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NAH 
 
Wat is NAH? 
NAH is de afkorting voor niet aangeboren hersenletsel. Hiermee worden alle vormen van 
hersenbeschadiging bedoeld die ontstaan na de leeftijd van een jaar.  
 
Hoe wordt NAH ook wel genoemd? 
NAH is de afkorting voor niet aan geboren hersenletsel. NAH is een verzamelnaam voor 
verschillende aandoeningen die gemeenschappelijk hebben dan ze maken dat de bepaalde 
delen van de hersenen beschadigd raken.  
 
Traumatisch en niet traumatisch schedelhersenletsel 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet traumatisch schedelhersenletsel. 
Traumatisch schedel hersenletsel ontstaat door een klap of stoot tegen het hoofd als gevolg 
van een ongeval. Alle andere oorzaken van hersenletsel vallen onder de groep niet 
traumatisch schedelhersenletsel. Drie kwart van het niet aangeboren hersenletsel is 
traumatisch, een kwart niet traumatisch.  
 
Cerebrale parese 
Wanneer er een hersenbeschadiging ontstaat voor de leeftijd van een jaar, dan wordt 
gesproken van een cerebrale parese. Dit is een kunstmatig onderscheid. Er zijn ook 
hulpverleners die menen dat er moet worden gesproken van NAH wanneer de 
hersenbeschadiging ontstaat na de leeftijd van 4 weken, andere zouden liever de grens van een 
half jaar willen aanhouden 
 
Hoe vaak komt NAH voor bij kinderen? 
Het is niet goed bekend hoe vaak NAH voorkomt bij kinderen. Lang niet alle kinderen die 
NAH krijgen, zijn bekend bij een dokter. Geschat wordt dat jaarlijks een op de 120 kinderen 
NAH krijgt. In Nederland gaat het gemiddeld om19000 kinderen per jaar. 
 
 Bij wie komt NAH voor? 
Volgens de definitie komt NAH voor bij kinderen na de leeftijd van een jaar. Er is geen 
duidelijke voorkeursleeftijd. NAH kan ook op volwassen leeftijd ontstaan. 
Zowel jongens als meisjes kunnen NAH krijgen.  
 
Wat is de oorzaak van NAH? 
Verschillende oorzaken 
Er bestaan veel verschillende oorzaken waardoor NAH kan ontstaan. Een van de meest 
voorkomende oorzaken is een ongeval waardoor hersenbeschadiging ontstaat. Dit wordt ook 
wel traumatisch schedelhersenletsel genoemd. Andere oorzaken zijn het krijgen van een 
hersen(vlies)ontsteking, hersenabces, hersentumor, hersenbeschadiging door 
zuurstoftekort, hersenbeschadiging door vergiftiging, een herseninfarct of een hersenbloeding. 
Deze verschillende aandoeningen worden niet-traumatisch schedelhersenletsel genoemd.  
Bij drie op de vier kinderen is er sprake van traumatisch schedelhersenletsel en bij een op de 
vier kinderen van niet traumatisch schedelhersenletsel.  
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Schade aan de hersenen 
Al deze verschillende oorzaken zorgen vaak voor dezelfde restverschijnselen, vandaar dat 
deze restverschijnselen NAH worden genoemd. De oorzaak van het ontstaan van de 
hersenschade bepaalt niet welke restverschijnselen aanwezig zullen blijven. De plaats van de 
hersenschade en de leeftijd waarop de hersenschade optreedt bepalen dit des te meer.  
 
Wat zijn de symptomen van NAH? 
Variatie 
Er bestaat grote variatie in hoeveelheid en ernst van de verschillende symptomen die kinderen 
met NAH kunnen hebben. Geen kind zal alle onderstaande symptomen hebben. Wel zullen 
veel kinderen en ouders onderstaande symptomen kunnen herkennen waardoor vaak veel 
duidelijk kan worden waarom een kind op een bepaalde manier reageert. 
De symptomen zijn ook erg afhankelijk van de plaats de in de hersenen waar de hersenschade 
is ontstaan.  
 
