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Neuropsychiatrie

Die tak van de klinische wetenschappen die 

zich bezighoudt met de integratie tussen de 

‘neuro’-wetenschappen – waaronder de 

neurologie, de neurofysiologie en de 

neuroanatomie – en de ‘psycho’-

wetenschappen: de psychiatrie, de 

psychologie en de neuropsychologie’ 

Verhey 2002



Dus

Bij elke patient moet de puzzel gelegd worden 

van de stukjes uit deze kennisgebieden:

• Neurologie

• Neuroanatomie

• Neurofysiologie

• Psychiatrie

• Psychologie 

• Neuropsychologie



• Neuropsychiatrisch bezig zijn is 

informatie verzamelen op al 

deze gebieden en streven naar 

integratie van deze informatie 

in een holistische hypothese



• Bij uitstek bij hersenletsel is deze aanpak 

geboden.

• Mij is gevraagd om vanuit het perspectief 

van de neuropsychiatrie en hersenletsel hier 

vandaag iets te vertellen.



DEFINITIE  NAH



DEFINITIE  NAH

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL 

is alle hersenletsel door welke oorzaak dan ook, 

anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, 

dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn 

en tot het aangewezen zijn op hulpverlening.

(Landelijk coördinatiepunt NAH)

AJW ter Mors, psychiater NAH, 

GGZ Oost Brabant, Huize Padua



Cijfers 



• 60.000 nieuwe gevallen per jaar

• 50% van traumatisch letsel 

beroepsbevolking en 30% van het niet-

traumatisch letsel

• 40% keert terug in werk na twee jaar.

• Dit laatste geldt ook voor de relatief lichtere 

letsels



casus



• Patiënt 50 jaar

• Schoonmaker in groot bedrijf met eigen 
schoonmaakdienst

• Cardiac arrest op de werkplek

• Succesvolle en in principe ook tijdige 
reanimatie

• Coma 24 uur

• Goed herstel, d.w.z. geen motorische uitval. 
Iedereen blij en opgelucht dat hij er zo goed 
is afgekomen inclusief bedrijfsarts die trots 
is op de on-site defibrillator



• Geen neuropsychologisch onderzoek

• Thuis eerst geen problemen

• Gereïntegreerd op het werk in 3 ploegen; 
succesvol

• Extreem vermoeid maar doorzetter dus houdt vol 
op zijn tandvlees

• Vriend en ploegbaas valt weg(vervroegde 
uittreding)

• Andere vaste kracht valt uit door myocard infarct

• Hij is de oudste van de ploeg met nu tijdelijke 
krachten

• I.p.v. alleen maar uitvoeren krijgt hij nu ook 
organiserende en leidinggevende 
verantwoordelijkheden



• Krijgt klachten: somberheid, veel huilen 

vooral als men hem op het werk vraagt hoe 

het gaat en dus veel schaamte. Komt in 

negatieve spiraal wordt suïcidaal en thuis 

zeer snel geïrriteerd.

• Valt weer uit.



• Wordt nu wel verwezen naar NAH-poli.

• NPO: trage info verwerking, forse 
aandachtsproblemen, geheugenproblemen, lichte 
stoornis in planning en organisatie(executief). Al 
met al dus veel beperkingen in het verkrijgen en 
behouden van overzicht over complexe en snel 
veranderende situaties.

• Conclusie: cognitieve stoornissen na hypoxische 
encephalopathie en nu depressie als gevolg van 
overbelasting door onvoldoende onderkenning van 
de cognitieve stoornissen bij veranderende 
werksituatie(1e reïntegratie al te hoog gegrepen)



• Beleid:

• Symptoombestrijding door SSRI

• Psychoeducatie patiënt en echtgenote

• Cognitieve training

• Begeleiding bij reïntegratie

• Overleg bedrijfsarts



• Overleg bedrijfsarts:

• Uitleg over cognitieve stoornissen

• Uitleg over hoe de verandering van 
werksituatie juist een appel doet op de 
beperkingen van patiënt.

• Uitleg over de cognitieve revalidatie 
daarvoor

• Afstemmen consequenties daarvan voor 
reïntegratie



Dringend advies:

• geen tijdcontingente 

reïntegratie maar 

belasting contingente 

reïntegratie



• Afspraken:

• Patiënt start met reïntegratie

• Bedrijfsarts ziet hem met vaste regelmaat 
om proces te volgen

• Volgende reïntegratie stap wordt pas gezet 
als de vorige succesvol is en er geen 
tekenen zijn  van overbelasting. 

• Bij elke volgende stap is er overleg met de 
neuropsycholoog die vanuit de behandeling 
de reïntegratie begeleid.

