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Welke problemen kunnen er ontstaan na een contusio cerebri? 

 

Na een hersenkneuzing of zware hersenschudding (contusio cerebri) kunnen 

problemen op diverse gebieden ontstaan die niet meer volledig herstellen. Dit kan 

effect hebben op allerlei dagelijkse activiteiten. Daarnaast kunnen ook 

veranderingen optreden in bijvoorbeeld de rol binnen het gezin. 

Revalidatiebehandeling kan dan zinvol zijn. 

 

Bij welke problemen kan revalidatie zinvol zijn? 

 

Bij contusio cerebri kunnen problemen ontstaan, zoals: 

- minder kracht of gevoel in arm/been, minder controle over de spieren; 

- evenwichtsstoornis; 

- onduidelijk praten, niet op de juiste woorden kunnen komen; 

- moeite met denken, concentreren, geheugen en het goed  uitvoeren van  

 activiteiten; 

- verandering in karakter of gedrag. 

 

Wat houdt de revalidatie in? 

 

Tijdens de revalidatieperiode bekijkt een behandelteam met specifieke 

deskundigheid wat goed en wat minder goed bij u gaat. Door middel van 

adviezen en door te oefenen kunt u leren hoe u bepaalde activiteiten (nog) kunt 

uitvoeren (zo nodig met hulp of aanpassingen). Daarnaast geeft het team 

adviezen hoe u kunt omgaan met stoornissen in het denken, onthouden en 

handelen.  

 



Hoe is het behandelteam samengesteld? 

 

Afhankelijk van uw situatie bestaat het behandelteam uit een revalidatiearts, een 

psycholoog, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een logopedist en een 

maatschappelijk werker. Ook als u enige tijd geleden contusio cerebri heeft 

gehad, kan revalidatie nog zinvol zijn. Sommige problemen vallen pas later op of 

worden pas later hinderlijk, zoals geheugen-, concentratie- en denkstoornissen. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor revalidatie? 

 

Via uw huisarts of specialist kunt u doorverwezen worden naar de revalidatiearts. 

Voor de aanmelding hebt u een verwijskaart en een brief van uw arts nodig met 

de reden van verwijzing. 

 

De revalidatiearts bekijkt dan in een eerste gesprek samen met u of een 

revalidatieperiode zinvol is. Voor vragen over de polikliniek kunt u bellen met het 

medisch secretariaat van Revant. 

 

Meer weten? 

 

De beperkte informatie in deze folder zal misschien niet al uw vragen over de 

revalidatiebehandeling van hersenletsel door een ongeval (contusio cerebri) 

beantwoord hebben. Uiteraard kunt u met al uw vragen terecht bij de 

revalidatiearts of bij ieder ander lid van het revalidatieteam. 

 

www.revant.nl 
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