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Voorwoord

Voor u ligt een nieuw werkstuk van Dominique Deseure. Een werk-
stuk dat is gegroeid vanuit de dagelijkse confrontatie tussen iemand 
met een NAH – Niet-Aangeboren Hersenletsel – en de maatschappij. 
Hierin herkennen we opnieuw de enorme ervaringsdeskundigheid van 
de auteur. Het delen van haar ervaringen met onze expertise inspireert 
ons en zet aan tot het samen ondernemen van verdere stappen. Indirect 
herkennen we de krijtlijnen voor het belang van een goed begrip en 
kader voor mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel, hun omge-
ving en de maatschappij waarin velen nog graag professioneel actief 
willen zijn. Indirect heeft Dominique Deseure zo bijgedragen tot de 
realisatie van het recent voorgestelde Vlaams Hersenletselplan. De rea-
lisatie van dit plan is hard nodig. Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen 
telt heel wat mensen met een NAH. 

Niettemin is de impact van een NAH onbekend bij de man in de straat 
of de reguliere zorgverlener, de ambtenaar, laat staan dat men ver-
trouwd is met hun behoeften. Het plan vraagt om uitvoering en daarom 
is dit boek zo belangrijk. Sensibilisering en begrip, maatschappelijk 
aanbod, ondersteuning op de arbeidsmarkt, kwaliteit van zorg, onder-
zoek en innovatie zijn het antwoord op de vragen die zich met het 
lezen van dit boek opdringen.

Om het deels met de woorden van Toon Hermans te zeggen: 
“Een mens verliest niet graag iets, al is het maar een pen,  

of een aansteker, … Kan je je voorstellen hoe het moet zijn als  
hij het respect en begrip van anderen verliest?”

Dank Dominique, om deze woorden een wezenlijke betekenis te geven.

Prof. dr. Christophe Lafosse
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Woord vooraf

Het idee voor dit boek bestaat al een paar jaar, maar het heeft een 

hele tijd geduurd voordat het uiteindelijk op papier geraakt is. Ik hield 

mezelf steeds maar voor dat ik geen expert ben. Waar zou ik dan het 

recht halen om de experts die vele jaren gestudeerd hebben om de 

materie te beheersen, te vertellen hoe ik denk dat de zorg voor ons 

goed kan verlopen? Tot nu… Een nieuwe frustratie van mezelf en reac-

ties van lotgenoten op mijn vorige boek1 en op mijn blog zorgen ervoor 

dat ik de stap nu wel zet; precies omdat ik ervan overtuigd ben dat wij 

wel experts zijn: ervaringsexperts. Wij zijn de enigen die u kunnen ver-

tellen hoe het echt is om met een gekwetst brein te leven. Ik hoop dat 

dat u als expert kan helpen. Dit boek zou er niet gekomen zijn zonder 

de hulp van alle zorgverleners in mijn leven. Ze dragen allemaal op hun 

manier hun steentje bij (zeg eigenlijk maar gerust steen) zodat ik een 

nieuw en zinvol leven kan proberen uit te bouwen. U zult in dit boek 

hun en mijn inspanningen daarvoor terugvinden. Ik hoop dat u hierin 

een poging (h)erkent om te vertellen wat bij ons leeft en wat voor ons 

wel en niet werkt.

In plaats van theorie krijgt u voorbeelden: voorbeelden die illustreren 

hoe het is om met een gekwetst brein te proberen mee te functioneren 

in een maatschappij waarin men ons niet begrijpt en vaak verkeerd 

1 Dominique Deseure, m.m.v. Christophe Lafosse (2012). Dit is mijn hoofd niet meer. 
Over-leven met een gekwetst brein. Antwerpen-Apeldoorn: Cyclus.
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14 Voorwoord

beoordeelt. En naast die voorbeelden krijgt u tips: tips die ons leven 

makkelijker kunnen maken. 

Dit boek is dus voor u: professionele zorgverlener van een patiënt. Ik heb 

respect voor u, want uit het feit dat u dit boek ter hand neemt, blijkt uw 

goede wil, (misschien ook wel uw frustratie?) om de juiste weg te vinden 

voor iemand uit uw praktijk. En dat is in geval van een niet-aangeboren 

hersenletsel (verder NAH genoemd) niet altijd simpel. Maar met goede 

wil van beide kanten komen we al een heel eind. 

