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Inleiding

Er is een aantal boeken geschreven over niet-aangeboren her-
senletsel (nah) voor naasten. Veelal zijn dit informatieve boe-
ken die uitleggen wat nah is en hoe je daar praktisch het beste 
mee om kunt gaan. Dit boek benadert nah vanuit het verwer-
kingsproces dat jij als partner doormaakt. Het boek wil een 
ondersteuning zijn bij jouw ervaringen.

We zullen in dit boek spreken over jou als ‘partner’ en over 
degene met nah als ‘getroffene’. Onder partner kunnen ook 
andere direct betrokkenen worden verstaan zoals ouders, kinde-
ren, buren, familie en vrienden. De getroffene kan bijvoorbeeld 
je partner, je kind, een goede vriend of een van je ouders zijn.

Het boek is tot stand gekomen omdat herkend wordt dat 
partners veel last hebben van het onbegrip in de omgeving. 
Hoe vaak heb je gehoord: ‘Het gaat toch goed met hem?’ 
Of: ‘Je ziet niets aan haar.’ En inderdaad: bij veel getroffenen 
zijn de veranderingen subtiel en zie je ze niet altijd als je kort 
met iemand met nah optrekt. Maar als je elke dag te maken 
hebt met de getroffene merk je de vergeetachtigheid, het her-
halen van vragen en verhalen, de onlogische gedachtegangen, 
de  impulsiviteit en prikkelbaarheid, de moeite met planning, 
et cetera. 
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8 INLEIDING

Je zou Mieke en Vincent een goed geolied span kunnen noe-
men. Ze zijn begin veertig, gehuwd, ze hebben twee zoons 
van dertien en negen jaar en beiden werken vier dagen per 
week. Vincent werkt op een accountantsbureau en Mieke is 
gespecialiseerd verpleegkundige bij de ggd. 

Hun verhaal met nah begint als Mieke op haar werk 
wordt gebeld door iemand van Vincents kantoor. Vincent 
heeft een auto-ongeluk gehad. Mieke komt niet te weten 
wat er precies is gebeurd, alleen dat Vincent nu met de 
ambulance naar het ziekenhuis onderweg is. Zijn collega 
Karel met wie Vincent samen naar een grote klant onder-
weg was, mankeert nauwelijks iets en heeft snel het kantoor 
gebeld. Karel vergezelt de ambulance met Vincent naar het 
ziekenhuis en zal Mieke daar opwachten.

Vanaf dat moment komt Mieke in een razende draai-
molen terecht. Ze heeft de tegenwoordigheid van geest om 
haar werkzaamheden over te dragen en voorlopige opvang 
voor de beide zoons te regelen. Ze stapt in de auto, al mom-
pelend: ‘Kalm aan, voorzichtig, rustig nu…’ 

Karel staat bij de ingang van het ziekenhuis op Mieke 
te wachten. Ze haasten zich naar de eerstehulpafdeling, 
waar hun wordt verteld dat Vincent meteen naar de in-
tensive care is gebracht. De verpleegkundige op de eerste 
hulp kan weinig meer vertellen dan dat er een plotselinge 
bloeddrukdaling ontstond en Vincent niet meer aan-
spreekbaar was. Op weg naar de ic vertelt Karel over het 
ongeluk. Vincent reed op dat moment. Ze reden achter een 
vrachtwagen die geladen was met palen. Plotseling schiet 
een paal los en deze gaat aan de linkerkant van hun auto 
door de voorruit. In de enorme chaos die dan ontstaat is 
Karel zelfstandig uit de auto gekomen, maar Vincent zat 
klem en moest door het ambulancepersoneel en de brand-
weer geholpen worden. Zijn hoofd en linkerschouder 
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INLEIDING 9

bloedden, dat heeft Karel gezien. Vincent was aanvanke-
lijk aanspreekbaar en heeft nog tegen Karel gezegd dat hij 
gauw naar kantoor moest bellen. 

En nu zitten Mieke en Karel in de gang te wachten 
voor de deur waar men met Vincent bezig is. Voor Miekes 
gevoel duurt het eeuwen voordat de deur opengaat en ze 
naar binnen mag: daar ligt Vincent aan de beademing met 
allerlei slangetjes en plakkertjes met draadjes aan en in het 
lichaam. Haar wordt verteld dat de situatie momenteel 
stabiel is. De linkerschouder is zo gestabiliseerd dat verdere 
beschadiging wordt voorkomen. Er is een beschadiging aan 
de linkerkant van het hoofd, maar het is niet duidelijk of 
er hersenletsel is. Zowel de fractuur aan de schouder als het 
letsel aan het hoofd moet nog verder worden onderzocht, 
maar het maken van foto’s en een ct-scan is nu te riskant.

