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Uitkomsten van Hersenz op de korte termijn

In het eerste onderzoek1,2 werden veranderingen in het functioneren na het volgen van Hersenz onderzocht bij 62
cliënten en 36 naasten. Voor dit onderzoek werden een voormeting (voor het begin van het programma) en een
nameting (een jaar na de voormeting) gedaan op verschillende domeinen. Veranderingen ten opzichte van de voormeting
waren:

Positief:

Negatief: Lagere zelfwaardering

Er deden 30 cliënten mee aan de follow-up. Daaruit bleek dat Hersenz ook op de lange termijn de tevredenheid met
participatie verbetert en de zorgbehoeften vermindert. Daarnaast is er op de lange termijn een verbetering op de
ervaren algemene gezondheid en een vermindering van ervaren problemen met sociale activiteiten. Op de lange termijn
neemt de zelfwaardering weer toe.
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Figuur 2: Opzet onderzoek Hersenz

Uitkomstevaluatie
Follow-upstudie

• Persoonlijke doelen werden behaald

• Fysiek functioneren verbeterde

• Tevredener met participatie

• Minder neuropsychiatrische symptomen

• Minder zorgbehoeften 

• Lagere zorglast van de mantelzorger

• Hogere kwaliteit van leven van de 
mantelzorger

Conclusie

De onderzoeksresultaten laten zien dat Hersenz zowel op de korte als de lange termijn tot
verbeteringen in functioneren leidt. Aangezien de twee evaluatiestudies relatief kleinschalig waren en
geen controlegroep hadden, moet een grootschaliger onderzoek met controlegroep uitgevoerd
worden om de effectiviteit van Hersenz met een grotere mate van zekerheid aan te tonen.
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Wat is Hersenz?

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel, die op de lange termijn problemen
ondervinden in hun dagelijks leven door hun hersenletsel en
die (beter) willen leren omgaan met deze gevolgen. Het
behandelprogramma wordt aangeboden in de chronische
fase na het letsel en bestaat uit een combinatie van
groepssessies in zorginstellingen en individuele trainings-
sessies bij cliënten thuis. Hersenz heeft als doel om cliënten
generaliseerbare strategieën aan te leren die zij ook na het
beëindigen van het programma kunnen inzetten om beter om
te gaan met de gevolgen van hun hersenletsel. Het
programma wordt op de cliënt afgestemd en bestaat uit
kennismaking en advies, minimaal twee groepsmodules,
thuisbehandeling en een uitstroomadvies. De duur van het
programma is afhankelijk van de gekozen modules.

Uitkomsten van Hersenz op de lange termijn

Voor elke behandeling geldt; blijven de veranderingen ook aanwezig op de langere
termijn? Daarom werd een tweede onderzoek uitgevoerd3. Het doel van deze
studie was om te onderzoeken of de veranderingen na het behandelprogramma
beklijven. Hiervoor werden de cliënten die deelnamen aan de eerste studie
opnieuw benaderd voor een extra meting (follow-up), twee jaar na de voormeting.
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Figuur 1:  Overzicht van het Hersenz-programma  
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Er zijn twee kleinschalige onderzoeken uitgevoerd om
na te gaan welke veranderingen in functioneren
optreden bij cliënten en hun naasten door Hersenz. De
uitkomsten van het programma zijn op de korte (na 1
jaar) en lange termijn (na 2 jaar) gemeten.