Uitvalsverschijnselen 
Door beschadiging van een bepaalde gedeelte van de hersenen, kunnen bepaalde 
hersenfuncties uitgevallen zijn. Hierdoor kunnen problemen aanwezig zijn met bewegen, het 
bewaren van het evenwicht, met zien, horen, praten, voelen, pijnklachten of zindelijkheid. Of 
deze problemen er zijn, zal afhangen van de plaats waar de hersen beschadigd zijn.  
Vaak verbeteren deze uitvalsverschijnselen in de loop van de tijd nog. Globaal gesproken zijn 
uitvalsverschijnselen die twee jaar na het optreden van de hersenbeschadiging nog aanwezig 
zijn, meestal blijvende uitvalsverschijnselen.  
 
Problemen met leren 
NAH zorgt vaak voor problemen met leren. Kinderen met NAH verwerken nieuwe informatie 
vaak in een langzamer tempo dan voor het ontstaan van de hersenbeschadiging. Hierdoor 
werken kinderen in een langzamer tempo en hebben ze meer tijd nodig om hun schoolwerk af 
te maken. Het uitvoeren van twee taakjes op het zelfde moment is lastig voor kinderen. 
Kinderen raken gemakkelijker het overzicht kwijt. Kinderen hebben meer herhaling nodig om 
het geleerde te onthouden en te automatiseren. Vaak kunnen kinderen hun aandacht niet lang 
bij het schoolwerk houden, ze zijn sneller afgeleid. Plannen van het schoolwerk of huiswerk is 
moeilijk.  
 
Gedrag 
Kinderen met NAH kunnen vaak minder goed tegen drukte en te veel prikkels. Kinderen 
kunnen hierdoor prikkelbaar en kortaf worden. Een kleine aanleiding kan zorgen voor 
plotseling heftige boosheid. Kinderen kunnen het lastig vinden om weer uit deze boosheid te 
komen. Achteraf begrijpen kinderen vaak niet waarom ze zo boos zijn geworden en schamen 
ze zich ervoor. Er zijn ook kinderen die in plaats van boos, juist heel verdrietig 
worden. Sommige kinderen worden somber of soms zelf depressief.  
Kinderen kunnen ongeduldig zijn en alles meteen willen doen. Ze worden impulsief. 
Sommige kinderen gebruiken vloekwoorden of lachen in situaties waarin dit eigenlijk niet 
kan, zonder te begrijpen dat dit gedrag niet gepast is. Dit kan problemen opleveren met 
vriendschappen. Er zijn ook kinderen die juist heel angstig worden van gedrag terwijl ze dat 
voorheen niet waren.  
 
Emoties 
Kinderen met NAH kunnen emoties in hevigere mate voelen en ervaren als voor de 
hersenbeschadiging. De rem op het uiten van emoties lijkt weg. Kinderen kunnen van extreem 
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vrolijk naar extreem verdrietig toe gaan in korte tijd. Als gevolg van NAH kunnen kinderen 
onzeker worden en minder zelfvertrouwen hebben.  
 
Epilepsie  
Hersenbeschadiging kan maken dat kinderen last krijgen van epilepsie aanvallen. 
Verschillende soorten epilepsie aanvallen kunnen voorkomen, aanvallen met schokken of stijf 
worden van een of meerdere lichaamsdelen of aanvallen met bijvoorbeeld staren waar bij 
kinderen niet reageren wanneer ze geroepen worden.  
 
Problemen met slapen 
Kinderen met NAH hebben vaker problemen met slapen. Kinderen kunnen vaak moeilijker in 
slaap vallen en liggen langere tijd wakker voordat ze in slaap vallen. Soms komt dit omdat 
kinderen piekeren of sombere gedachtes hebben. Vaak komt dit ook omdat de hersenen niet 
meer goed in staat zijn om een slaapwaakritme aan te maken.  
Epilepsie in de nacht kan ook de oorzaak zijn van slaapproblemen.  
 
Vermoeidheid 
Kinderen met NAH zijn sneller vermoeid. Dit komt voor een deel omdat het verwerken van 
informatie veel meer tijd en energie kost dan voorheen. Vaak proberen kinderen toch op 
hetzelfde niveau te functioneren als voor het ontstaan van de hersenbeschadiging, wat niet 
meer haalbaar is. Door dit te doen overvragen ze zichzelf voortdurend, wat leidt tot ernstige 
vermoeidheid.  
 