En zo krijgt Mieke voor de eerste keer te horen: we moe-
ten afwachten. Pas later kan voorzichtig verder gekeken 
worden. Men acht het raadzaam dat Mieke deze nacht in 
het ziekenhuis zal blijven. Er volgen intensieve dagen en 
er is vooral die grote, intense angst. Daarnaast moet er ‘ge-
woon’ iets geregeld worden voor de kinderen. En natuurlijk 
moet er overleg zijn met haar werk. Op de een of andere 
manier lukt het haar, al weet Mieke naderhand niet meer 
precies hoe. En dan, na ongeveer zes dagen, geeft Vincent 
tekenen van bewustzijn. Het bij bewustzijn komen zet zich 
door. Soms lijkt het of Vincent iets wil zeggen, maar hij 
komt niet verder dan brabbelen. Als de kinderen even op 
bezoek komen, blijkt hij hen te herkennen.

Er volgen weken van verdere onderzoeken, zowel van 
de schouder (die goed te behandelen bleek) als van zijn 
hoofd. Het wordt duidelijk dat de linkerkant een behoor-
lijke tik moet hebben gehad: er is een barst zichtbaar in 
de schedel. De mri laat ook zwellingen zien in het hoofd 
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10 INLEIDING

en de verwachting en hoop is dat die zullen verdwijnen. 
Wel wordt opgemerkt dat Vincents rechterarm en -been 
niet goed functioneren, wat kan duiden op een linkszijdige 
beschadiging in het brein. Als Vincent per dag steeds ver-
der lijkt te herstellen, wordt duidelijk dat hij moeite heeft 
met praten. Hij kampt behoorlijk met woordvindingspro-
blemen en wordt daar nogal ongeduldig en boos over. Als 
Mieke en Vincent willen weten wat ze kunnen verwachten 
van het herstel hiervan, is wederom het antwoord: ‘Het is 
een kwestie van afwachten.’

Als hij zover hersteld is dat er aan revalidatie gedacht 
wordt en er ook psychologische tests zijn afgenomen, blijkt 
dat de woordvindingsproblemen een gevolg zijn van een 
beschadiging aan de linkerkant van het hoofd. En weer 
is het afwachten of en hoe er van verder herstel sprake zal 
zijn. Inmiddels zijn we dan ruim twee maanden na het 
ongeluk. Vincent gaat naar een revalidatiekliniek en daar 
wordt een trainingsprogramma opgezet. De training be-
treft zowel de spraak als het fysieke en het cognitieve func-
tioneren van Vincent.

Er zijn logeerweekenden naar huis, naar de kinderen, 
naar de eigen omgeving. Thuis blijkt al snel dat het onge-
duld dat Vincent in het ziekenhuis en in het revalidatie-
centrum toonde tot woede-uitbarstingen kan komen. Wat 
Mieke ook zorgen geeft is dat Vincent bozig en enigszins 
dwingend met haar omgaat. Ook blijkt hij van de kinde-
ren niet veel te kunnen verdragen. Het lijkt of hij vergeet 
dat hij toch ook papa is en dat Mieke zijn maatje is en het 
goed met hem voor heeft. 

Zó kent Mieke hem niet. Ze had zo de hoop dat het juist 
in de thuissituatie beter zou gaan. Wat is er toch aan de 
hand? Mieke vraagt zich af hoe ze met de nieuwe situatie 
moet omgaan.
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INLEIDING 11

We zullen in dit boek een aantal van dit soort situaties beschrij-
ven en het vervolg van die situaties in verschillende hoofdstuk-
ken laten terugkeren. We laten daarbij het verwerkingsproces 
zien dat de partner doormaakt. Elke getroffene met nah is 
uniek vanwege de verschillende oorzaken en gevolgen van 
nah. Elke getroffene en elke partner heeft zijn of haar eigen 
thuissituatie, sociale omgeving, partnerrelatie en werksituatie 
en zijn of haar eigen persoonlijke vaardigheden om daarmee 
om te gaan. Maar een gemeenschappelijke ervaring is, dat 
ieder op enig moment in de hiervoor beschreven fase komt, 
waarin gevoeld en/of gezegd wordt wat Mieke zich afvraagt:

‘Wat is er toch aan de hand?
Hoe moet ìk daar mee omgaan?’
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