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Overzicht verwijzen van een patiënt met traumatisch hoofd-/hersenletsel 
– voor huisartsen- 

 
Doel van de afspraak 
Overzicht van zorgaanbod voor het verwijzen van patiënten met een traumatisch hoofd-/ 
hersenletsel bij: 

• (Vervolg) Diagnostiek 

• Zorg, ondersteuning en begeleiding 
 
Doelgroep 
Huisartsen 
 
Algemene informatie 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan ontstaan door  

• Traumatisch schedel-/hersenletsel: iedere vorm van letsel aan het hoofd, uitgezonderd 
oppervlakkig letsel in het aangezicht. 

• Niet-traumatisch schedel-/hersenletsel: letsel zonder trauma, zoals CVA, MS of SAB 
(subarachnoïdale bloeding).  

 
Verwijzen na oplopen hoofd-/hersenletsel 
1. Geen diagnostiek gedaan, sprake van toenemende hoofdpijn, braken, cognitieve 

veranderingen of sufheid: 
a. Neem direct contact met neuroloog op om traumatische afwijkingen alsnog uit te 

sluiten: bel de huisartsenlijn (zie smoelenboek*), u wordt doorverbonden met de 
dienstdoende neuroloog. 

 
2. Geen diagnostiek gedaan, wel diagnostiek gewenst: 

a. Vraag een CT scan aan in het ziekenhuis (HMCMCH-B of Haga): bel de huisartsenlijn (zie 
smoelenboek), u wordt doorverbonden met de dienstdoende neuroloog. 

Is er iets te zien op de scan: patiënt verwijzen naar poli neurologie (zie b).  
b. Verwijs patiënt direct naar poli neurologie (MCHMC-B of Haga): via zorgdomein. 

(Neuroloog plaatst patiënt op spoedplek of poli neurologie) 
 

3. Geen diagnostiek nodig, maar patiënt voorlopig wel in de gaten gehouden: 

a. Verwijs patiënt naar uw POH (praktijkondersteuner huisarts) 
b. Verwijs patiënt naar een wijkverpleegkundige 

4. Diagnostiek gedaan, maar vervolg gewenst: 
a. Patiënt verwijzen naar NAH poli (Sophia): stuur een schriftelijke verwijsbrief aan één van 

de Medisch Secretariaten (patiënt wordt binnen 3 weken uitgenodigd).  
b. Patiënt verwijzen naar individuele begeleider:  

i. Cliëntondersteuner (MEE): via MEE Servicepunt, 088-775 2000 
ii. NAH coach (WZH): 070-756 18 00 of contactformulier 

c. Patiënt verwijzen naar NAH poli (WZH): 010 - 4525545 of contactformulier. 
 
5. Diagnostiek gedaan, hersenletsel, behoefte aan begeleiding thuis, verwijs patiënt naar: 

a. Voor kortdurende ondersteuning, bevorderen zelfredzaamheid:  
- Cliëntondersteuner (MEE): via MEE Servicepunt, 088-775 2000  
- NAH coach (WZH): 070-756 18 00 of contactformulier 
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b. Voor coördinatie van zorg:  
- NAH coach (WZH): 070-756 18 00 of contactformulier 

c. Voor ondersteuning bij nieuwe invulling van de dag:  
- Cliëntondersteuner (Middin): 070-372 12 34 of CLIC@middin.nl  
- NAH coach (WZH): 070-756 18 00 of contactformulier 
- NAH verpleegkundige (WZH): 070-756 18 00 of contactformulier 

d. Voor info en advies:  
- Cliëntondersteuner (MEE): via MEE Servicepunt, 088-775 2000 
 

6. Andere problemen liggen op de voorgrond: 
a. Bij psychische klachten: verwijs patiënt naar: 

i. Uw POH GGZ  
ii. NAH poli (WZH) 

iii. PsyQ: 0900-2357797 of aanmeldformulier  
iv. Centrum voor Neuropsychiatrie (BAVO Europoort): 088-358 50 50 of 

aanmeldformulier (o.a. voor advies over medicatie) 
b. Bij alcoholproblemen: verwijs patiënt naar Brijder (onderdeel van Parnassia Groep): 

088-358 20 00 of aanmeldformulier. 
c. Bij twijfel: telefonisch overleg met coördinatiepunt NAH: mevr. drs. A. van der Werff, 

neuropsycholoog 06-22 97 66 81 / 06-48 33 91 21 
 
7. Overleg over vervolgstappen is gewenst (er is een vermoeden van hersenletsel): 

a. Overleg over diagnostiek: 
i. Telefonisch overleg met revalidatie arts bij Sophia: N. Roux of E. Jagersma, via 

het medisch secretariaat of algemene nummer: 070 – 3593593 
ii. Telefonisch overleg met neuroloog HagaZiekenhuis of HMC-B: huisartsenlijn (zie 

smoelenboek)  
iii. Telefonisch overleg met NAH-poli (WZH): 010 - 4525545 of contactformulier 

b. Overleg over gezinsondersteuning: 
i. Telefonisch overleg met MEE: via MEE Servicepunt, 088-775 2000 

c. Anders: 
i. Telefonisch overleg met coördinatiepunt NAH: 06-22 97 66 81 / 06-48 33 91 21 

 
Samengesteld door: deze transmurale werkafspraak is vastgesteld door de stuurgroep NAH, maart 
2017. 
 
Meer informatie: www.transmuralezorg.nl onder NAH.  
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