugkeer naar een zo goed mogelijk bestaan. Ook willen we hen zo ondersteunen dat ze een zo 
normaal mogelijk leven kunnen leiden. 
Bij het in stand houden en/of de terugkeer naar een zo goed mogelijk bestaan vinden wij het 
volgende belangrijk:  
• zo veel mogelijk regie over je eigen leven;  
• een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt;  
• kunnen leven in contact met anderen;  
• je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving;  
• om kunnen gaan met vragen en problemen die je in je leven tegenkomt.  
 
Regie over je eigen leven  
De cliënt had een ander leven voordat hij hersenletsel kreeg, waarin hij zelf regie had. Op basis van 
hoe zijn leven er toen uitzag, bepaalt hij nu hoe hij het leven van alledag wil invullen. Het is voor de 
cliënt belangrijk om de regie over het eigen leven te houden, ook al is dat soms best moeilijk. Jij 
onderzoekt samen met de cliënt hoe hij zijn leven kan invullen. Je ziet de cliënt als een gelijkwaardige 
gesprekspartner. Dit doe je door je in hem te verplaatsen en aan te sluiten bij zijn wensen, ideeën en 
mogelijkheden. Je bespreekt ook eerlijk wat niet mogelijk, haalbaar of realistisch is. Bijvoorbeeld in 
de ondersteuning. Op een oplossingsgerichte manier bespreek je hoe de cliënt zijn doelen en wensen 
zelf zou kunnen realiseren. Bij cliënten met een beperkt ziekte-inzicht en weinig initiatief kun je een 
sturende rol aannemen. Je betrekt dan het netwerk van de cliënt om op zoek te gaan naar zaken die 
voor de cliënt belangrijk zijn, zowel vroeger als nu. We streven ernaar om afspraken altijd mét en niet 
óver de cliënt te maken.  
 

Meneer Hoven werd op zijn 42-ste getroffen door een hersenbloeding aan de rechterzijde. 
Voor het hersenletsel was hij werkzaam als gymleraar in het middelbaar onderwijs en ging hij 
graag hardlopen en fietsen. Tijdens de revalidatieperiode heeft hij opnieuw leren lopen met 
een kruk. Hij is voor langere afstanden en volle dagen afhankelijk van een rolstoel.  
Meneer Hoven vindt bewegen nog steeds heel belangrijk. Hij wil er alles aan doen om sterker 
te worden en een betere conditie te krijgen. Hij ervaart niet snel vermoeidheid en gaat over 
zijn grenzen heen. Hierdoor heeft hij een kort lontje: hij reageert (te) snel op iets wat hem 
prikkelt. Ook zegt zijn partner dat hij thuis weinig initiatief toont.  Samen met meneer Hoven 
en zijn vrouw is gezocht naar een oplossing zodat hij in beweging kan blijven. Door middel 
van een rooster en heldere afspraken over rustmomenten (waarbij voor hem inzichtelijk is 
gemaakt wat het gevolg is van te weinig rust) heeft hij nu een betere balans in zijn dag. Deze 
structuur geeft meneer Hoven het gevoel dat hij, ook met zijn beperking, zijn leven in kan 
vullen op een manier die bij hem past.  

 
Een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt  
Een plek waar je je veilig en thuis voelt, is een plek waar je jezelf kunt zijn. Door de veranderingen 
voelen cliënten zich niet altijd meer zichzelf.  
Jij ondersteunt bij de vaak levenslange zoektocht naar het veranderde zelf. Je bent geïnteresseerd in 
wie de cliënt is, maar ook in wie hij was. We observeren en bespreken hoe het met de cliënt gaat. 
Ook nemen we de verantwoordelijkheid om eventuele problemen en knelpunten te helpen oplossen.  
 

Mevrouw Smeets kan door de gevolgen van het hersenletsel niet meer thuis wonen. Zij is 
verhuisd naar een 24-uurs woonvorm in de buurt van haar partner. Mevrouw  kan moeilijk 
aarden en is vaak rusteloos. Ze herhaalt dan steeds dezelfde vraag en dwaalt rond. Het is 
voor haar moeilijk om te benoemen waar het rusteloze gevoel vandaan komt. Een gesprek 
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met haar partner levert informatie op over hoe het leven van mevrouw Smeets eruit zag voor 
het hersenletsel. Met een paar simpele aanpassingen kan de woonvorm de dagindeling van 
voor het hersenletsel benaderen. Bovendien hebben ze nu kennis van onderwerpen en zaken 
die haar interesseren. Ze kunnen deze zaken aanbieden op momenten dat mevrouw rusteloos 
is. Na deze aanpassingen ziet men dat het gedrag van mevrouw Smeets verandert. Ze is 
rustiger en heeft minder vaak bevestiging nodig.  