Hoofdpijn 
Kinderen met NAH zijn gevoeliger voor het krijgen van hoofdpijnklachten. Vaak gaat het om 
een zwaar gevoel in het hele hoofd in combinatie met misselijkheid of duizeligheid. 
Hoofdpijn is vaak een teken van overvraging van het lichaam.  
 
Hoe wordt de diagnose NAH gesteld? 
Verhaal en onderzoek 
De diagnose NAH kan worden vermoed op grond van het verhaal van een kind wat op een 
bepaald moment een hersenbeschadiging heeft opgelopen en nadien restklachten daaraan 
overhoudt.  
 
MRI scan 
Met behulp van een scan van de hersenen kan soms zichtbaar gemaakt worden waar in de 
hersenen de beschadiging aanwezig is. Niet alle hersenschade is zichtbaar op een MRI 
scan. Hersenschade moet een paar millimeter groot zijn om zichtbaar te zijn op de MRI scan. 
Ook kan een MRI scan nooit laten zien hoe verschillende gebieden in de hersenen met elkaar 
samenwerken, wat vaak het probleem is bij kinderen met NAH.  
 
Fysiotherapeut 
Een fysiotherapeut kan door middel van een bewegingsonderzoek vastleggen of er problemen 
zijn met bewegen en op welke gebieden er problemen zijn met bewegen.  
 
Logopedist 
Een logopediste kan door middel van een logopedisch onderzoek vast leggen of er problemen 
zijn met het uitspreken van de woorden of met het begrijpen en toepassen van taal.  
 
Neuropsychologisch onderzoek 
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Een neuropsycholoog kan door middel van allerlei testjes vastleggen hoe de hersenen 
functioneren op het gebied van onthouden, vasthouden van de aandacht, ruimtelijk inzicht, 
verwerken van taal. Op die manier kan vast gelegd worden of de hersenen problemen hebben 
met deze functies.  
Het lastige is vaak wel dat er voor het ontstaan van de hersenschade niet zo’n 
neuropsychologisch onderzoek verricht is. Het blijft dus lastig aan te geven welke problemen 
misschien al aanwezig waren en bij het kind hoorden en welke problemen als gevolg van de 
hersenschade zijn ontstaan. Op zich is dat ook niet belangrijk, belangrijker is om er voor te 
zorgen dat het kind de juiste ondersteuning krijgt hoe het om kan gaan met taken die lastiger 
voor het kind zijn.  
 
Hoe worden kinderen met NAH behandeld? 
Begeleiding op maat 
Geen kind met NAH is hetzelfde, elke begeleiding zal er ook anders uit zien. Het is belangrijk 
dat er begeleiding op maat wordt gemaakt voor een kind. 
Toch zijn er wel een aantal adviezen die voor meerdere kinderen met NAH gelden. Een aantal 
daarvan staan hieronder weer gegeven.  
 
Besef 
Besef dat er sprake is van NAH en wat NAH inhoudt zijn een belangrijke stap in de 
behandeling van NAH. De problemen van het kind worden herkend en erkend en de 
omgeving beseft dat de problemen die het kind heeft komen als gevolg van de 
hersenbeschadiging en niet door desinteresse of opzet van het kind.  
 
Acceptatie 
Een tweede belangrijke stap in de behandeling van NAH is acceptatie dat er sprake is van 
NAH. Dit kost vaak tijd. NAH treft niet alleen het kind, maar het hele gezin. Ieder gezinslid 
verwerkt het ontstaan van NAH op zijn eigen manier en tijdstip. Het is belangrijk dat ieder 
gezinslid hier de ruimte en de tijd voor krijgt om dit te doen op de manier die passend is. Een 
maatschappelijk werkende of een psycholoog kunnen kind en gezin hierbij helpen.  
 
Lat lager leggen 
Kinderen met NAH hebben vaak beperkingen in vergelijking tot hun functioneren voor 
ontstaan van de hersenbeschadiging. Vaak proberen kinderen desondanks op dezelfde manier 
te functioneren als voor ontstaan van de hersenbeschadiging. Dit leidt tot overvraging van het 
kind en zorgt vaak voor ernstige vermoeidheid, hoofdpijnklachten en gevoelens van 
somberheid.  
 