Ook als u geen professioneel zorgverlener bent, kan dit boek u wellicht 

helpen. Heeft één van uw gezins- of familieleden een gekwetst brein? 

Hebt u een vriend(in), collega of kennis die deze weg moet gaan? Ook 

u kunt in dit boek tips en informatie vinden die u kunnen helpen want 

een gekwetst brein treft niet alleen de patiënt, maar ook zijn/haar hele 

omgeving. Aangezien ons brein de kern van ons ‘zijn’ is, kan een kwet-

suur heel ingrijpende veranderingen als gevolg hebben. Het is vaak 

niet makkelijk voor de omgeving van de patiënt om te begrijpen en 

zeker niet om te voelen hoe het is en te weten wat wel en wat niet 

helpt. Als één van deze kwesties u bezig houdt, dan vindt u hier ook 

een aantal aanknopingspunten die u op uw zoektocht kunnen helpen.

In dit boek spreek ik de lezer aan met ‘zorgverlener’. Daarmee bedoel 

ik iedereen die dit boek wil lezen. Zinnen worden zo oneindig lang 

en vervelend onleesbaar als ik telkens een hele rij betrokkenen moet 

opnoemen. Als u te maken hebt met iemand met een gekwetst brein 

bent u immers allemaal een beetje ‘zorgverlener’. Professioneel opge-

leid of niet, u moet een manier zien te vinden om het beste uit de 

patiënt te halen. Wie geconfronteerd wordt met NAH, wordt noodge-

dwongen op één of andere manier expert in deze materie. Het feit dat 
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u de moeite en de tijd neemt om dit boek te lezen, zegt veel over uw 

goede bedoelingen.

Deel dit boek met iedereen die het wil lezen, zodat er meer begrip voor 

mensen met NAH ontstaat. Dat zal het leven van de patiënt een stuk 

makkelijker maken. Dan verliezen 

we de kwaliteitstijd die ons hoofd 

ons op een dag nog toestaat, niet 

aan nodeloze gevechten en kunnen 

we die tijd weer gebruiken om 

gewoon ‘gelukkig’ te zijn. Want ik 

blijf geloven dat dat ook met een 

gekwetst brein moet kunnen…

Deel dit boek met ieder-
een die het wil lezen. Het 
is belangrijk dat er meer 
begrip voor mensen met 
NAH ontstaat.

Je hand op mijn schouder_3.indd   15 24/02/16   09:05



Je hand op mijn schouder_3.indd   16 24/02/16   09:05



Je hand op mijn schouder 17

Inleiding

Ervaringsdeskundige
Op 28 september 2007 stap ik het kantoor van de NKO-arts weer 
binnen. Er is op haar vraag die ochtend een MRI-scan van mijn 
hoofd gemaakt. Ik heb die eigenlijk tegen mijn zin laten maken, 
want ik heb gehoorproblemen en begrijp dus absoluut niet waar 
die scan in hemelsnaam voor nodig is. Maar wat de dokter vraagt, 
gebeurt. Ze had mij gevraagd om op de dag van de scan ook nog 
een afspraak bij haar te maken, maar dat was volgens de secreta-
resse helaas niet mogelijk omdat de dokter die vrijdag de hele dag 
in de operatiekamer zou staan.

‘Ik zie dat u hier vanmorgen geweest bent voor een scan?’, vraagt 
dezelfde secretaresse die middag op het moment dat ik haar bel 
en naar de dokter vraag omdat ik me kotsmisselijk voel. Ik bevestig 
dat en krijg te horen: ‘De dokter kan u om kwart voor twee zien’. 
Vreemd. ‘Eerst niet en nu wel’, denk ik nog. Maar goed, tussen 
twee operaties door ziet de dokter enkele ‘dringende’ patiën-
ten. En ik hoor daar blijkbaar bij. Het heeft wel wat voeten in de 
aarde voordat ze het ‘protocol’ van de scan (de interpretatie van 
de beelden dus) in handen heeft, maar als ik voor de tweede keer 
het kantoor binnenstap, is het toch gelukt. Ik ben absoluut niet 
voorbereid op wat ze mij daarna vertelt. Bij mijn hersenstam is 
een meningioom gevonden. Dat ding (die ‘massa’ zoals het in het 
verslag genoemd wordt) oefent druk uit op mijn hersenstam en 
aangezien die onder meer instaat voor het regelen van je ademha-
ling en je hartslag, zit dat ding daar dus niet goed. Op het moment 
dat ze met de uitleg begint, sta ik recht omdat ik meekijk naar de 
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MRI-beelden, maar tijdens de uitleg ga ik zitten. Verbijsterd luister 
ik, met ongeloof zelfs. Een meningioom in mijn hoofd! Dat kan 
toch niet. Ik ken natuurlijk wel verhalen over mensen die een tumor 
kregen, maar daar pas ik niet bij. Dit kan mij toch niet overkomen? 
Ik leef gezond en ben nog jong. Toch is dat wat die vlek op het com-
puterscherm van de dokter betekent. Zelfs ’s anderendaags durf ik 
het woord bijna niet uitspreken. Stel dat het toch niet waar is? Men 
zou wel eens kunnen denken dat ik ze niet meer alle vijf op een rijtje 
heb. Het klopt helaas wel.