 
Leven in contact met anderen  
Door het hersenletsel is het leven in contact met anderen niet altijd meer vanzelfsprekend. Met 
name de gelijkwaardigheid is verdwenen. Vaak ervaren mensen met hersenletsel veel onbegrip van 
de omgeving.  De problemen die zich voordoen in het aangaan en onderhouden van contact hangen 
vaak samen met de beperkingen. Jij ondersteunt bij de vraag hoe de cliënt het leven in contact met 
anderen weer vorm kan geven. 
 

Peter (29) heeft hersenletsel als gevolg van een scooterongeluk. Hij woont op zichzelf en krijgt 
één keer in de week ambulante ondersteuning. Hij is zich bewust van de gevolgen die het 
hersenletsel heeft in de omgang met zijn vrienden. Voorheen kwamen ze elkaar tegen op 
straat en maakten ze dan een afspraak. Nu onthoudt hij die afspraken niet meer. Zijn 
vrienden zeggen dat hij vaak niet komt opdagen. Ze zijn teleurgesteld in hem. Met 
ondersteuning van zijn ambulant begeleider bespreekt Peter de gevolgen van zijn hersenletsel 
met zijn vrienden. Hierdoor kunnen zij hem helpen om het contact beter te laten verlopen, 
bijvoorbeeld door afspraken die ze maken ook even naar Peter te appen. 

 
Je talenten kunnen gebruiken  
Na het hersenletsel ontstaat een ongelijk profiel aan vaardigheden. Bepaalde vaardigheden zijn 
verloren gegaan, waar andere zijn gebleven zoals voor het hersenletsel. Het is de kunst om te kijken 
hoe de cliënt die behouden vaardigheden kan inzetten om de verloren vaardigheden te 
compenseren.  
Je ondersteunt bij het zoeken naar waar de interesses liggen, welke vaardigheden zijn gebleven en 
waar nieuwe mogelijkheden liggen. Je kent de cliënt en weet wat hij allemaal verloren is. Je durft 
samen op zoek te gaan naar nieuwe interesses en talenten. Je doet dit op een manier die past bij de 
cliënt. Voor sommige cliënten is het bijvoorbeeld prettig om eerst een nieuwe ervaring op doen. 
Daarna kunnen we bepalen of het hen wel of niet aanspreekt.  
 

Meneer Bakker was bezig met het afronden van zijn studie toen hij werd getroffen door een 
herseninfarct. Hij was een gedisciplineerde, harde werker. Hij kon goed plannen. Door het 
hersenletsel is zijn oriëntatie in tijd aangedaan. Hij kan niet vertellen welke dag, datum of 
welk jaar het is. Zijn planningsvaardigheden zijn intact gebleven. Meneer Bakker gebruikt zijn 
horloge en agenda om bij te houden welke dag het is en wat hij dan moet doen. Zo vergeet hij 
bijna nooit een afspraak en kan hij zijn leven zo zelfstandig mogelijk invullen.  