Aandacht voor wat wel lukt 
Het is belangrijk om aandacht te hebben voor alles wat wel lukt. Dit geeft namelijk positieve 
energie. Heel begrijpelijk hebben kind en de gezinsleden veel aandacht voor wat allemaal niet 
meer lukt. Dit geeft juist negatieve energie en zorgt vaak voor sombere gevoelens.  
 
Rustmomenten 
Kinderen met NAH zijn sneller vermoeid. Het is dus goed om regelmatig een rustmoment in 
te bouwen waarin de hersenen kunnen uitrusten. Daarna kunnen kinderen vaak weer beter de 
taak uitvoeren die zij willen uitvoeren.  
 
Fysiotherapie 
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Een fysiotherapeut kan kinderen helpen hoe zij zo goed mogelijk kunnen bewegen ondanks 
de beperkingen die er zijn. Een fysiotherapeut helpt kinderen om hun conditie weer op te 
bouwen die vaak verlaagd is als gevolg van de hersenbeschadiging. 
 
Logopedie 
Een logopediste kan kinderen helpen wanneer er problemen zijn met praten, kauwen 
of slikken. Door middel van tips en oefeningen kan dit geoefend en verbeterd worden.  
 
Ergotherapie 
Een ergotherapeut kan kijken hoe kinderen het beste om kunnen gaan met hun 
beperkingen. Hulpmiddelen kunnen een bepaalde taak makkelijker maken. Een ergotherapeut 
kan kinderen ook begeleiden in het verdelen van hun beperktere energie over de dag.  
 
Revalidatiearts 
Een revalidatiearts coördineert vaak de verschillende behandeling die nodig zijn na het 
ontstaan van de hersenbeschadiging. Een deel van de kinderen zal tijdelijk worden 
opgenomen in een revalidatiecentrum om intensieve therapie te krijgen. Een ander deel van de 
kinderen gaat voor behandeling naar het revalidatiecentrum toe, maar slaapt thuis in eigen 
huis. Dit wordt een poliklinische behandeling genoemd.  
 
Orthopedagoog 
Een orthopedagoog kan kinderen helpen hoe om te gaan met de gevolgen van het hebben van 
NAH. Een orthopedagoog kan kinderen helpen in het omgaan met prikkels, boosheid, angst of 
geheugenproblemen. Een orthopedagoog kan ook het gezin helpen hoe zij het kind met NAH 
zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en begeleiden.  
 
Psycholoog 
Ook een psycholoog kan kind en gezin begeleiden in het omgaan met de gevolgen van de 
hersenbeschadiging. Wanneer kinderen of gezinsleden nog veel nare herinneringen hebben 
aan het ontstaan van de hersenbeschadiging kunnen EMDR behandeling of gesprekken 
helpen.  
 
Kinder- en jeugdpsychiater 
Kinderen die somber of zelfs depressief worden als gevolg van NAH hebben begeleiding van 
een kinder- en jeugdpsychiater nodig. Door middel van combinatie behandelingen, therapie in 
combinatie met medicatie zullen kinderen begeleid worden. Er bestaan ook medicijnen die 
kunnen helpen bij aandacht en concentratieproblemen. Ook hiervoor geldt dat per kind de 
voor- en nadelen van deze medicijnen tegen elkaar afgewogen moeten worden.  
 
School 
Het is belangrijk dat de leerkrachten op de hoogte zijn dat een kind NAH heeft. Vaak hebben 
kinderen behoefte aan een rustige plek in de klas waar kinderen kunnen werken. Het is goed 
als kinderen niet te lange tijd achter elkaar aan een taak hoeven te werken, maar tussendoor 
een andere taak kunnen doen. Kinderen kunnen extra tijd voor werkjes en toetsen nodig 
hebben. Kinderen hebben vaak behoefte aan extra ondersteuning en het aanbrengen van 
structuur door de leerkracht. De school kan extra begeleiding voor het kind aanvragen.  
 