Dat weekend begint een zoektocht die negen weken later eindigt op de 

operatietafel van uitstekende neurochirurgen en een NKO-chirurg van 

hetzelfde kaliber. Dat ze uitstekend werk geleverd hebben, staat als een 

paal boven water, anders was u dit boek niet aan het lezen. En toch… 

Nadat de roze wolk waarop ik leef zodra ik na de operatie vaststel dat 

ik nog kan ademen, denken en bewegen, wat is weggetrokken, merk 

ik toch dat ik ‘ik’ niet meer ben… Dat wat ik vóór de operatie vanzelf-

sprekend vond, dat nu niet meer is. Ik heb een hoop klachten waar 

aanvankelijk niemand een verklaring voor zoekt. Ik heb immers her-

senchirurgie ondergaan en dat is voor iedereen blijkbaar voldoende 

als oorzaak. Dat komt wel weer in orde. Maar aangezien de klachten 

blijven en het moment van terugkeer naar mijn job steeds maar weer 

uitgesteld wordt, gaan we toch wat verder op zoek. En dan blijken bij 

een klinisch neuropsychologisch onderzoek toch wel wat scores van 

de testen zeer afwijkend te zijn. Mijn hersenen hebben het moeilijker 

om hun manier van functioneren van vóór de operatie te kunnen her-

vatten dan men (en daar reken ik mezelf ook bij) aanvankelijk dacht… 

Helaas is dat nog altijd zo. Ik ben op dit moment gepensioneerd school-

directeur, gepensioneerd omwille van medische redenen. Ik heb met 

al mijn krachten gevochten om die beslissing tegen te houden, ik 
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wilde echt terugkeren naar mijn job zodra ik dat weer kan, maar het 

was een gevecht van David tegen Goliath, waarbij ik helaas de rol van 

David toebedeeld kreeg. Dat verhaal zou een boek op zich kunnen zijn. 

Er bestaan een hoop ‘kleine lettertjes’ die achterpoortjes leveren en 

Goliath blijkt over wapens te beschikken waartegen alleen theoretisch 

verweer mogelijk is. 

Ondertussen ben ik een heel eind op weg met dit hoofd en heb ik al 

door vele watertjes gezwommen. Vandaar dat ik mezelf deskundig ver-

klaar om mee te denken over goede zorg voor mensen met NAH, want 

het kan beter. Veel beter. Ik heb geen diploma geneeskunde of neu-

ropsychologie, maar omdat ik 24 uur per dag en 7 dagen op 7 met dit 

nieuwe hoofd leef, durf ik zeggen dat ik expert ben: ervarings expert. 

Diegenen die het brein jaren bestudeerd hebben, beseffen hoe weinig 

we er nog maar over weten. Ook de huidige beeldvormings technieken 

leveren vaak nog te weinig informatie om klachten van patiënten te 

verklaren. Sommige artsen geloven er daarom niet in. En dat maakt 

ons leven nog moeilijker. 

We ontmoeten heel wat mensen die denken dat ze weten hoe het 

voelt en hoe het voor ons moet, maar er is slechts één groep die het 

echt weet: de patiënten zelf. En dat is meteen het eerste dat ik aan u, 

zorgverleners, vraag: Luister naar de patiënt en hoe het voor hem/haar 

is, want leven met NAH is elke dag opnieuw een uitdaging. Onthoud 

alsjeblieft dat een oplossing die voor de één werkt, voor de ander mis-

schien juist contraproductief is. Elk gekwetst brein heeft zijn eigen 

problemen en mogelijkheden. 

