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

“

Mijn naam is Resi

Na de eerste schok bij de familie en mezelf ging
het na zeven weken ziekenhuis en drie maanden
revalidatie weer wat beter. Ik mocht lekker naar
huis!
Na tien maanden thuis bleek dat de Platina-clip
die in mijn hoofd was gezet, voor de helft was
verdwenen. Dus een nieuwe operatie volgde. En
toen begon ook het inleveren… Fietsen lukte niet
en het lopen ging ook niet al te best. Een jaar later
kreeg ik een licht herseninfarct en weer leverde ik
wat in op alle fronten. Ik kon niet meer naar de
camping, had geen zin meer om thuis te schilderen,
iets wat ik voorheen wekelijks met plezier deed,
kwam eigenlijk nergens meer en werd afhankelijk
van de zorg van mijn man. Zitten en voor me uit
staren was wat er van me was overgebleven.

Ik ging naar Las Zorgatelier en voelde me daar
op mijn gemak. Het is er altijd gezellig te midden
van lotgenoten die zonder een woord te zeggen
begrijpen hoe het met mij gaat. Via Sylvia kwam
ik bij Hans, de fysiotherapeut terecht. Hij begeleidt
speciaal groepjes voor mensen met NAH. Ik ga daar
sporten en bewegen en vind ook daar gezelligheid.

“

Ik wil jullie iets vertellen over mezelf. Bijna drie jaar
geleden kreeg ik N.A.H.

Ik probeer weer op te krabbelen maar dat valt niet
mee. En alsof dat nog niet genoeg is kreeg ik vier
weken geleden nog een licht herseninfarct en heb
ik dus weer wat ingeleverd.
Heb je genoeg van mijn N.A.H….., ik dus ook!
Groetjes,

Resi

