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Eric, wat is je het meest 
opgevallen in jouw periode bij 
Vilans?

Het is alweer 20 jaar geleden 
dat ik bij Vilans binnenkwam en 
me ging bezighouden met NAH. 
Wat me na een oriëntatieperiode 

het meest opviel, was dat de 
zorg voor kinderen met NAH nóg 
slechter geregeld was dan die voor 
volwassenen. Kinderen werden in 
die tijd nog beschouwd als kleine 
volwassenen. Ik heb me van meet 
af aan gestort op de zorg voor 
kinderen met NAH om daar een 
inhaalslag proberen te maken. 
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        Rubriek: 7 vragen

aan Eric Hermans
Schrijver van het boek:
"Over het hoofd gezien"

Waar ben je het meest trots op?

We hebben het onderwerp op 
de agenda gezet en we hebben 
een aantal concrete producten 
gemaakt. Ik denk daarbij aan 
het onderwijsprotocol, de 
gezinsondersteuning en de 
signaleringslijst. We zijn uiteraard 
zeker niet de enigen geweest 
die zich met NAH hebben 
beziggehouden. Ook anderen 
hebben onderzoek verricht 
en goede nieuwe interventies 
ontwikkeld, maar het is nog lang 
niet genoeg. Het allerbelangrijkste 
manco is ongetwijfeld dat er nog 
steeds geen ketenzorg voor NAH 
bestaat.

 
 De aandacht voor NAH wordt 
langzamerhand steeds groter, 
maar we zijn er nog lang niet. 
Hoe kunnen we met jouw boek 
in de hand de bekendheid 
vergroten?

Die bekendheid moet inderdaad 
omhoog. Op televisie hoor je om de 
haverklap over dementie. Iedereen 
weet intussen wel dat één op de vijf 
Nederlanders dementie krijgt. En de 
meeste mensen weten ook wel wat 
de drie voornaamste kenmerken 
zijn van een beroerte. Maar hoeveel 
mensen zouden er weten wat de 
onzichtbare gevolgen van NAH zijn? 
Of dat van elke twee wereldburgers 
er eentje NAH krijgt gedurende zijn 
leven? Of dat er op elk moment 
100.000 Nederlandse kinderen 
rondlopen met onbehandelde 
onzichtbare gevolgen van NAH? 
Dat geldt niet alleen voor het 
grote publiek maar ook voor de 
politiek, want in Den Haag hebben 
ze geen idee waar het over gaat 
bij NAH. NAH is zonder twijfel het 
omvangrijkste zorgprobleem van 
deze tijd. Tegelijkertijd is het ook 
het meest verwaarloosde probleem. 
En dat is iets wat ik weiger te 
accepteren. 
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▶    Jarenlang werkte dr. Eric Hermans bij Vilans* als trekker 
van de programmalijn NAH. Nu hij met pensioen is, heeft 
Eric op basis van zijn ervaringen een boek geschreven over 
kinderen en jongeren met NAH: “Over het hoofd gezien”. 
Lekker compact geschreven en voor iedereen goed leesbaar. 
Eric maakt duidelijk dat de problemen bij kinderen met 
NAH ernstig zijn onderschat, vaak onzichtbaar zijn en mede 
daardoor onbehandeld blijven.
Het boek bestaat uit twaalf verhalen over de 
levensgeschiedenissen van twaalf kinderen. Dit is tot stand 
gekomen op basis van interviews met de kinderen en hun 
ouders over een periode van maar liefst 15 jaar! Daarom, zeven 
vragen aan Eric Hermans. 
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Uit de interviews met de kinderen 
en hun ouders in je boek komt 
veel leed naar voren. Hoe zwaar 
was het om deze interviews te 
doen? 

Het was inderdaad zwaar, maar 
van de andere kant was het ook 
heel fijn en dankbaar om te doen. 
Je krijgt een heel intieme band 
met de betreffende jongeren en 
hun ouders. Ze vertrouwen zoveel 
persoonlijke dingen aan je toe, ze 
gaan echt onder je huid zitten. Ik 
zal deze mensen dan ook nooit 
meer vergeten. Maar het leed wat 
je te horen krijgt is ook heel groot. 
Als een kind NAH oploopt, komt 
het gezin van de ene op de andere 
dag in een niemandsland terecht 
waarmee ze volstrekt onbekend 
zijn. En er is niemand die ze bij 
de hand neemt en ze de weg 
wijst. Ik heb diep respect voor het 
doorzettingsvermogen van ouders 
waardoor ze uiteindelijk toch de 
weg naar de juiste hulp weten te 
vinden. Helaas zijn er dan wel vaak 
jaren verstreken, en die verloren 
tijd gaat toch echt ten koste van 
de herstelmogelijkheden. Ook de 
kinderen zelf zijn zo ongelofelijk 
dapper. Ondanks hun verminderde 
mogelijkheden blijft de wil 
ongebroken om zich dienstbaar en 
nuttig te maken. Ik maak daar een 
diepe buiging voor.  

