
 
 
 
 
 
Breinstraat gaat van start! 
 
Een plek waar jongeren met niet aangeboren hersenletsel terecht kunnen voor informatie en vragen 
over hun aandoening en waar zij in contact kunnen komen met leeftijdsgenoten in dezelfde situatie, 
dat is Breinstraat. De testversie van dit online platform voor jongeren met NAH en hun omgeving 
gaat medio juli online. We nemen jullie graag mee in de ontwikkelingen.  
 
Breinstraat biedt jongeren, hun omgeving (ouders, vrienden, begeleiders en docenten) en 
professionals informatie over NAH bij jongeren. Bijvoorbeeld over de gevolgen van NAH in het 
dagelijks leven, de behandeling in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, veel voorkomende 
problemen en successen. In verschillende filmpjes vertellen jongeren over hun ervaringen in hun 
leven met NAH en via een besloten community kunnen zij met elkaar in gesprek over hun specifieke 

vragen en ervaringen. Ten slotte kunnen ze op het platform een eigen ‘hersenletselpaspoort’ met 
persoonlijk verhaal aanmaken, dat zij kunnen delen met hun omgeving en andere jongeren met 
NAH.   
 
Ontwikkeling platform en testfase 
Breinstraat wordt ontwikkeld door Basalt, Heliomare, Breinsupport en De Haagse Hogeschool (de 
Breinstraat werkgroep) en wordt mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting. Voor een goede 
inhoudelijke invulling van het platform is nauw samengewerkt met jongeren met NAH, onder andere 
door middel van focus groep onderzoeken. Ook ouders, hulpverleners, onderwijsprofessionals, 
ambulant begeleiders en patiëntenorganisaties zijn bij de inhoudelijke invulling van Breinstraat 

betrokken. Studenten van de Haagse Hogeschool werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van 
het platform, in samenwerking met de jongeren, de Breinstraat werkgroep en IT4WEB.  
 
In juli start de pilot fase van het platform. In deze fase wordt Breinstraat verder uitgebreid en 
continu getest door de doelgroep, zodat het verdere ontwerp en de bouw van het platform op basis 
van deze testbevindingen aangepast en verbeterd kan worden.  
 
Nieuw logo 
Bij een nieuwe website hoort een nieuw logo, ontwikkeld samen met de doelgroep en ontworpen 
door een student van De Haagse Hogeschool. Het beeldmerk in het logo symboliseert de hersenen 
en tegelijkertijd de verbindingen die de jongeren met elkaar leggen op het platform. Het logo is de 
basis voor de huisstijl die nu verder ontwikkeld wordt.  
 
Verdere planning  
De eerste fase van verder ontwerpen, testen en aanpassen is naar verwachting in oktober afgerond. 
Daarna volgt een pilot test van Breinstraat binnen Basalt, Heliomare en Breinsupport. De landelijke 
uitrol van het platform is mogelijk vanaf april 2021.  
 
Vragen of ideeën?  
Voor vragen of ideeën over Breinstraat, neem contact op met Arend de Kloet, projectleider, via 
a.dekloet@basaltrevalidatie.nl.  
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