 
Meneer Vermeer kreeg op zijn 35-ste een auto-ongeluk, met hersenletsel als gevolg. Tijdens 
de revalidatieperiode blijkt al gauw dat meneer zijn werk als vrachtwagenchauffeur niet meer 
uit zal kunnen voeren. De motorische en cognitieve gevolgen van het hersenletsel zijn te 
groot. Meneer ervaart het feit dat hij zijn werk niet meer kan uitvoeren als zijn grootste 
beperking. Hij kan er niet meer zelfstandig op uit en dat maakt hem somber. Bovendien moet 
zijn vrouw nu extra dagen werken. Thuis levert de situatie veel spanning op. Om zijn vrouw te 
ontlasten gaat hij naar de dagbesteding. Zelf denkt hij dat hij er niet veel te zoeken heeft. 
Tijdens het uitproberen van de diverse activiteiten die aangeboden worden op het 
activiteitencentrum komt hij in aanraking met keramiek en mozaïek. Hij blijkt oog voor detail 
te hebben en gevoel voor kleur. Hij is graag met zijn handen bezig! Meneer Vermeer ontdekt 
zijn creatieve kant en is hier erg enthousiast over. Binnenkort heeft hij zelfs een expositie.  
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Om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegen komt  
Sommige mensen zijn door de gevolgen van het hersenletsel zo onzeker geworden, dat zij bij alles 
om hulp vragen. Voor anderen is hulp vragen juist lastig als je je leven lang alles zelfstandig hebt 
gedaan. Weer anderen hebben beperkt ziekte-inzicht, waardoor het voor hen lastig is om in te zien 
waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Jij onderzoekt waar hulp nodig is en bespreekt dat. Je 
neemt vragen van de cliënt serieus. Je maakt gebruik van de kennis die we hebben over de cliënt. 
Ook leef je je zo goed mogelijk in. Zo maak je, in samenspraak met de cliënt, een weloverwogen 
beslissing over het al dan niet bieden van hulp of ondersteuning en op welke manier je dat doet.  
  

Mevrouw Kats heeft als gevolg van het hersenletsel forse afasie en een halfzijdige 
verlamming. Zij ervaart haar beperking als confronterend en heeft moeite met hulp vragen. 
Wanneer zij tijdens een voorstelling uit haar scootmobiel opstaat, wankelt ze en staat ze 
instabiel. Een begeleider ziet dit gebeuren en realiseert zich dat mevrouw ondersteuning 
misschien wel prettig zal vinden. Ze gaat, heel nonchalant, naast haar staan. Mevrouw steunt 
even op haar schouder. Daarna  kan zij de voorstelling volgen zonder dat iemand van de 
andere aanwezigen in de gaten heeft dat ze stiekem een beetje hulp kreeg.   

 
Motto 
In bovenstaand stuk heb je gelezen hoe je de visie van Gemiva vertaalt naar de ondersteuning die wij 
bieden aan mensen met NAH. Samenvattend komt daar een motto uit naar voren, een kernzin die 
elke begeleider in zijn achterhoofd kan houden bij de uitvoering zijn werk. Dit vormt de basis voor 
het werken met mensen met NAH bij Gemiva. 
 
Vind de balans! Realiseer je verschrikkelijk goed wat iemand allemaal is kwijtgeraakt, maar wees niet 
bang om samen op zoek te gaan naar wat er wel lukt en wat nog meer kan.    
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Betekenis van de visie voor wonen, dagbesteding, ambulant en extramurale behandeling 
 
In alle ondersteuning die we bieden aan mensen met NAH staat de vertaling van de visie, zoals 
beschreven in hoofdstuk 3, centraal. 
 
Wonen 
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel die relatief veel zorg of toezicht nodig hebben kunnen bij 
ons wonen. Ze hebben dan een eigen appartement binnen een woonlocatie. Hier hebben zij alle 
faciliteiten en eventuele hulpmiddelen. Zij kunnen het inrichten zoals zij dat willen. Cliënten kunnen 
in hun appartement 24 uur per dag gebruik maken van zorg, zowel op afspraak als op afroep.  
Binnen de afgesproken huisregels kunnen de bewoners het leven in de woonlocatie inrichten zoals 
mensen dat zonder beperking ook zouden doen. Vaak is er een gemeenschappelijke ruimte waar 
cliënten samen kunnen eten. De aanwezige medewerkers hebben kennis van de gevolgen van het 
hersenletsel. De meeste cliënten wonen in een woonvorm voor mensen met NAH en/of een 
lichamelijke beperking. Een beperkt aantal cliënten woont in een locatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking en woont daar passend.  
  
Dagbesteding  
Dagbesteding binnen Gemiva is er in vele vormen.  We bieden begeleiding bij (vrijwilligers)werk, 
hebben kleinschalige werkplaatsen en servicegroepen. Daarnaast zijn er verschillende 
activiteitencentra. Hier kan de cliënt deelnemen aan sport en recreatieve activiteiten. Elke cliënt 
heeft een eigen rooster, dat met hem in samenspraak is gemaakt. Cliënten zijn dus niet gebonden 
aan één vaste groep.  
 
