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> PLANNEN EN ORGANISEREN
We maken voortdurend grote en kleine plannen en voeren deze uit. Denk aan het bezoeken van
een vriend of vriendin of aan het bedenken van wat je vandaag gaat eten en het maken van een
boodschappenlijstje. Het dagelijks leven vraagt veel organisatie, van het huishouden tot koken,
van verjaardagen tot uitstapjes. Door hersenletsel kan dit een stuk lastiger zijn.

Plannen en organiseren zijn cognitieve functies
(ook wel denkfuncties genoemd) en behoren tot
de executieve (uitvoerende) functies. Dit zijn
hogere cognitieve processen om je activiteiten
te plannen en te sturen. Tot de executieve
functies horen ook initiatief nemen, flexibiliteit,
timemanagement en het onderdrukken van
ongewenst gedrag.
Zonder executieve functies is goed georganiseerd,
sociaal en doelgericht gedrag niet mogelijk
en is het moeilijk om in het dagelijks leven te
functioneren.

> OORZAKEN

> GEVOLGEN
Door hersenletsel kun je moeite hebben met
plannen en organiseren. Dit kan gevolgen hebben
in je dagelijks leven. Zo kan je bijvoorbeeld moeite
hebben met:
• Doelen stellen: Wat wil ik?
• Plannen: Wanneer doe ik wat?
• Initiatief nemen: Hoe begin ik?
• Uitvoeren: Hoe pak ik het aan?
Wat problemen met plannen en organiseren
betekenen voor je dagelijks leven is heel persoonlijk.
De één vindt het vervelend dat het niet lukt om
een kaartavond te organiseren. De ander heeft er
vooral last van dat hij niet weet wat hij wil gaan
doen. Weer een ander heeft wel doelen, maar komt
moeilijk in beweging om eraan te beginnen.

Mensen die problemen hebben op het gebied
van plannen en organiseren hebben vaak
schade aan de prefrontale cortex. Dit is het
voorste gedeelte van de frontale hersenkwab.
Dit deel is verantwoordelijk voor cognitieve,
emotionele en motiv ationele processen.
Naast plannen en organiseren vallen hieronder
bijvoorbeeld impulsb eheersing en doelgericht
handelen.

FRONTALE HERSENKWAB
Het kan ook zijn dat de functie plannen en
organiseren niet beschadigd is, maar dat er
sprake is van vermoeidheid, aandacht- en/of
geheugenproblemen of een vertraagd tempo van
informatieverwerking. Als gevolg daarvan kan
plannen en organiseren je wel meer moeite kosten.
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HET VERHAAL VAN...

‘Ik beleef iedere
dag heel bewust’
Kees Eichhorn volgde de Hersenz-module Plannen
en Organiseren. Voorheen overkwam het leven
hem, maar nu beleeft hij de dagen heel bewust.
Hij leerde zijn dagen te plannen en dat geeft hem
rust. Hij is open over zijn hersenletsel en werkt
dan ook graag mee aan dit interview.
De datum weet Kees nog exact. Het was op
31 augustus 2015 dat hij zich op zijn werk niet
goed voelde. “Mijn linkerarm deed raar, luisterde
niet naar mijn hoofd. Het signaal vanuit de
hersenen werd door mijn arm niet opgepikt.
Ik wist niet wat het was, maar het voelde niet
goed. Mijn baas heeft me meegenomen naar
de huisarts. Van daaruit moest ik naar de spoed
eisende hulp waar ik onderzocht werd en op
allerlei apparaten werd aangesloten. De neuroloog
vertelde me dat ik een herseninfarct had gehad.
Na twee dagen mocht ik naar huis, de neuroloog
kon niets meer voor me doen. Ik ben vier maanden
thuis geweest. Geen nazorg, geen begeleiding,
we moesten het zelf uitzoeken. Geleidelijk aan
ben ik weer gaan werken. Je zag niets aan me en
ik had geen restverschijnselen, dacht ik. Maar
dat viel tegen. Na zes weken fulltime werken ging
het niet meer. Ik was zó moe. En ik had een kort
lontje, ik werd heel snel boos. De relatie met mijn
vrouw leed eronder. Het kon zo niet verder.”
Teneinde raad gingen Kees en zijn vrouw naar de
huisarts. Een week later viel er een foldertje van
Hersenz op de deurmat.
“Tijdens de informatiebijeenkomst was ik ontroerd,
zoveel herkenning!” Kees startte in januari 2017
met de module Omgaan met veranderingen.
“Het was een openbaring. Mijn vermoeidheid,
geprikkeldheid en concentratiestoornissen kwa
men door mijn hersenletsel. Hier heb ik ook voor
het eerst gerouwd om wat me is overkomen.”