Houd daarbij ook in gedachten dat er eigenlijk maar één persoon is 

die de levenskwaliteit kan vaststellen en dat dat de patiënt zelf is. 

Aangezien bij levenskwaliteit vooral het subjectieve, dus het gevoel 

van de patiënt van belang is, mag u ervan uitgaan dat noch zorgverle-
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ners, noch personen uit de omgeving van de patiënt dezelfde beoorde-

ling zullen maken als de patiënt zelf. Iedereen beoordeelt levenskwali-

teit vanuit zijn eigen ‘standaard’, zijn eigen ervaringen en achtergrond. 

Men vergelijkt met de vroegere toestand of met die van andere mensen 

of zichzelf. In de loop van de tijd kan zelfs de beoordeling van de patiënt 

zelf veranderen. Als u als zorgverlener een beoordeling maakt, doet 

u dus eigenlijk de patiënt tekort. Zelfs al vindt u dat de patiënt nog 

veel kan, kan het zijn dat hij/zij dat helemaal anders beoordeelt aange-

zien u niet helemaal kan inschatten wat voor hem/haar belangrijk is. 

Misschien zijn er nu wel dingen uit het leven van de patiënt verdwe-

nen die voor hem/haar juist heel cruciaal waren: omgevingen, activi-

teiten en sociale kringen die veel betekenis gaven aan zijn/haar leven. 

U weet ook niet altijd hoeveel tijd de patiënt misselijk en/of met andere 

(pijn)klachten doorbrengt. Niet alle gevolgen van een gekwetst brein 

zijn aan de buitenkant te zien. Denk niet dat als een patiënt weer kan 

stappen, zitten of eten de kous af is. Voor mij kan pas van een suc-

cesvolle revalidatie gesproken worden als de patiënt een nieuw, rijk en 

zinvol leven heeft uitgebouwd. 

Tips

 Luister naar de patiënt en hoe het voor hem/haar is.

 Besef dat leven met NAH elke dag weer een uitdaging is.

 Beschouw de patiënt zelf als ‘deskundig’ op dit gebied.

 Een oplossing die voor de één werkt, is voor de ander misschien 
juist contraproductief.

 Besef dat de patiënt zelf de enige is die over zijn levenskwaliteit 
kan oordelen. Gebruik daarvoor niet uw referentiekader of dat 
van mensen uit de omgeving van de patiënt als de patiënt zelf 
bewust en aanspreekbaar is.
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Recht hebben op hulp 
Dat kan in ons land toch geen probleem zijn, hoor ik u denken.  
En toch… 

Als je morgen je been breekt, wordt er een foto van gemaakt, wordt de 

breuk geconstateerd, gestabiliseerd indien nodig en dan is de volgende 

stap het aanleggen van een gips. Niemand gaat daarover in discussie. 

Dat is ‘common practice’. Na zoveel weken wordt je been uit het gips 

gehaald en als je nog niet goed kunt stappen, wordt de uitleenperiode 

voor je krukken verlengd. Een mens moet zich toch kunnen verplaat-

sen, nietwaar? En als je daarvoor een hulpmiddel nodig hebt, waarom 

niet? Discussiëren daarover is niet nodig.

Als na een tijdje blijkt dat de breuk om één of andere reden toch niet zo 

mooi genezen is als men dacht, wordt ervoor gezorgd dat je ‘blijvend’ 

een kruk en/of rolstoel ter beschikking hebt. Opnieuw de normale pro-

cedure. Geen discussie. Er is ook geen mens die het in zijn hoofd haalt 

om die patiënt op te dragen om zonder kruk een heuvel op te lopen. 

Met een been dat niet goed werkt, lukt dat toch niet zonder hulpmid-

del? Dat is een onmenselijke opdracht.

Waarom is er dan zo’n probleem met onze hulp? Misschien omdat je 

aan mensen met NAH niet kunt zien dat er iets verkeerd loopt? Dat zou 

een eerste reden kunnen zijn. Ons letsel is inderdaad vaak onzichtbaar. 

