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Programma Parallelsessie NAH 

13.30 Opening en Quiz 1

13.40 NAH en Arbeid: inleiding
Henk Arwert, revalidatiearts

14.00 Vragen voor discussie

14.05 Arbeidsmodules in de revalidatie bij NAH 
Dr. Judith van Velzen

14.30 Korte pauze

14.35 Arbeidsrevalidatie voor jongeren met NAH
Dr. Arend de Kloet

14.55 Discussie

15.10 Quiz 2 en Afsluiting



Vraag 1

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een veel 
voorkomende publieke opinie over mensen met NAH is:

0 Zijn het beste af in een instelling voor wonen, zorg en 
dagbesteding

0 Zijn onberekenbaar en agressief

0 Zijn lastig als collega op het werk

0 Herstellen volledig als zij zich hiervoor hard genoeg 
hun best doen



Vraag 2

Welke van de volgende beperkingen die mensen 
met NAH ervaren op het werk is MINDER VAAK 
voorkomend:

0 Hoofdpijn

0 Beperkt ziekte-inzicht

0 Vermoeidheid

0 Geheugenstoornis

0 Concentratiestoornis



Vraag 3 

Het percentage mensen < 65 jaar die ten tijde van 
een eerste CVA werk hadden en 2-5 jaar na een 
CVA werkt is:

0 10%
0 20%
0 30%
0 40%
0 50%



Vraag 4

Hoeveel procent van de mensen met NAH die 
begeleid werden volgens de Ronde Tafel Methode 
of de Arbeidsgerelateerde Revalidatie methode 
keerden binnen een jaar na de start van de 
revalidatie terug naar werk?

0 40-50%
0 60-70%
0 80-90%



Vraag 5
Wat zijn drie belangrijke componenten van effectieve 
arbeidsrevalidatieprogramma’s?

0 Vroege interventie + training gericht op werk + 
multidisciplinaire samenwerking revalidatie, 
werknemer/revalidant met NAH, werkgever en bedrijfsarts

0 Half jaar afwachten tot zoveel mogelijk herstel is 
opgetreden + monodisciplinaire begeleiding door de 
bedrijfsarts + standaardopbouw in tijdsduur op eigen 
werkplek

0 Starten na afronding van het reguliere 
revalidatieprogramma + direct zoeken naar ander werk + 
focus op de beperkingen die het gevolg zijn van het 
hersenletsel



Vraag 6

In hoeveel procent van de Nederlandse 
revalidatiecentra en afdelingen 
revalidatiegeneeskunde van ziekenhuizen die 
arbeidsgerichte revalidatie bieden aan mensen met 
NAH wordt de bedrijfsarts betrokken bij het 
arbeidsrevalidatieproces?

0 +/- 50%
0 +/- 75%
0 +/- 90%
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Bonus

Het percentage patienten met NAH dat in de 
arbeidzame leeftijd (15-64 jr) is als zij NAH 
oplopen is ongeveer:

0 25%

0 45%

0 65%

0 85%