kees
Vervolgens volgde hij Grip op energie en Plannen
en organiseren. Zijn vrouw volgt inmiddels de
partnermodule.
“De vermoeidheid heeft een negatieve invloed op
alles. Dus goed omgaan met mijn energie is enorm
belangrijk voor me. Bij Plannen en organiseren
leerde ik mijn dagen te plannen. Voor de cursus
dacht ik er niet bij na, de dagen liet ik gebeuren.
Het gevolg was dat ik veel te veel deed op een dag
en daardoor altijd moe en geprikkeld was. Ik heb
geleerd per dag drie hoofdactiviteiten te plannen.
Vandaag bijvoorbeeld: 1. Werken 2. Honden uitlaten
en 3. Interview met Hersenz. Dan weet ik dat ik
voor vandaag genoeg heb. Als er nog iets anders
op mijn pad komt, moet het naar een andere dag.
Ik heb ook goed leren ‘nee’ zeggen.” Dankzij de
cursus plant hij ook zijn werk beter. Daardoor
lukt het hem nu weer om veertig uur per week te
werken.
Regelmatig pakt Kees de cursusmap er weer even
bij. Zoals vorig jaar toen zijn huis verbouwd werd.
“Allerlei spullen moesten worden uitgezocht.
Ik overzag het niet meer. Ik heb de map erbij
gepakt en een doelen-lijst met planning gemaakt.
De verbouwing is verder prima verlopen!”
Kees laat de huis-agenda zien. “We werken met
het hele gezin met een weekplanner. Zo weet ik
wanneer er iets van me verwacht wordt. Als mijn
dochter en vrouw werken, dan weet ik dat ík de
honden moet uitlaten. Dat geeft me rust, dat ik
weet wat er komt.”
Trots wijst Kees op wat er in de agenda staat bij
aanstaande zaterdag. Met grote letters en een
uitroepteken: Soldaat van Oranje! Een uitje dat
Kees heeft georganiseerd. Door zijn herseninfarct
nam hij lange tijd geen initiatieven meer. Nu is hij
zover dat hij zijn vrouw mee uit neemt. Ze kijken
ernaar uit!
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DE PROFESSIONAL

Angela LagendijkLangerak
behandelaar van Hersenz

“Na de eerste periode van herstel na hersenletsel,
merken mensen vaak dat bepaalde problemen
aanwezig blijven. Cognitieve beperkingen die dan
nog steeds spelen, herstellen niet meer volledig,
ook niet als je veel en vaak oefent. Mensen kunnen
hier veel last van hebben in het dagelijks leven.
Bij Hersenz leren de cliënten met deze beperking
te leven, onder andere door hulpmiddelen te
gebruiken of strategieën toe te passen.
Mensen die problemen hebben met plannen en
organiseren verliezen vaak snel het overzicht.
Ze hebben het gevoel geen grip te hebben op hun
leven en constant achter de feiten aan te lopen.
Met behulp van de module Plannen en organi
seren geven we hen handvatten om weer overzicht
te krijgen over hoe hun dag of week eruit ziet. Zij
leren structuur aan te brengen door hulpmiddelen
te gebruiken, zoals een agenda. We oefenen met
het maken van een dag- en weekplanning. Maar
structuur zit bijvoorbeeld ook in de inrichting van
je huis, ervoor zorgen dat dingen op een logische
plek liggen zodat je ze gemakkelijk kunt vinden.
Het komt regelmatig voor dat mensen met hersen
letsel problemen hebben met initiatief nemen. Ze
hebben allerlei plannen en praten daarover alsof
ze die ook echt hebben uitgevoerd. In de praktijk
blijkt dit niet zo te zijn en komt diegene haast niet
van de bank af. Er is dan een probleem met het
beginnen met het uitvoeren van de plannen.
We gaan dan met de cliënt op zoek naar manieren
die hem ondersteunen in het nemen van initiatief,
zodat hij wel in actie komt.

