
 

Webinar – Hoe omgaan met geen of te ziekte-inzicht 

bij personen met NAH? 

Vorming voor studenten 

Deze webinar is uitsluitend voor STUDENTEN bedoeld. 

In een eerste deel willen we ingaan op hoe omgaan met te weinig of geen ziekte-

inzicht. Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan optreden ten gevolge van een 

(verkeers)ongeval, een beroerte, infecties, een hersentumor of een ander trauma 

waarbij de hersenen beschadigd worden. Samen met de persoon wordt ook zijn 

omgeving getroffen door de gevolgen die dit kan opleveren. Er kunnen zichtbare 

gevolgen zijn (zoals bv. moeilijkheden bij het bewegen) en minder zichtbare gevolgen 

zoals cognitieve en emotionele veranderingen. Het is als persoon in de omgeving niet 

altijd gemakkelijk te begrijpen waarom bepaald gedrag of reacties anders zijn dan 

vroeger. Die veranderingen worden niet altijd erkend als een gevolg van NAH, 

worden soms zelf aan slechte wil toegeschreven of geven aanleiding tot discussies. 

Het is daarom belangrijk om in eerste instantie NAH en de mogelijke gevolgen te 

begrijpen en er mee leren omgaan. Deze avond kijken we hoe we kunnen omgaan 

met dat geen of te weinig ziekte-inzicht. 

In een tweede deel willen we een specifiek gevolg belichten: neglect. Dit is een 

gevolg van een hersenletsel, meestal door een beroerte. Bij neglect wordt 

stelselmatig één lichaamshelft of een deel van de ruimte om iemand heen 

verwaarloosd. Wat zijn de gevolgen van een neglect en hoe ga je hiermee om? 

 

 

 

 

 

 

Na inschrijving krijgt u op de dag van de webinar een link die u kan gebruiken 

om in de webruimte te komen. U hoeft hier niets voor te installeren. 

 

Wouter Lambrecht 
klinisch neuropsycholoog 

dinsdag 1 december 2020 / 18.30 tot 20 uur 

Kostprijs: 15 euro 

Locatie: online, na betaling krijgt u ten laatste op de dag van de sessie een link. 

 

Inschrijven via www.sig-net.be  > vormingen  
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