SAMENVATTING ONDERZOEK: NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een belangrijk maar onderbelicht thema in de forensische ggz. Met KFZsubsidie werd een onderzoek naar NAH bij forensische cliënten gestart door de GGD Amsterdam, Altrecht, de VU en
de Waag. Hieronder de samenvatting per deelstudie. Het volledige rapport is te vinden op de website van KFZ.
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