Sommige symptomen zijn wel zichtbaar, maar er is ook het onzicht-

bare gedeelte van de signalen die niet meer goed doorgegeven worden 

binnen de hersenen. Maar zelfs bij mensen die dat weten en aanvaar-

den, voeren wij als patiënt heel vaak lastige gevechten. In zorgverle-

ningsland geldt immers de stelregel dat je als patiënt zo zelfstandig 

mogelijk moet zijn, lees: niet afhankelijk mag zijn van anderen. Dat is 

een principe waar ik volledig achter sta. Tot op een bepaalde hoogte 

althans. Want elke keer als ik weer moet beginnen aan de discussie 
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dat ik de gevraagde hulp echt wel nodig heb, bouwt de frustratie zich 

verder op. Wat is het verschil tussen de kruk voor het niet goed wer-

kende been en de zorgverlener voor mijn niet goed werkende brein? 

Het feit dat de kruk een wezenloos ding is en de zorgverlener een 

mens? Helaas ben ik met een kruk of gips niet geholpen. Het enige 

dat mij nu kan helpen is de hulp van professionele zorgverleners die 

onderlegd zijn in de materie van NAH. 

Terwijl de patiënt met zijn gebroken been geen enkele discussie hoeft 

te voeren, heb ik al ‘tig’ discussies gevoerd om recht te krijgen op 

de juiste hulp. Deze discussies hebben verschillende aspecten. Er is 

het financiële aspect, want op dit moment wordt onze hulp nog niet 

terugbetaald door het RIZIV. Daarnaast is er ook nog het organisato-

rische aspect, want zelfs als je nog beschikt over wat spaarcenten die 

je erin wil investeren, is het soms nog niet mogelijk om een ‘specia-

list’ op dat gebied te zien, aangezien hun aantal beperkt is en zij dus 

overbevraagd worden. En als die twee hindernissen overwonnen zijn, 

dan staat daar nog de derde ‘berg’ van de ‘training’ van de zorgver-

lener die je toch zo graag zelfstandig wil laten functioneren, zonder 

hulp dus, want dat is zijn doel. Ja… het mijne ook. Maar die zorgverle-

ner is mijn ‘kruk’ en aangezien dit letsel nog niet onmiddellijk over zal 

gaan, heb ik (en vele lotgenoten met mij) die zorg nodig om de berg te 

kunnen beklimmen en weer een goed leven op te bouwen. Want daar 

hebben ook wij recht op. 

Er zijn echt momenten geweest dat ik wilde schreeuwen: ‘Maar help 

mij dan toch alsjeblieft!’ Ik pleit er hier niet voor om alles voor en in 

de plaats van de patiënt te doen, maar wel om goed te luisteren naar 

de patiënt, te bekijken welke ‘kruk’ nodig is en die te voorzien zonder 

talloze discussies en daarbij geen verschil te maken tussen het ter 
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beschikking stellen van een voorwerp dat iets makkelijker kan maken 

of de zorgverlening van een persoon die de patiënt de nodige onder-

steuning kan bieden om een nieuwe weg te vinden. En dat tot vastge-

steld wordt dat de patiënt de juiste weg gevonden heeft en bepaalde 

dingen niet meer nodig heeft. Dat kan jaren duren, vele jaren zelfs. 

Geef ons de steun om de berg te kunnen beklimmen met hulp en ver-

oordeel ons niet omdat we die hulp nodig hebben. Het is ons brein dat 

ervoor zorgt dat we het niet alleen kunnen. Hoe beter de zorg is die we 

krijgen en hoe minder gevechten we moeten voeren, hoe meer rust 

ons brein krijgt. Die rust is wat het zo broodnodig heeft om weer te 

kunnen ‘leren’, nieuwe verbindingen te kunnen aanleggen en te her-

stellen. Ooit zullen we samen kunnen terugkijken op deze periode als 

een periode waarin we uw hulp nodig hadden, maar die ons geholpen 

heeft om de noodzakelijke stappen te zetten om een nieuw en kwali-

teitsvol leven te krijgen. 

Tips

 Bekijk samen met de patiënt welke ‘krukken’ die nodig heeft.

 De hulp van een professional is voor een NAH-patiënt een 
noodzakelijk hulpmiddel. 

 Blijf de patiënt begeleiden tot die een nieuw en kwaliteitsvol 
leven uitgebouwd heeft.

 Hoe beter de zorg die we krijgen en hoe minder gevechten we 
moeten voeren, hoe meer rust ons brein krijgt om te kunnen 
herstellen.
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