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WEEK VAN AFASIE EENZAAMHEID

‘Gamen heeft sociale functie’
Paul van der Made
was pas 30 toen hij
een zware
hersenbloeding
kreeg. Nu maakt hij
zich sterk voor
eenzame jongeren
met een beperking.
Ad de Koning
a.dkoning@ed.nl
Gemert

at afasie een taalstoornis
is, zou je niet zeggen als
je voor het eerst met
Paul van der Made
spreekt. Zodra de 35-jarige Gemertenaar de voordeur van
zijn appartement openzwaait, begint
hij honderduit te praten. Over het
fijne appartement waarin hij sinds
een paar jaar woont, over zijn jeugd
en studiejaren, over zijn bijzondere
fiets en over zijn favoriete hobby gamen, bijvoorbeeld. En oh ja, ook over
de dag waarop zijn leven veranderde.
In de nacht van 27 december 2013
wil de goedlachse Gemertenaar na
een avondje knutselen aan zijn
nieuwe computer naar bed gaan als
hij plots wordt overvallen door een
flinke hoofdpijn. ,,Nou ja, kan gebeuren, dacht ik nog. Het was al laat en ik
had behoorlijk geconcentreerd zitten
werken.” Maar als hij vervolgens probeert op te staan, gaat het mis. Hij
valt op de grond en weet nog net dat
hij buiten in een ambulance wordt
gedragen. En hij weet dat hij letterlijk
niets meer kan zeggen. De woorden
komen gewoon zijn mond niet meer
uit. Daarna gaat het licht uit.
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Ziekenhuisbed
Vier dagen later wordt Van der Made
wakker. In een Tilburgs ziekenhuisbed, met ‘allemaal toeters en bellen’
om zich heen. Hij blijkt getroffen
door een zware hersenbloeding, met
als resultaat een niet goed werkende
rechterschouder, een rechterbeen dat
voor vijftig procent spasmen vertoont en alsof dat nog niet genoeg is
ook nog hemianoptie, een aandoening die ervoor zorgt dat alleen zijn
linker gezichtsveld nog goed werkt.
Omdat hij ‘net als zijn moeder be-
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Paul van der Made: ,,Ik heb zelf ook mensen leren kennen via het gamen.” FOTO SEM WIJNHOVEN/FOTOMEULENHOF

hoorlijk optimistisch van aard is’, begint Van der Made vol goede moed
aan een zwaar revalidatietraject dat
zich voornamelijk in Blixembosch afspeelt. Zijn hersenbloeding heeft
hem van de ene op de andere dag tot
iemand met niet-aangeboren hersenletsel gebombardeerd, ook wel aangeduid als NAH. De Gemertenaar behoort ook, zo blijkt al vrij snel, tot de
twintig procent die na zo’n hersenbloeding last heeft van afasie.
Daarom is hij ook zo blij dat vanaf 6
oktober de eerste landelijke Week
van de Afasie is. ,,Ik merk dat veel
mensen niet weten wat het is. Soms
hebben ze er weleens van gehoord,
maar meer ook niet.” Wat het precies
inhoudt, verschilt van persoon tot
persoon, weet Van der Made inmiddels. Dankzij veel ‘oefenen, oefenen
en nog eens oefenen’ kan hij zelf
weer heel behoorlijk spreken. ,,Maar

als ik bijvoorbeeld een belangrijke
mail wil schrijven, kan ik daar wel
vijf uur mee bezig zijn.”

Website

Vroeger was je
een nerd als je
veel zat te
gamen, maar
nu is het
eerder
andersom
—Paul van der Made

Oefenen doet hij nu nog steeds, iedere week in het Afasiecentrum van
Siza in Tilburg. Siza is een organisatie
die onder meer ondersteuning biedt
aan mensen met niet-aangeboren
hersenletstel. Daarnaast is Van der
Made volop bezig met het opzetten
van een nieuwe stichting en bijbehorende website: hiperks.com. Op die
website wil hij oplossingen samenbrengen die jongeren met een berperking kunnen helpen te gamen.
,,De meeste spelletjes speel je met
een keyboard en muis, maar wat als je
daar vanwege je beperking niet mee
overweg kan?” Zelf kon hij na zijn
hersenbloeding bijvoorbeeld weer
gamen dankzij een speciale muis,

maar die blijkt nu niet langer verkrijgbaar. ,,Dat is gewoon ontzettend
jammer, zeker als je weet hoeveel
jongeren met een beperking er zijn.
Ik geloof niet dat zo’n producent dat
in de gaten heeft.”
Gamen heeft een sociale functie,
vooral ook voor jongeren met een beperking, vindt Van der Made. ,,Vroeger was je een nerd als je veel zat te
gamen, maar dat is al lang niet meer
zo. Het is nu eerder andersom. Dat
komt omdat je niet meer tegen de
computer speelt, maar tegen anderen.
Ik heb zelf ook mensen leren kennen
via het gamen.”
Daarom is dat ook zijn belangrijkste drijfveer om de nieuwe website te
bouwen, zo benadrukt hij: eenzaamheid onder jongeren met een beperking tegengaan door ze letterlijk samen te brengen. ,,Als ik daaraan kan
bijdragen, heb ik mijn doel bereikt.”

Rekenkamer: Nuenen nalatig met Eeneind-West
Nuenen heeft zich onvoldoende
ingedekt tegen de problemen
die zijn ontstaan bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Eeneind-West.
Mark Wijdeven
m.wijdeven@ed.nl
Nuenen

De rechtszaak die is aangespannen
tegen de projectontwikkelaars was
niet nodig geweest als vooraf har-

dere afspraken waren gemaakt. De
rekenkamercommissie van de gemeente Nuenen constateert dat in
een onderzoek dat naar de gemeenteraad is gestuurd.
De rekenkamer stelt vast dat de
ontwikkeling van het bedrijventerrein in een bijzonder lastige situatie
is beland. Eeneind-West komt niet
van de grond, omdat de interesse
van bedrijven tot dusver niet concreet genoeg is. In strijd met de afspraken hebben de betrokken pro-

jectontwikkelaars daarom nog geen
meter grond gekocht. Tot overmaat
van ramp ging een van de ontwikkelaars (Adriaans Bouwgroep) vorig jaar failliet.
Door het faillissement blijkt dat
er onvoldoende maatregelen zijn
genomen die de gevolgen voor de
gemeente hadden kunnen beperken, concludeert de rekenkamer.
De gemeente heeft volgens de
onderzoekers onvoldoende onderzoek gedaan naar de financiële po-

sitie van de drie bedrijven die de
ontwikkelcombinatie vormden.
Bovendien zijn er onvoldoende
harde afspraken gemaakt om de financiële risico’s van de gemeente te
beperken. ‘Er is geen bankgarantie

‘Onvoldoende
onderzoek naar
financiën van
drie bedrijven’

of vergelijkbare harde garantie. Een
bankgarantie had ervoor kunnen
zorgen dat de gemeente zonder
gang naar de rechter haar risico’s financieel geheel of gedeeltelijk had
kunnen afdekken.’
Wethouder Hetty Tindemans
(Economie) neemt de kritiek van
de rekenkamer ter harte. ,,Achteraf
had het negen jaar geleden anders
gekund. Voor de toekomst is dat het
overwegen waard’’, laat ze in een
reactie weten.