• Uitkomst 



Wat illustreert deze casus

• Begrijp het letsel en de beperkingen

• Cognitieve stoornissen: aandacht, tempo, 

geheugen, executieve functies

• Communicatieve stoornissen, beperkte 

energie, gevoeligheid voor prikkels

• Ontremming van emoties

• Afzetten tegen werkplek



Nota bene
• In 9 van de 10 gevallen speelt overvragen 

vanuit onvoldoende onderkennen van de 

neuropsychologische functiestoornissen een 

rol bij het ontstaan van problemen met een 

patiënt met hersenletsel bij verwijzing naar 

onze 3e lijns  NAH poli
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Diagnostiek/begrijpen

• Somatisch neurologische aspecten, o.a. 
Soort letsel, lokalisatie/ernst, EMV score, 
PTA.
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Verdere diagnostiek

• Premorbide functioneren

• Systeeminteractie voor en na het letsel

• Neuropsychologische functies

• Psychiatrisch toestandsbeeld

• Persoonlijkheidsverandering na 
letsel(emoties,drive, impulscontrole)

• Energiebalans; afstemming belasting op 
belastbaarheid.

AJW ter Mors, psychiater NAH.  
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hulponderzoek

• NPO

• Logopedisch onderzoek

• Onderzoek op werkplek



Schone taak voor de bedrijfs-

verzekeringsarts.

• Maak een ecologische 

vertaling





• Multidisciplinaire ZonMW 

richtlijn Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH) en 

arbeidsparticipatie. 2011



Patientgebonden factoren.
Positief Negatief 

• werkzaam vóór het letsel 

• hoog opleidingsniveau laag opleidingsniveau 

• <40 jaar > 55 jaar 

• Man vrouw 

• steun familie 

• blank ras donker ras 

• gehuwd 

• minder ernstig letsel: ernstig letsel: lage GCS, 

co- maduur, lange 

opnameduur, lange duur 

PTA-fase, afasie, misselijk, 

braken, pijn 

• korte opnameduur ziekenhuis

• goede testuitslagen* slechte testuitslagen* 

comorbiditeit: diabetes, ex-

tracranieel letsel, 

epilepsie 



Reviews 

• Psychiatrische beelden negatief 

gecorreleerd met RTW (return to work) dus 

proactief zijn

• Prognostische factoren RTW traumatisch 

letsel: lage opleiding werkeloosheid lange 

revalidatie. 

• Non-traumatisch letsel: ADL 



Aanbevelingen richtlijn

• Vroeg in de revalidatie info uitwisselen

• Aan bedrijfsarts

• Aan werkgever en collega’s

• Partner en mantelzorgers bij 

arbeidsreïntegratie betrekken.

• Warme overdracht

• Begeleiding langdurig voortzetten





Concussion (licht 

traumatisch hersenletsel)



• Wüst viel van haar fiets op haar hoofd.

• Te vroeg, te hard begonnen kost haar bijna 

een jaar. Nu pas weer op niveau

• Epke Zonderland viel van de rekstok. Lang 

traject bij OS eigenlijk nog niet helemaal 

terug



ref

• Benefits of Strict Rest After Acute 

Concussion: A Randomized Controlled 

Trial
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• PediatricsFebruary 2015, VOLUME 135 / 

ISSUE 2



• Mondiale expertgroep adviseert rust met 

stapsgewijze opbouw van activiteiten.

• Dier experimenteel onderzoek en 

retrospectief onderzoek bij mensen 

suggereren dat te vroege mentale en fysieke 

activiteit de uitkomst nadelig beïnvloedt.

• Strikte langdurige bedrust heeft mogelijk 

nadelen, geen voordelen.
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• Heftige training in de eerste twee weken na 

het letsel kan speciaal bij ernstiger letsels 

herstel vertragen

• Stapsgewijze opbouw “if tolerated” wordt 

aanbevolen. Of “Exercise that is below the 

threshold to exacerbate symptoms” 

• Uitstel opbouw meer dan een maand na het 

letsel kan nadelig zijn

• Bezig zijn met gewaardeerde activiteiten 

kan beschermen tegen depressie en angst.



Samenvattend 

• Rust direct na letsel erg belangrijk. Niet te 

vroeg beginnen maar ook niet te lang 

wachten.

• Als begonnen dan zorgen dat er niet wordt 

overbelast



Reïntegreren/herstelfase

• Je kunt niet veel doen om herstel te 

bevorderen

• Te vroeg en te hard beginnen vertraagt het 

herstel en verlaagt eindniveau

• Volledige (bed)rust langdurig na letsel zou 

nadelig zijn.

• Stapsgewijze opbouw wordt geadviseerd



Reïntegratie /herstelfase II

• Stapsgewijze opbouw = belasting 

contingent (cave overbelasting)

• Samenwerking 

bedrijfsarts/behandelsector/patiënt en 

familie



Reintegratie chronische fase

• Er is sprake van een eindtoestand na een 

half tot twee jaar

• Bij overbelasting kan het functioneren 

achteruitgaan en gedragsproblemen, 

depressie, angst of andere psychiatrische 

problemen kunnen ontstaan.

• Start reïntegratie idealiter zonder 

overbelasting



• Goed in kaart brengen van restbeperkingen 

en belastbaarheid (duurbelasting)

• Vanuit neuropsychiatrische integrale kijk 

begrijp het letsel en de beperkingen

• Maak van daaruit een vertaling naar wat dat 

betekent voor een werkplek en het soort 

werk

• Start low go slow zowel qua soort werk en 

hoeveelheid per tijdseenheid als qua 

hoeveel uren 

• Dus opnieuw stapsgewijze 

belastingcontingente opbouw



VRAGEN?