Ambulante ondersteuning 
Ambulante ondersteuning is er voor mensen die zelfstandig wonen in een eigen (huur)woning. Soms 
wonen zij daar met partner en/of kinderen. Zij hebben daar ondersteuning nodig. Wij geven hen 
advies en helpen bij het oplossen van problemen, bieden een luisterend oor en kunnen onder andere 
ondersteunen bij: 
• administratie  
• het beheren van financiën  
• het structureren van de dag  
• het leggen van externe contacten  
• het aanvragen van hulpmiddelen  
• het organiseren van de huishouding  
• het in stand houden van het sociale netwerk  
• de contacten met officiële instanties.  
 
Samen met de cliënt zoeken we de ondersteuning die aansluit bij zijn vragen. Zijn mogelijkheden zijn 
het uitgangspunt. De ondersteuning is erop gericht om zijn vaardigheden en zelfredzaamheid te 
trainen, te onderhouden of aan te vullen. Zo houdt de cliënt regie over zijn leven.  
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3. Hulpvragen 
 
De ernst en de plaats van het letsel en het karakter van de getroffene zorgt ervoor dat er een 
eindeloze lijst van combinaties van problemen en aandachtspunten ontstaat. Er bestaan geen twee 
cliënten met een gelijke ondersteuningsvraag.  
 
Onderstaande beperkingen komen in verschillende combinaties en gradaties voor:  
• Cognitieve problemen: geheugen, aandacht, planning en organisatie  
• Energieverdeling: (h)erkennen van vermoeidheid en belastbaarheid  
• Communicatie: afasie, begrip en snelheid van informatieverwerking  
• Lichamelijk functioneren: pijn, veranderde stofwisseling, epilepsie  
• Motorisch functioneren: verlamming, krachtverlies, spasticiteit  
• Tempo: kan aangedaan zijn op alle bovenstaande domeinen  
• Zintuiglijke functies: veranderde verwerking, verlies van bepaalde zintuiglijke functies, 

gevoeligheid voor bepaalde zintuigelijke functies  
• Psychiatrische klachten: gevoeliger voor o.a. depressie, PTSS, psychose 
 
Dit alles heeft effect op het leven van alledag (werk, gezin, hobby’s, sociale contacten) en de 
hulpvragen die daar uit voortkomen.  
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4. Doelgroepspecifieke thema’s 
 
Dit zijn belangrijke thema’s voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (en hun netwerk): 

 Het nieuwe leven vormgeven.  

 Netwerk ondersteunen bij het vormgeven van het veranderde leven.  

 Ontlasten van de thuissituatie indien nodig.  

 Verwerking/Acceptatie. Kennis nemen van en inzicht krijgen in de gevolgen van het letsel en 
daarmee leren omgaan. 

 (Omgaan met) onbegrip van de omgeving. 
 
Thema’s voor de begeleiding: 

 Kennis van wie de cliënt hiervoor was, wie hij nu is, hoe daarmee om te gaan. Kennis van zijn 
verworven beperking. Dit geldt voor de cliënt zelf, voor zijn netwerk, maar zeker ook voor de 
begeleiding. Je kunt hiervoor gebruik maken van de NAH-cirkel (zie de themapagina NAH in het 
blok Begeleiding) 

 Het aanleren van compensatiestrategieën, zoals het omgaan met een planbord of het gebruik van 
een agenda.  

 Waar nodig structuur in dag en week aanbrengen, op basis van het aanleren/inslijpen van 
routines voor vaste handelingen.  

 Spanningsveld tussen eigen regie en beperkt ziekte-inzicht. Wat nemen we over? Wat kan een 
cliënt zelf bepalen? Hoe benader ik iemand op een gelijkwaardige manier?  

 Volwassen bejegening; een respectvolle, gelijkwaardige bejegening is van belang. Mensen met 
NAH zijn gewend zelf regie te voeren en plotseling afhankelijk geworden van hulp. Dit vraagt 
sensitiviteit van de begeleider. Door middel van mentaliseren kun je dit vormgeven.   

 
  

https://www.gemiva-svg.nl/getmedia/f30b9231-289f-4dd2-aef6-196e0e8aae31/NAH-cirkel-met-invulhulp.pdf.aspx
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5. Werkwijze  
 
5.1 Ondersteuningsplan 
We werken methodisch vanuit het ondersteuningsplan. Dit plan komt tot stand door de dialoog te 
voeren met de cliënt. Als de cliënt dat niet zelf kan, gaan we in gesprek met zijn netwerk.  
In het ondersteuningsplan beschrijven we de beeldvorming, het perspectief en de daaruit 
voortvloeiende doelen. Die zijn het uitgangspunt voor de begeleiding. 
De gedragsdeskundige is indien nodig betrokken bij de omschrijving van de beeldvorming over 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel en de daaruit voortvloeiende begeleidingsstijl. Ook 
andere deskundigen kunnen hier een rol hebben.  
 
