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Onze Hersenen
Belang NETWERKEN brein!

Diffusion Tensor Imaging
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Onze Hersenen en Parkinson



Vermoeidheid

⦿ Bijna iedere pt rapporteert vermoeidheid
⦿ Zeer belemmerend
⦿ Sterk negatief effect op de mogelijkheid tot 

werken en de ervaren kwaliteit van leven
⦿ Kan leiden tot sociale isolatie
⦿ 2 soorten: Fysiek en Mentaal
⦿ Primaire en/of secundaire moeheid



Verminderde mentale belastbaarheid

⦿ Snel vermoeid en langere herstelduur
⦿ Toegenomen gevoeligheid voor prikkels
⦿ Moeite concentratie – minder automatisch

• Sneller afgeleid

• Moeite 2 dingen tegelijkertijd doen

⦿ Moeite overzicht houden
⦿ Meer vergeten
⦿ Sneller hoofdpijn



Verminderde mentale belastbaarheid

⦿ Waarom?
⦿ Na hersenletsel functioneren hersenen anders

• Compenseren voor letsel

• Bewijs: Meer activatie op MRI-scan

⚫ Kohl et al, 2009



MRI-scanner



Verminderd belastbaar 
Een recent verklaringsmodel



Verminderd belastbaar 

Een recent verklaringsmodel



⦿ Mensen met hersenletsel hebben extra mentale 
inspanning nodig om dezelfde prestatie te leveren als 
gezonde mensen

⦿ Op een bepaald moment houdt de compensatie het 
niet meer vol en is er sprake van overload: dan lukt het 
niet meer goed je te concentreren terwijl je het wel 
wil.

Parkinson & Vermoeidheid



Overload



Modellen vermoeidheid

2 Mantra’s:

⦿ Vermoeidheid neemt exponentieel toe

⦿ Beter een kleine jojo dan een grote jojo



Modellen vermoeidheid -I

-Vermoeidheid neemt exponentieel toe.
-Oranje vlaggen moeilijk te bepalen

!



Modellen vermoeidheid -II

Oude planning kan 
leiden tot jojo-effect

Door inzicht in 
vermoeidheid een 
nieuwe 
planningsoftware 
maken
die leidt tot adequate 
en optimale 
energiebesteding



Vermoeidheid - Adviezen

⦿ Inzicht in de persoonlijke relatie tussen 
activiteiten (wat, hoe, wanneer) en klachten.

⦿ Inzicht in verminderde mentale belastbaarheid



Vermoeidheid - Adviezen

Wat zijn energiegevers en energievreters?

Hoe hangt vermoeidheid samen met de manier 
waarop je de activiteit doet?

Hoe hangt vermoeidheid samen met wanneer je de 
activiteit doet?

Wat zijn jouw red flags (sensaties die je hebt als je 
dreigt te ver te gaan/ te ver gaat)



Tips en Adviezen

⦿ Plannen
⦿ Pauzeren
⦿ Regelmaat
⦿ Balans vinden
⦿ Rustige omgeving



Plannen
⦿ Wat te doen?

• Niet rennen, maar plannen

• Controle over activiteiten nemen

• Bedenkt wat je het wel en niet waard vindt om moe van te 
worden

• Balans aanbrengen tussen persoonlijke energiegevers en 
energievreters



Pauzeren

• Activiteiten bewust in kleine blokjes opdelen

• Meer kleine pauzes nemen
⚫ ontspanningsoefening

⚫ stukje lopen

• Dan ben je uiteindelijk tot meer in staat per dag



Regelmaat

⦿ Beter een kleine jojo dan een grote jojo
⦿ Enige regelmaat aanbrengen in dagen

⦿ Maak een planning vooraf

⦿ Draagt bij aan structuur en overzichtelijkheid



Balans
⦿ Niet onderbelasten

⦿ Geen dagen in bed

⦿ Als je moe bent en hoofdpijn hebt is meestal stress ook hoog. 
Hoog tijd voor ontspanningsoefeningen, zeker voor slapen 
gaan. 

⦿ Gas terug is niet erg, inactiviteit wel (leidt tot neerwaartse 
spiraal)

⦿ Niet overbelasten
⦿ Langs de grens, niet over de grens

⦿ Meer hooi / werk / verantwoordelijkheid erbij zodra je denkt: 
‘Had nog wel wat bijgekund’



Voorkom scheefgroei

Eigen activiteiten
Sociale activiteiten
Gezin
Werk

Balans



Rustige omgeving

⦿ Zorg voor een rustige omgeving zonder 
afleiders

⦿ Beperk het multi-tasken
• Mentaal schakelen kost veel energie



Mantelzorger

“ziek zijn ben je niet alleen”



Mantelzorger



Mantelzorger

Zorglast hangt samen met:
⦿ Ernst van de ziekte
⦿ Aantal uren verzorging die nodig is
⦿ Al dan niet aanwezigheid psychiatrie / dementie
⦿ Draagkracht van zorggever



Mantelzorger

Gebruikelijke stressoren
⦿ Wachten tot pt klaar is met wat hij/zij doet
⦿ Traagheid van de ander als u haast heeft
⦿ Situaties waarin uw eigenbelang conflicteert met dat 

van pt
⦿ Medicatie inname
⦿ Als pt vraagt u thuis te blijven terwijl u juist uzelf 

opmaakte ergens alleen heen te gaan
⦿ Praktische zorgen (financien, woonruimte etc)



Mantelzorger

Valkuilen:
⦿ Overbetrokkenheid
⦿ Overbescherming
⦿ Al je tijd aan ziekte wijden / onvoldoende voor 

jezelf zorgen
⦿ Jezelf de schuld geven als er iets misgaat



Mantelzorger

Herkennen van overbelasting:
⦿ Grote zorgen/angst/somberheid over toekomst
⦿ Gevoel niet voldoende tijd voor uzelf te hebben
⦿ Gevoel onmisbaar te zijn in de zorg
⦿ Gebrek aan zelfvertrouwen / schuldgevoel vanwege staat 

van pt
⦿ Verlies van humor / verhoogde irritatie
⦿ Afname belangstelling buitenwereld
⦿ Vermindering sociale activiteiten
⦿ Intense vermoeidheid die maar niet overgaat
⦿ Het gevoel dat u nog beter uw best zou moeten doen
⦿ Bijna permanent gevoel van eenzaamheid



Adviezen - Mantelzorger

Vraag op tijd hulp van familie, vrienden, deskundigen in 
meest belastende aspecten – voelt u weerstand?

Wees alert op eigen signalen van overbelasting – houdt u 
uzelf voldoende in de gaten?

Probeer balans voor uzelf te bewaken tussen zorg en 
plezierige activiteiten

Staat u voldoende positief bij uzelf stil? Beloon uzelf!



Adviezen - Mantelzorger

Houd uw sociale netwerk bij

Onderhoud lotgenotencontact

Zorg voor voldoende rust

Leer van uw ervaringen

Denk aan de dingen die goed gaan / evalueer uzelf 
mild

Probeer het in het nu te houden



Vragen?


