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Chronische fase Revalidatie fase Acute fase 



Argwaan? 

Denken dat iets of iemand niet betrouwbaar is 

 

 

 

Achterdenkendheid  
Achterdocht  
Boosaardigheid  
Inbeelding  
Kwaaddenkendheid  
 
 
 

Verdenking  
Vermoeden  
Wantrouwen 
Gevoel dat er iets klopt  



Argwaan en ons brein 

De laatste zin van publicaties en presentaties van 
wetenschappers :  
er is meer onderzoek nodig! 
Maar… het gedrag is er al.  
Is er wetenschappelijk onderzoek naar 
gedragsinterventies?  



Argwaan en ons brein 

 

 

 

Een basisgevoel van 
vertrouwen in mensen. 
(Minder voedingsbodem om 
argwaan te ontwikkelen) 



Argwaan en ons brein 

 

 
 

 

Zelfbewustzijn beleving van de 
eigen identiteit, dus van wie wij zijn en 
wat wij doen, denken, voelen of hebben 
meegemaakt  

Voor het zelfbewustzijn is een combinatie 
van zintuiglijke waarneming en een 
intacte hersenschors nodig. 
 

Het “kijken naar je zelf” tav 
handelen en waar je je beweegt. 
 

De “radarfunctie” het voelen dat 
iemand je volgt. 

 

 



Argwaan en ons brein 

 

 

 

Een gezond wantrouwen  

  

 

 



Argwaan en ons brein 

 

 

 



Argwaan en ons brein 

 

 

 

Het onderscheidend vermogen, wat hoort in 

welke situatie? 
 

Wantrouwen is een natuurlijk gegeven  
 Is het eten te vertrouwen ? Reuk – smaak 
 Dreiging van gevaar, moet ik op mijn 
 hoede zijn?  
 

Angst voor het onbekende, het onverwachte. 



Argwaan en ons brein 

 

 

 

Hallucinaties  / wanen 

Als hersenstructuren niet de normale informatie 
ontvangen gaan ze zelf informatie maken. 

De wanen kunnen gekleurd zijn door angstige 
herinnering of beelden. 

Stemmen horen. Komt ook bij gezonde mensen 
voor. De stemmen geven veelal op een 

vriendelijke manier hulp en advies. 

 



Argwaan en hersenletsel 

 

 

 

   
Het ontstaan van Hersenletsel is een traumatische 
gebeurtenis 
Je gezonde lichaam heeft je in de steek gelaten en op dat 
moment word je geconfronteerd met het feit dat gezondheid 
niet vanzelfsprekend is. 
Dit alleen al vormt een basis voor ontwikkeling van meer 
argwaan naar jezelf. 

 



Argwaan en hersenletsel 

 

 

 

 Ontbreken ziekte-inzicht. 
Verminderd vermogen om de eigen sterke en zwakke 
punten en hun invloed op het dagelijks functioneren 
in te schatten 

“Mijn vrouw is zo veranderd sinds ik hersenletsel heb 
opgelopen” 

“De hele wereld is gek” 

 



Argwaan en hersenletsel 

 

 

 

Begrip 
 

Beschrijving 

Beperkt ziekte-besef Niet of verminderd bewust worden dat er sprake 
is van ziekte of ziektesymptomen 

Beperkt ziekte-inzicht 
 

Niet of verminderd realiseren van de gevolgen 
van ziekte of ziektesymptomen, met als gevolg 
een onvermogen hiernaar te handelen. 

Beperkt zelf-inzicht 
 

Beperking in het bewust worden en kunnen 
evalueren van het persoonlijk functioneren 
 

Ontkenning van ziekte 
 

Afweermechanisme om ziekte en symptomen 
daarvan buiten bewustzijn te houden 



Argwaan en hersenletsel 

 

 

 

 

Vermogen om te anticiperen op 
problemen die zich mogelijk gaan 
voordoen 
 
Vermogen om probleem te 
herkennen zodra het zich voordoet 
 
Vermogen om te begrijpen dat een 
functie is aangedaan 

Crosson et al. (1998), The Pyramid Model of Self-Awareness 

Ziekte-inzicht 



Argwaan en hersenletsel 

 

 

 

• Je moet alles maar geloven wat je vertelt wordt 

 Het ongeluk – de bloeding – de hartstilstand 

 Het moment van buiten bewustzijn / 
 comaperiode 

 Ontwaken uit coma 

 De eerste dagen in het ziekenhuis 

De revalidatieperiode 



Argwaan en hersenletsel 

Geheugen reproductie 
 
Gewend een heel kloppend verhaal te 
reproduceren. 
 
Geheugen op de diverse zintuigen of 
combinaties daarvan laat je in de 
steek. 
 
De waarheid van de persoon met 
hersenletsel is een kloppend verhaal.  
 
Dat de omgeving een andere waarheid 
heeft is een feit.  
 
Over verschillende waarheden is een discussie zinloos. 



Argwaan en hersenletsel 

 

 

 

• Moeite met relativeren  

 Waardoor gebeurtenissen een eigen leven 

 gaan leiden. 

 

• Aandachtsstoornissen 
  Een beperkte aandachtsspanne 

  Een verhoogde afleidbaarheid 
  Maar één ding tegelijk kunnen doen 
  Een onvermogen om bewust de aandacht te  
  richten op een activiteit 



Gevolgen argwaan 

 

 

 

• Een basisgevoel van onveiligheid  
 
• Overal iets achter zoeken leidt tot wantrouwen en angst. 
 
• De persoon voelt zich vaak niet begrepen. 
 
• De oorzaak van gebeurtenissen ligt bij andere mensen 
 
• Vaak snapt de  omgeving juist niet wat zij verkeerd doet. 
 
• De persoon wordt vermeden, wat tot eenzaamheid kan  
leiden. 
 
• Het kan leiden tot ernstige wanen en handelingen 



Gevolgen argwaan 

 

 

 

Vertrouwen Argwaan Wanen 



Omgang & Begeleiding adviezen 

Ben je je bewust dat je sowieso zelf argwaan veroorzaakt. 

 

Iemands waarheid = de zijn/haar waarheid. Over waarheid is een 
discussie zinloos. 

 

Altijd serieus nemen van de persoon, wat straal je uit?  

 

Tracht je te verplaatsen in de situatie. 

 

Ieder mens heeft een positieve intentie met zijn gedrag. 



Omgang & Begeleiding adviezen 

Vermijd een voedingsbodem voor argwaan. 

 

Wees voorspelbaar. 

 

Geef iemand de gelegenheid om het verhaal te doen, luister 
aandachtig. 

 

Zoek toenadering zonder te dichtbij te komen, in woorden & daden. 



Omgang & Begeleiding adviezen 

Het helpen herbeleven van situaties, stap voor stap terughalen van 
voorbije situatie. 

 

Overbelasting is voedingsbodem voor argwaan. 

 

Let op het tegengestelde effect: sommige mensen hebben juist 
teveel vertrouwen in de ander en geheel geen argwaan daardoor ze 
juist erg kwetsbaar worden. 

 

Van belang als iemand het ziekenhuis – revalidatie enz. verlaat. Stel 
de vraag: hoe kwetsbaar is iemand? 

 



Omgang & Begeleiding adviezen 

Zijn we ons bewust van ons eigen gedrag tov de persoon 
met hersenletsel? 

 

Vraag je altijd af in hoeverre jou aanwezigheid & gedrag 
bijdraagt aan de argwaan. 



Einde 