5.2 Uitgangspunten 
Het is belangrijk dat begeleiders de cliënt benaderen als een gelijkwaardige gesprekspartner. De 
cliënt heeft een eigen idee over hoe hij zijn leven wil inrichten.  
 
Hieronder lees je wat we van jou verwachten: 

 Dat je je inleeft in de cliënt.  

 Dat je open staat voor andere normen en waarden dan de jouwe.  

 Dat je kennis hebt van de gevolgen van NAH.  

 Dat je kunt kijken vanuit twee perspectieven: het leven voor het NAH en van het veranderde 
leven met de bijbehorende beperking.  

 Dat je zoekt naar de vraag achter de vraag.  

 Verder handel je vanuit het belang van de cliënt in relatie tot zijn omgeving. Als begeleider heb je 
een actieve houding. Als het even ingewikkeld wordt, geef je niet op. Het is een zoekproces. 

 Je durft je vragen te stellen aan zowel de cliënt als je collega’s. Zo ga je samen op zoek naar 
manieren om een constructieve bijdrage te leveren aan het leven van de cliënt.  

 
5.3 Methodieken, behandel- en begeleidingsmodellen 
Bij het bepalen van de begeleidingsstijl kunnen we gebruik maken van verschillende methodieken, 
behandel- en begeleidingsmodellen.  
 
Oplossingsgericht werken  
Oplossingsgericht werken is een vorm van begeleiden waarbij je de sterke kanten, wensen en ideeën 
van de cliënt benut. Je onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst. Ook bespreek je 
welke mogelijkheden de cliënt heeft om problemen aan te pakken en de gewenste situatie te 
bereiken. Oplossingsgericht werken is een doelgerichte methodiek. 
 
Dat betekent:  

 Je ziet de cliënt als expert van zijn eigen leven; 

 Je richt je niet op het probleem van de cliënt, maar op wat de cliënt daar graag voor in de plaats 
wil; 

 Je geeft de cliënt regie over de oplossing en stelt je nieuwsgierig op. “Ik weet het niet”;  

 Je vraagt naar uitzonderingen en hebt een positieve benadering; wanneer lukt het wel? Wat gaat 
er goed? Wanneer is het probleem er niet of minder? 

 
Mentaliseren (onderdeel van mentaliseren bevorderende begeleiding)  
Mentaliseren is het vermogen om de samenhang te begrijpen tussen het gedrag dat een persoon 
vertoont en de belevingen zoals gedachten of gevoelens die hij ervaart, in de context waarbinnen hij 
zich bevindt. 
Dat betekent: 

 Je hebt kennis van de achtergrond, de beperking en de persoonlijkheid van de cliënt;  
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 Je hebt kennis van de begeleidingslijnen en afspraken en weet hoe deze tot stand zijn gekomen; 

 Je kunt je inleven; jezelf van buitenaf en de ander van binnenuit zien; 

 Je handelt bewust en kunt indien nodig flexibel omgaan met situaties. Je vraagt je altijd af wat 
deze cliënt nu nodig heeft, ook als dat afwijkt van de afspraak; 

 Je kunt uitleg geven over hoe je hebt gehandeld, vanuit het perspectief van de cliënt; 

 Je bent je bewust van je eigen normen en waarden en kan deze, indien nodig, buiten spel zetten. 
 
5.4  Samenwerking  
In de ondersteuning van de doelgroep kan er na overleg samengewerkt worden met onderstaande 
disciplines: 
 
Intern 

 Gedragskundige  

 Logopedist  

 Fysiotherapeut  

 Ergotherapeut  

 Arts voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG)  

 Psychomotore therapeut/bewegingsagoog  

 afdeling Leren en Ontwikkelen  
 
Extern 

 Hersenletselteams  

 Hersenletselcentrum en bijbehorende organisaties  

 Samenwerkingsverband Hersenz  

 GGZ  

 Specialist uit ziekenhuis  

 Huisarts  

 Netwerk en vrijwilligers  
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6. Professionele kwaliteit 
 
