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“
Mijn maatje Wilma,

is altijd een hard werkende vrouw geweest. Op jonge leeftijd werkte ze al in een
groente- en fruitzaak bij haar schoonouders en al snel had ze ook haar eigen
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Zij heeft Niet Aangeboren Hersenletsel (N.A.H.)

groente- en fruitzaak. Veel en hard werken en later daarbij ook nog een gezin met
drie kinderen opvoeden en bijhouden was een drukte van jewelste. Dit drukke leven met haar kinderen bleef ze houden, ook na haar echtscheiding en het werken
voor een andere baas. Altijd maar gejaagd en weinig rust in haar lijf.

Tot donderdag 1 september 2011
De dag die alles veranderde. My first-nine-eleven. Dit was de dag dat Wilma, terwijl
ze in het ziekenhuis lag, na een kleine operatie, een herseninfarct kreeg. In haar
hals was de wand van een slagader gescheurd en daardoor kwam er uiteindelijk
een bloedstolsel in haar hersenen vast te zitten en sloot daarmee de zuurstoftoevoer af aan een groot deel van de linker hersenhelft. Dit deel van de hersenen kon
daardoor nooit meer functioneren. Wilma kwam op intensive care te liggen en de
eerste drie dagen zouden levensbedreigend kunnen zijn omdat de beschadigde
hersenen konden zwellen met als gevolg: kans op overlijden.

Drie dagen later, zondagochtend, vielen door hersenzwellingen, bijna alle li-

op 18 oktober 2011, zeven weken na haar herseninfarct, zette ze haar eerste ge-

chaamsfuncties uit. Wilma zou niet meer gereanimeerd worden dus werd het een

brekkige stapjes al. Anderhalve maand later was Wilma voldoende sterk om haar

strijd van haarzelf om te overleven. Ze moest het zelf doen. Drie dagen later begon

volgende stap te zetten, intern bij het revalidatiecentrum Leijpark. Hier werd re-

Wilma weer tekenen van leven te vertonen. Wat was dit een zware tijd.

valideren op weg naar zoveel mogelijk zelfstandigheid een dagtaak. Wat als rode
draad door het hele herstel- en revalidatieproces heeft gelopen en nu nog steeds,

Beetje bij beetje ging het de goede kant op. Wilma was eenzijdig, rechts, op het

is vermoeidheid. Door de beschadiging aan haar hersenen is Wilma niet meer zoals

rechter bovenbeen na, geheel verlamd. Ook het spraakcentrum was ernstig aange-

voorheen in staat signalen van buitenaf met dezelfde snelheid te verwerken en/of

tast en daardoor zou ze nooit meer of nauwelijks meer kunnen spreken. Afasie was

te filteren. Van meerdere mensen die tegelijkertijd met elkaar praten, bijvoorbeeld

hiervan het gevolg. Bijna een maand lang heeft ze nog in het ziekenhuis gelegen

op een feestje, wordt Wilma helemaal gek en erg moe. Om hieraan toe te geven is

waar men al langzaam en voorzichtig aan begon met het proces van revalideren.

voor Wilma erg moeilijk geweest maar het gaat wel beter.

Na het ziekenhuis werd Wilma twee en een halve maand verpleegd in verpleeghuis

Na ruim vier maanden revalidatiecentrum werd het weer mogelijk om thuis, in

de Hazelaar in Tilburg. Voor haar herseninfarct werkte Wilma daar als vrijwilligster

haar eigen woning te gaan wonen. Eerst met een op de begane grond ingerichte

en regelde zij het interne rolstoelvervoer van de bewoners. Voor Wilma een zware

slaapkamer, rijplanken om binnen te kunnen komen en later met aanpassingen in

tijd want nu zat ze ineens aan de andere kant van de lijn. Van hulpverlenen naar

het hele huis om alles weer zo goed als mogelijk te kunnen doen. Een spraakcom-

hulpbehoevend. Van alles zelf doen naar afhankelijk zijn. Allerlei therapeuten be-

puter werkend ofwel sprekend na aanraking van figuurtjes werd een belangrijk

gonnen met kleine stapjes het leven met Wilma weer langzaam op te bouwen

hulpmiddel voor Wilma in de communicatie met anderen. Maanden volgden nog

van niets naar tot wat weer mogelijk was. Keihard heeft ze daarvoor gewerkt en

met dagbehandeling op het revalidatiecentrum Leijpark.

RINGBAAN NOORD

Dankzij de hulp en begeleiding van een maatschappelijk werkster van het Leijpark kreeg Wilma een jaar na haar herseninfarct een persoonsgebonden budget

“

(PGB). Met dit PGB werd het mogelijk om deel te nemen aan groepsactiviteiten/

begeleiding. Door tussenkomst van de maatschappelijk werkster werden twee

zorgateliers bezocht waaronder zorgatelier LAS in Tilburg. Wilma raakte na een

eerste kennismaking meteen al enthousiast om daar aan de slag te gaan en aldus
geschiedde. Wilma gaat nu intussen al meer dan een jaar, elke maandag, met veel
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plezier naar het zorgatelier. Ze kijkt er steeds weer naar uit om daar haar creati-

leuke dingen doen en maken zorgt voor de nodige afwisseling en variatie in haar
leven. Het is mooi om te zien dat Wilma steeds beter weet hoe ze haar creativi-

las

teit naar buiten kan brengen wat resulteert in steeds mooiere kunstwerken. Nog

steeds, elke dag na haar herseninfarct gaat Wilma er op vooruit. Doet beter, gaat
beter en is beter dan die ene dag. Wil, doorzettingsvermogen, vechten en bovenal
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positief kijken naar, en vasthouden aan wat allemaal kan, en niet denken of stil
blijven staan wat er allemaal niet kan heeft Wilma zo ver gebracht. Toppertje.
Hans.
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viteit te uiten en plezier aan te hebben. Samen met lotgenoten, bij en met elkaar,
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