Vaak is ook het stellen van doelen lastig. We leren
mensen om realistische doelen te stellen en deze
doelen voor ogen te houden. Met behulp van een
stappenplan, waarin hij stap voor stap gaat
beschrijven hoe hij zijn doel gaat bereiken, gaat
een cliënt aan de slag.
Zo was er een vrouw in de groep die erg hield van
koken en gezelligheid. Ze wilde graag een groot
kerstdiner organiseren voor haar familie en vrienden.
Dit heeft ze zich als doel gesteld tijdens de module.
Met behulp van een stappenplan heeft ze het zorg
vuldig voorbereid. Ze moest goed nadenken over
welke ingrediënten ze nodig had, wanneer ze de
verschillende gerechten ging voorbereiden en hoe
ze hierbij rekening kon houden met haar beperkte
belastbaarheid. Ze was blij en enorm trots dat het
haar gelukt was. Het eten was heerlijk en ze had
genoeg energie over om gezellig aan tafel te zitten
met haar gasten tijdens het diner.
Iemand anders had zoveel last van vermoeidheid
dat hij haast niet toekwam aan het maken van
plannen, laat staan het uitvoeren ervan. Iedere dag
kwamen er allerlei activiteiten op zijn pad, hij liep
steeds achter de feiten aan. Voor hem was het
essentieel dat hij een agenda ging gebruiken en
dagelijks een planning maakte, zodat er meer
structuur en ritme kwam in zijn leven. Door zijn
week te plannen kreeg hij meer regie over zijn
leven.”
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TIP 1

> G EBRUIK EEN AGENDA
Plannen en organiseren kan niet zonder een
agenda. Een agenda is een handig hulpmiddel om
activiteiten te plannen, te structureren en te gaan
uitvoeren. Gebruik een agenda waarbij je in één
blik de hele week overziet (dus met de hele week
op de twee pagina’s zichtbaar).

TIP 2

>P
 LAN VASTE
AFSPRAKEN IN
Heb je moeite met het nemen van initiatieven?
Plan dan vaste afspraken in, bijvoorbeeld: zet
iedere maand op een vast tijdstip in je agenda dat
je een vriendin belt of doe iedere maandag na je
ontbijt de boodschappen. Als het moeilijk blijft
om zelf initiatieven te nemen, vraag dan iemand
in je omgeving je hierbij te helpen.

TIP 3

> M AAK EEN DOE-LIJST
Door het hersenletsel kan het lastig zijn om doelen
te stellen. Schrijf de dingen die je wilt gaan doen
op een Doe-lijst. Een Doe-lijst helpt je onthouden
wat je wilt doen. Je kunt een Doe-lijst maken voor
de korte termijn, bijvoorbeeld voor een dag of week.
Zet dan erbij wanneer je wat gaat doen. Je kunt ook
een Doe-lijst maken voor de lange termijn, met
dingen die je ooit nog eens wil doen. Bijvoorbeeld
op vakantie naar een ver land, leren zeilen
of je keuken verbouwen.

TIP 4

> W ERK MET EEN
STAPPENPLAN
Bij een taak die je ingewikkeld vindt, kan een stappenplan je helpen. Begin met het formuleren van
een doel: Wat wil je bereiken? Bedenk dan welke
stappen nodig zijn om dat te bereiken. Schrijf per
stap op:
– Wanneer ga je dit doen?
– Met wie (als dat van toepassing is)?
– Wat heb je nodig?
– Hoe ga je het doen?
Als je een stap hebt uitgevoerd, check dan of je
gedaan hebt wat je wilde en vink deze stap af.

TIP 5

> O RGANISEER JE HUIS
Als je moeite hebt met het organiseren van je
dagelijks leven dan helpt het om de inrichting
van je huis te structureren. Spreek met jezelf en
je huisgenoten logische plekken af voor spullen,
zodat je ze gemakkelijk kunt vinden. Leg spullen
die bij elkaar horen bij elkaar. Bijvoorbeeld alles
wat je meeneemt als je het huis uitgaat (sleutels,
geld, OV-pas, boodschappenlijstje), alles voor de
huisdieren, alle sportspullen). Train jezelf erin
alle spullen steeds op hun vaste plek te leggen.

Bronnen:
Bij het samenstellen van deze tekst is gebruik
gemaakt van diverse bronnen, waaronder de
Hersenz-module Plannen en organiseren en de
folder Vitale hersenen van de Hersenstichting.

Wil je meer weten over omgaan met niet-aangeboren hersenletsel? Kijk dan op www.hersenz.nl
Dit is een uitgave van Hersenz
www.hersenz.nl / info@hersenz.nl
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