Expertisecentra 
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Een aantal instanties in Nederland heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen 
met NAH. Bij deze instanties, zoals Vilans, Plurijn, Zozijn, De Noorderbrug, Interaktcontour, 
Syndion en Gors kan advies gevraagd worden.  
 
Behandeling epilepsie 
Epilepsie kan behandeld worden met medicijnen. Verschillende soorten medicijnen kunnen 
hiervoor gebruikt worden. Er bestaat geen voorkeursmedicijn. Medicijnen kunnen ook 
bijwerkingen hebben. Per kind zullen de voordelen van medicijnen moeten worden 
afgewogen tegen de nadelen ervan.  
 
Problemen met slapen 
Een vast slaap-waakritme is belangrijk voor kinderen met NAH. Het liefst is dit ritme elke 
dag hetzelfde, ook in het weekend en in de vakantie. Wanneer er problemen met inslapen zijn, 
zonder dat dit veroorzaakt wordt door piekeren, dan kan het medicijn melatonine in een lage 
dosering 30-60 minuten voor het slapen gaan, helpen om gemakkelijker in slaap te vallen.  
 
Contact met andere ouders 
Door het plaatsen van een oproepje op het forum van deze site kunt u in contact komen met 
andere kinderen en hun ouders die NAH hebben. Lotgenoten contact kan heel behulpzaam 
zijn in het accepteren en omgaan met NAH.  
 
Wat betekent het hebben van NAH voor de toekomst? 
Verbetering van de klachten 
De hersenschade die ontstaan is kan nog goed verbeteren in de loop van de tijd. Hersenen 
herstellen zich langzaam. Globaal gesproken wordt het meeste herstel gezien in de eerste twee 
jaren na het ontstaan van de hersenschade.  
Ook kunnen kinderen leren hoe zij het beste om kunnen gaan met de uitvalsverschijnselen, 
waardoor kinderen er steeds minder door gehinderd worden. 
 
Restverschijnselen 
Globaal wordt aangehouden dat de restverschijnselen die twee jaar na het ontstaan van de 
hersenschade nog aanwezig zijn, blijvende restverschijnselen zijn.  
 
Stabiel beeld 
Bij de meeste vormen van NAH ontstaan geen nieuwe problemen, tenzij de aandoening die 
voor de NAH heeft gezorgd nog een keer opnieuw kan zorgen voor nieuwe hersenschade.  
 
Growing into deficit 
Bepaalde problemen kunnen ook pas op latere leeftijd voor het eerst duidelijk worden. De 
problemen waren er altijd wel, maar vielen niet op, omdat op de leeftijd van het kind nog 
geen beroep werd gedaan op deze vaardigheden. Zo hoeven jonge kinderen nog niet zelf te 
kunnen plannen, omdat hun ouders dit voor hun doen, maar oudere kinderen moeten dat wel. 
Op zo’n moment kan duidelijk worden dat een kind met NAH hier problemen mee heeft. Er is 
dus geen nieuw probleem ontstaan, maar een probleem wat er al was is nu duidelijk 
geworden. Dit wordt growing into deficit genoemd.  
 
Levensverwachting 
Kinderen met NAH zullen als gevolg van de NAH geen afwijkende levensverwachting 
hebben. Wel kan de onderliggende aandoening en eventuele epilepsie van invloed zijn op de 
levensverwachting van een kind.  
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Hebben broertjes en zusjes een vergrote kans om NAH te krijgen? 
NAH is geen erfelijke aandoening. Broertjes en zusjes zullen dus meestal geen verhoogde 
kans hebben op zelf ook NAH te krijgen.  
 
Referenties 
www.nah.nl 
Website voor professionals die mensen met NAH begeleiden 
www.nah-stichting.nl 
Website van de stichting van ervaringsdeskundigen met informatie over NAH 
www.hersenletsel.nl 
Vereniging die kennis en hulp over NAH wil verspreiden 
www.hersenstichting.nl 
Stichting die informatie over hersenziekten wil bevorderen en onderzoek naar preventie van 
hersenziekten steunt 
www.vilans.nl 
Vilans zet zich in om langdurende zorg voor mensen met NAH te verbeteren  
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