


Vertrouwen na hersenletsel, hoe zit dat? 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen een populair item 



Hersenen en gedrag? 

Gedrag  Iedere waarneembare activiteit  
 
  actie   - reactie 
  bewust   - onbewust  
  openlijk  -  heimelijk  
  vrijwillig  - onvrijwillig  
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Hersenen en gedrag? 
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Hersenletsel en gedrag? 



Hersenstichting en onderzoek 



De laatste zin van publicaties en presentaties van 
wetenschappers :  
   er is meer onderzoek nodig! 
 
Maar… het gedrag is er al.  
 
Daar heeft u elke dag mee te dealen. 
 
Is er wetenschappelijk onderzoek naar gedragsinterventies?  

Hersenstichting en onderzoek 



Hersenstichting en voorlichting 



ONS BREIN EN INGEWIKKELDE FUNCTIES 



INGEWIKKELDE FUNCTIES(1) 

• Empathie (invoelingsvermogen) 

• Vooruit kunnen kijken/je een beeld van de 

toekomst kunnen vormen  

• Nadenken over jezelf en je eigen gedrag 

(zelfevaluatie) 

• Aandacht en concentratie 

• Kunnen schakelen van het ene naar het andere 

onderwerp 



• Strategisch denken 

• Weloverwogen beslissen 

• Zaken uitstellen 

• Interne motivatie 

• Gedrag aanpassen op basis van wisselende 
omstandigheden 

• Emotieregulering 

• Geheugen 

INGEWIKKELDE FUNCTIES(2) 



GEHEUGEN ALGEMEEN (1) 

• Geheugen ligt in de hersenen niet op één plaats, 
maar verspreid 

• De verschillende hersendelen leveren een eigen 
bijdrage 

• Gebieden waar informatie binnenkomt 

• Gebieden waar informatie wordt vastgehouden 

• Gebieden waar informatie wordt opgehaald 



GEHEUGEN ALGEMEEN (2) 

• Geheugen werkt buiten onze wil om 

• Geheugen is afhankelijk van aandacht en 
concentratie 

• Geheugen is selectief: we onthouden wat voor 
ons brein belangrijk is! 

• Negatieve informatie wordt gemakkelijker en 
beter onthouden…… 

• Angst en andere hevige narigheid verdwijnt nooit 
volledig uit ons brein 

 

 

 



Testje 
 
De eerste keer 



VERSCHILLENDE SOORTEN GEHEUGEN 

• Geheugen voor wat ons is verteld. 

• Geheugen voor wat wij hebben gezien 
(beeldgeheugen) 

• Geheugen voor sfeer. 

• Geheugen voor emotie. 

• Geheugen voor automatische handelingen. 

• Geheugen voor hoe wij ons in gezelschap moeten 
gedragen (sociaal geheugen). 



GEHEUGEN INDELING IN TIJD  

• Korte termijngeheugen – ook wel werkgeheugen 
genoemd: opslag incidentele gegevens. 

   Erg kwetsbaar bij hersenletsel! 

• Lange termijngeheugen:  

   altijd in fragmenten en vertekend. 

• Wij maken van fragmenten een kloppend verhaal.  



Testje 
 
wie is het meest betrouwbaar ? 







 

 

 

 

Functie argwaan 

Wat heb je onder andere nodig om te kunnen 
vertrouwen? 
 

• Een basisgevoel van vertrouwen in mensen 

• Voldoende geheugen 

• Inlevingsvermogen in anderen 

• Een betekenis kunnen geven aan emoties 

• Realiteitszin 



De hersenen als brandalarm 

 

• Het brein is van nature argwanend 

• Complottheorieën en samenzweringen zijn 
mensen niet vreemd (CIA, KGB, Al Qaeda) 

• Rook; vuur? Vermoeden is voldoende om alarm 
af te laten gaan, anders zijn we misschien te laat 

• Hoe meer bedreigingen de hersenen hebben 
moeten doorstaan, hoe alerter zij zijn 

• Plus: 70% van hersenen heeft een remmende 
werking, bij letsel verzwakt deze rem 

    

   D. T. Kenrick (2011)  

 

 

 



De hersenen als brandalarm 



Redenen tot argwaan voor iedereen 

▪ Liegen doen we allemaal (A. Ten Broeke, 2011) 

 In 50% van de gesprekken met vreemden 
en 

 in 10% van de gesprekken met bekenden 

  

▪ Gemiddeld liegen we in één op vier gesprekken 
(H. Peverelli, 2004) 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

Vertrouwen na hersenletsel 



 

 

 

Je moet alles maar geloven wat je verteld wordt: 

• Het ongeluk – de bloeding – de hartstilstand 

• Het moment van buiten bewustzijn zijn / 
 comaperiode  

• Ontwaken uit coma 

• De eerste dagen in het ziekenhuis 

• De revalidatieperiode 

Vertrouwen na hersenletsel 



Vreemde gedachten die opkomen. 

 

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

 

Denkbeelden kunnen gekleurd zijn door 
angstige herinneringen of beelden. 

 

Vertrouwen na 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.  

 

Vertrouwen na hersenletsel 



Herkennen = erkennen 

Vertrouwen na hersenletsel 



 

 

 

• Een basisgevoel van onveiligheid.  
 
• Overal iets achter zoeken leidt tot wantrouwen en angst. 
 
• Men 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 verstoord denken en handelingen. 

Vertrouwen na hersenletsel 



Tips 

Ben je bewust dat je sowieso zelf argwaan 
veroorzaakt. 

Iemands waarheid = 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. 



 

Vermijd een gedrag om argwaan aan te wakkeren. 

 

Wees voorspelbaar. 

 

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

 

Tips 



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 waardoor ze juist erg 
kwetsbaar worden. 

 

Tips 



Over verschillende waarheden  

is een discussie  

zinloos! 
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