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                     Mijn naam is 

Corri e
Ik heb Niet Aangeboren Hersenletsel (N.A.H.)

Las PSYCHOLOOG
&

Las ZORGATELIER

Je wilt de berg op
maar stort neer
Je wilt genieten
maar je huilt
Wilt sterk zijn
maar voelt je zwak

Hoe krijg je weer grip op je bestaan?
Opstaan en verdergaan
Als dat lukt kun je trots en als geen ander zeggen:
ook al deed het zeer
ik sta er weer

Dus ga je de berg op en

ook al stort je neer:
Je vecht je door je eigen grenzen
en dat maakt je niet minder als mens
Maar juist meer



“ “Mijn naam is Corrie en ik heb NAH

02-02-1997

Mijn man krijgt een hersenbloeding. Het was erop of eronder. 

Een hele periode ziekenhuis en revalidatie. Naast mijn fulltime 

baan werd ik ook mantelzorger. Mijn partner kwam weer tot lo-

pen maar was in denken en handelen erg vertraagd. Gelukkig had 

hij zijn humor behouden en vooral dat was de drijfveer om door 

te gaan.

Mijn familie en vrienden vonden het bewonderenswaardig dat 

we er zo positief mee omgingen en we samen weer wat van het 

leven wisten te maken. Er kwamen bij mijn partner nog meer ge-

zondheidsproblemen waardoor de zorgen groter werden.

27-11-2009

Zelf word ik getroffen door een herseninfarct en ook nu was 

het erop of eronder. Geweldig hoe mijn man, met NAH, toen 

is opgestaan om voor mij te zorgen. Weer een lange revalidatie 

maar weer overwon de humor en het houden van elkaar. Beiden 

maakten we hetzelfde mee. We noemden onszelf een CVA-stel. 

Natuurlijk ging het met ups en downs, geen gemakkelijke tijd.

Ik raakte ook volledig arbeidsongeschikt en samen leerden we le-

ven met onze beperkingen. In september 2010 hebben we samen 

iets nieuws op de rails gezet nl. een plekje in Zeeland. Zo zag onze 

toekomst er weer rooskleurig uit.

21-05-2012

Mijn man overlijdt aan de gevolgen van kanker. Net nu ik hem ook zo hard nodig 

heb. Niet te bevatten en ongelooflijk zwaar. Het gemis is enorm en ik ga door een 

diep dal. Alleen verder met NAH. Ik kan leven met mijn lichamelijke beperking 

maar door de onzichtbare gevolgen van mijn hersenletsel is het erg moeilijk om 

aan te kunnen sluiten bij  het gewone leven. Er zijn teveel prikkels die ik niet meer 

kan filteren. Mijn energiebeperking is blijvend.

Heel blij ben ik met mijn familie, vrienden en hulpverleners. Ik word o.a. met 

warmte opgevangen in Zorgatelier LAS waar ik mezelf kan ontspannen en ontwik-

kelen, want uitdaging hoort ook bij mijn leven. Van Sylvia Las krijg ik psychische 

ondersteuning bij het hele verwerkingsproces.

Trots ben ik zelf op mijn positieve instelling en kracht, die maken dat ik weer verder 

ga en trots ook op het gedicht dat ik na mijn revalidatie kreeg van mijn partner.
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