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Jaarlijks lopen ongeveer 140.000 mensen niet-aangeboren hersenletsel op door een
ongeluk of ziekte. Daar valt een beroerte ook onder. Dat is de verzamelnaam voor een
herseninfarct en een hersenbloeding. De mentale en fysieke consequenties zijn voor

Omgaan met de gevolgen van een
herseninfarct: ‘Het went. Maar af en toe ook
niet’
ARNHEM -  Een leuke fulltime baan, een druk sociaal leven, het bezoeken
van festivals en uitgaan. Toen was er het herseninfarct dat dat allemaal in
één klap veranderde. Zestien jaar geleden overkwam het de 50-jarige
Claudia Reuvers uit Arnhem. ,,Ik moest het voor mezelf verwerken. Het is
levend verlies en rouw.”

Bo van Geijn •  10 mei 2022, 15:00

Cognitief trainer Ellen van Diemen (links) en Claudia Reuvers. Zij volgt het Hersenz behandeltraject van het

Regionaal Expertisecentrum NAH Arnhem. ©Gerard Burgers
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iedereen verschillend. De Europese dag van de Beroerte vraagt hier deze dinsdag
aandacht voor. 

Leven niet meer zoals voorheen

Een beroerte zet iemands leven ineens op zijn kop. Reuvers kon na haar herseninfarct
onder andere niet goed meer praten en lopen. Bij een herseninfarct raakt een ader in de
hersenen verstopt waardoor een deel van de hersenen geen voeding en zuurstof meer
krijgt.  

Na vijf weken ziekenhuis volgde er een intensief revalidatietraject. Het zorgde er voor
dat ze nu weer kan lopen en het verbeterde haar spraak. Toch is het leven niet meer
zoals voorheen. ,,Ik was vroeger lekker fit en kon lekker praten. Ik had een leuke baan.
Dat was genieten. Opeens was er mijn herseninfarct”, vertelt Reuvers.

Ze werkte bij de ING waar ze nieuwe medewerkers mocht opleiden. Een combinatie van
reorganisaties en haar beperking, leidde ertoe dat ze haar baan verloor. ,,Dat was
verschrikkelijk. Ik ben nu honderd procent arbeidsongeschikt. Het is een hele
verandering.”

Blijvende klachten

Net als vele anderen ondervindt ze blijvende gevolgen. Moeite met concentreren,
moeten zoeken naar woorden, vermoeidheid. Het zijn een aantal van de klachten die ze
nu nog ervaart. Ze moet daarom keuzes maken in wat ze wanneer doet. Ook als het
aankomt op sociale activiteiten. 

,,Ik kan het nooit accepteren. Maar het is ongeveer 16 jaar later: het went. Maar af en toe
ook niet. Dan baal ik toch dat ik niet honderd procent meer spreek en ook balen van de
vermoeidheid.”

Omgaan met de gevolgen

Ik kan het nooit accepteren. Maar het is ongeveer 16 jaar later:
het went. Maar af en toe ook niet

Claudia Reuvers

“
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Sinds een aantal maanden volgt Reuvers het Hersenz behandeltraject bij het Regionaal
Expertisecentrum NAH Arnhem, onderdeel van zorgorganisatie Siza. Daar leren
mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase omgaan met de
gevolgen ervan.

Na de acute fase in het ziekenhuis en een revalidatie ervaren mensen thuis vaak pas
echt de gevolgen van hun hersenletsel. ,,Dan pakken ze eigenlijk gewoon weer hun
leven op omdat ze het idee hebben dat het hersteld is. Dan gaan ze pas de problemen
ervaren in het dagelijks handelen. Daar worstelen mensen soms jaren mee”, vertelt
Ellen van Diemen, cognitief trainer bij het behandeltraject. 

Gevolgen onzichtbaar

Die problemen zijn voor de buitenwereld meestal onzichtbaar. Als je Reuvers ziet, lijkt
het alsof er niks aan de hand is. Volgens Van Diemen zorgt die onzichtbaarheid vaak
voor onbegrip in iemands omgeving. Ze begrijpen niet waarom iemand bepaalde dingen
wel of niet kan doen. Of waarom iemands gedrag en emoties zijn veranderd.

Onwetendheid speelt hierin een grote rol. Daarom houdt het Regionaal
Expertisecentrum zaterdag 14 mei een informatiebijeenkomst voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel, hun naasten en zorgprofessionals. Daarmee wil het de
bekendheid rondom hersenletsel en het Hersenz behandeltraject vergroten. 

Vrijwilligerswerk

Reuvers staat positief in het leven. Dat helpt haar om beter om te gaan met die ene
levensveranderende gebeurtenis. Net als het contact met lotgenoten en tips van haar
behandelaren. Ze heeft al een doel voor na de behandeling. ,,Ik wil weer
vrijwilligerswerk gaan doen.”

https://www.siza.nl/modules-niet-aangeboren-hersenletsel