Tussen de verschillende instanties 
die zich bezighouden met 
kinderen met NAH is er geen 
goede communicatie, is jouw en 
onze ervaring. Wat kan en moet 
hier de rol van de ouders zijn als 
enige constante factor te midden 
van alle professionals?

Het zorgsysteem en het 
onderwijssysteem communiceren 
nauwelijks met elkaar over NAH. 
Dokters leren in hun opleiding 
niks over de onzichtbare 
langetermijngevolgen van NAH. 
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Wat er gebeurt op cognitief, 
gedragsmatig, sociaal en emotioneel 
gebied weten ze niet, en het 
interesseert ze ook niet. Als het kind 
medisch stabiel is, is hun werk klaar. 
En dat terwijl de zorgketen bij hen 
zou moeten beginnen. Het minste 
wat zij kunnen doen is altijd aan 
de school doorgeven als een kind 
hersenletsel heeft opgelopen, al is 
het letsel nog zo licht. Trouwens ook 
onder huisartsen is de belangstelling 
voor NAH laag. In de opleiding 
tot dokter en andere beroepen 
in de zorg MOET - ik herhaal: 
MOET - een verplichte module 
worden opgenomen over NAH en 
de gevolgen daarvan. Maar zolang 
de situatie is zoals die is, moeten 
ouders de rol van verbindende 
schakel tussen ziekenhuis en 
school maar spelen, het is niet 
anders. Eigenlijk zou er per regio 
een centraal punt moeten komen 
van waaruit ieder kind dat ooit 
NAH heeft opgelopen zou moeten 
worden opgeroepen om te checken 
of in de machinekamer alles nog in 
orde is.

 
Binnen het onderwijs is de 
onbekendheid met NAH en 
de negatieve gevolgen op de 
ontwikkeling groot, terwijl een 
vorm van opleiding voor later 
zo belangrijk is. Wat moet er 
gebeuren om kinderen met NAH 
daar beter te begeleiden?

Ik heb daar maar één antwoord op: 
deskundigheidsbevordering, nog 
eens deskundigheidsbevordering 
en op de derde plaats 
deskundigheidsbevordering. We 
roepen het nu al zolang en het 
stoort me ontzettend dat het 
nog steeds niet wordt opgepakt. 
De doorsnee leerkracht, intern 
begeleider, zorgcoördinator, ja zelfs 
de schoolarts weet niets over NAH. 
En dat terwijl er op Nederlandse 
scholen tienduizenden leerlingen 
zitten met onzichtbare problemen 

als gevolg van NAH. En dan maar 
praten over passend onderwijs. 
Het is een regelrechte schande, ik 
heb er geen ander woord voor. De 
patiëntenbeweging zou keihard met 
de vuist op tafel moeten slaan en 
eisen dat het nu wordt aangepakt. 
Een krachtige patiëntenlobby krijgt 
uiteindelijk altijd wat ze wil. Kijk 
maar naar de hartpatiënten en de 
CVA-beweging.

Je beperkt, logisch, je 
aanbevelingen aan het eind van 
het boek tot kinderen, maar een 
aantal ervan zijn ook belangrijk 
voor iedereen met NAH, zoals 
erkenning als chronische ziekte. 
Hoe krijgen we dat volgens jou 
voor elkaar?

Ik zou zeggen door simpelweg 
te wijzen op de feiten. Het is 
overduidelijk dat NAH onzichtbare 
langetermijngevolgen heeft. 
Bovendien hebben mensen met 
NAH gemiddeld een zes jaar kortere 
levensverwachting en brengen 
ze na hun NAH meer dagen door 
in het ziekenhuis. Verder komen 
uit onderzoek aanwijzingen naar 
voren dat NAH op latere leeftijd 
een verhoogde kans geeft op 
aandoeningen als dementie, 
beroerte en de ziekte van Parkinson. 
Als we ooit willen gaan nadenken 
over genezing van NAH zullen we 
moeten beginnen met het erkennen 
van NAH als chronische ziekte.

Tekst:  Mieke Hamaker

Op de website 
www.overhethoofdgezien.nl 

kunt u meer lezen over het boek. 
U kunt het boek daar desgewenst 

ook bestellen.

* Vilans: Landelijke kennisorganisatie 
voor langdurige zorg. Ondersteuner van 
zorgorganisaties en zorgprofessionals 
bij vernieuwingen en verbeteringen met 
als doel: menselijke, doeltreffende en 
betaalbare zorg.   


