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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Een boek over een ernstig onderschat openbaar gezondheidsprobleem 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het 

meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd. De meest recente schattingen gaan 

er van uit dat 1 op elke 2 wereldburgers gedurende zijn leven NAH oploopt, meer dan 

welke andere aandoening of ziekte dan ook. Ruim 130.000 Nederlanders lopen 

jaarlijks NAH op, waaronder een onevenredig groot aantal kinderen. Medisch 

socioloog dr. Eric Hermans slaat alarm. In zijn nieuwe boek “Over het hoofd gezien” 

stelt hij dat er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen rondlopen met 

onbehandelde onzichtbare beperkingen ten gevolge van NAH. 

 

Hierbij moet gedacht worden aan: vermoeidheid, hoofdpijn, en problemen met leren, 

gedrag en emoties. De auteur illustreert de blijvende impact van deze problemen aan de 

hand van twaalf levensgeschiedenissen van kinderen met NAH. Overtuigend wordt 

betoogd dat de zorg voor kinderen met NAH ernstig tekort schiet met verloren 

participatie, levensgeluk en productiviteit als gevolg. Mensen met NAH komen in 

marginale maatschappelijke posities terecht: criminaliteit, verslaving, detentie, 

dakloosheid. Bovendien wordt steeds duidelijker dat zij een verhoogd risico hebben op 

allerlei ziekten: beroerte, Alzheimer, Parkinson, epilepsie en ook zelfmoord. Door 

onwetendheid en desinteresse wordt dit enorme probleem niet breed onderkend? NAH 

moet naar de mening van Hermans beschouwd en behandeld worden als een chronische 

ziekte met een daarbij behorende aanpak van ziekte management. Het NAH probleem 

moet niet alleen hoog op de agenda komen van zorgverleners en onderzoekers, maar 

vooral ook van de politiek, zorgverzekeraars en het grote publiek. 

 

Het boek “Over het hoofd gezien” van Eric Hermans telt 240 pagina’s op mooi 

romanpapier. De bladspiegel is ruim opgezet waardoor het boek makkelijk leest. 

Moeilijke vaktermen zijn zoveel mogelijk vermeden of ze worden helder uitgelegd. 

Daardoor is de tekst voor professionals en leken te begrijpen. De hoofdstukken kunnen 

desgewenst los van elkaar worden gelezen. 

 

Over de auteur: 

Eric Hermans is medisch socioloog en gezondheidswetenschapper. Hij was hoofd van de 

programmalijn NAH bij kennisinstituut Vilans. Hij is mede oprichter en bestuurslid van 

de International Brain Injury Society. 

 

Meer over Eric Hermans vindt u op https://overhethoofdgezien.nl/auteur/  
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Bespreking: 

Met behulp van dit boek geeft Eric Hermans duiding aan NAH, NAH krijgt een gezicht 

als het ware. De verschillende verhalen geven verschillende manieren weer van hoe 

NAH ontstaat en de gevolgen die het met zich meebrengt. Voor sommigen verandert er 

veel in hun leven na NAH en moeten hierdoor een nieuwe manier vinden van ‘leven’. 

Hoe wordt omgegaan met NAH, ook door de ouders, komt aan bod in het boek. Het laat 

ook zien welke soorten onbehandelde onzichtbare beperkingen de kinderen rondlopen 

of rond mee liepen (Bijv. ernstige concentratieproblemen). 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000013
2574350  
 
Extra/Recensies: 
https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/onzichtbare-gevolgen-niet-aangeboren-
hersenletsel-vaak-niet-herkend-1.1629725  
 
Boek aan te schaffen via https://overhethoofdgezien.nl/  
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