Om goede ondersteuning en/of zorg te bieden, is het belangrijk dat je competent bent en je je 
competent voelt om met deze doelgroep te werken. Daarbij gaat het om je houding, vaardigheden 
en kennis .  
Je kunt onderstaand overzicht van de competenties gebruiken bij een ontwikkelgesprek, bij het 
inwerken van nieuwe medewerkers of bij teamreflectie.  
 
a. Competenties  
 
Houding 
 
Werk je bij Gemiva dan werk je vanuit onderstaande houding. Die houding heb je in al je contacten: 
met de cliënt en zijn netwerk, met je collega’s en met je externe samenwerkingspartners. Zo geef je 
invulling aan de kernwaarden van Gemiva: gastvrij, betrokken, verantwoordelijk en 
oplossingsgericht.  
 

 Je bent je ervan bewust dat je treedt in het persoonlijke leven van cliënten en hun naaste 
omgeving. 

 Je stelt jezelf regelmatig de vraag: ‘wat voeg ik toe aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van 
de cliënt?’ 

 Je bent onbevooroordeeld geïnteresseerd in de ander. Je luistert en/of kijkt naar wat de ander 
aangeeft en sluit daar bij aan. Je stelt (open) vragen, geeft erkenning en complimenteert. Je vult 
niet in voor de ander.  

 Je vraagt naar eigen ideeën, eerdere successen, competenties en oplossingen, waardoor je het 
vertrouwen van de ander in zijn eigen mogelijkheden versterkt. 

 Je sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de ander.  

 Je maakt duidelijke en haalbare afspraken, komt die na of stelt ze tijdig in overleg bij. 

 Je reflecteert op je eigen doen en laten, onderzoekt de effecten van je gedrag en bent bereid waar 
nodig alternatief gedrag te ontwikkelen. 

 
Vaardigheden 
 

 Je bent in staat vanuit een professionele houding een vertrouwensband met de cliënt op te 
bouwen, zodat hij of zij zich veilig voelt. 

 Je kan je inleven in de cliënt met kennis van zijn of haar leven voor het hersenletsel, altijd met 
oog op de context van het moment. 

 Je handelt  vanuit begrip voor de beperkingen van de cliënt. 

 Je bent in staat erkenning te geven voor de verandering als gevolg van het hersenletsel en in 
staat om de cliënt te stimuleren en motiveren voor de nieuwe keuzes die de cliënt moet maken. 

 Je bent in staat om het gedrag, de gezondheidssituatie en ontwikkeling van de cliënt te 
observeren, veranderingen te signaleren en hierover te communiceren. Zo wordt in gesprek met 
de cliënt het ondersteuningsplan steeds aangepast aan wat de cliënt nodig heeft. 

 Je stimuleert op een respectvolle en heldere wijze de zelfredzaamheid van de cliënt, passend bij 
zijn of haar huidige mogelijkheden. 

 Je bent in staat om aan te sluiten bij het moment en daar je handelen op aan te passen. 

 Je bent in staat om samen met de cliënt het sociale netwerk te ondersteunen en te benutten. 
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Kennis 
 
Je hebt kennis van   

 globale kennis van de werking van het brein (globaal); 

 oorzaken en vormen van hersenletsel; 

 de gevolgen van hersenletsel, de emotionele impact en daarvan voor het functioneren van de 
cliënt en voor zijn of haar sociale netwerk; 

 de invloed van persoons- en omgevingsfactoren op het functioneren en gedrag van de cliënt; 

 levend verlies bij de cliënt en bij het sociale netwerk; 

 oplossingsgericht werken;  

 mentaliseren.  
 

Voor meer uitgebreide informatie kan je de competentieprofielen van de VGN raadplegen.  
https://www.vgn.nl/nieuws/competentieprofielen-gehandicaptenzorg 
 
 
b. Mogelijkheden om deskundigheid te bevorderen 
 
Om goede ondersteuning en/of begeleiding te bieden, is het belangrijk dat je je kennis en 
vaardigheden bijhoudt, ontwikkelt en regelmatig reflecteert op je houding. Bij de afdeling Leren en 
Ontwikkelen vind je mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. Een leervraag die aansluit bij je 
behoeften, ambities en de wensen van één of meerdere cliënten is hierbij leidend.  
 
 
 

https://www.vgn.nl/nieuws/competentieprofielen-gehandicaptenzorg

