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Het zal je gebeuren. In mei 
2011 krijgt Hans Schoonen een 
motorongeluk. Hij werd overre-
den door een auto. Er was van 
alles gebroken. Zijn kaak, zijn 
schouderblad, gebroken ribben, 
noem maar op. Maar Hans 
Schoonen hield er ook blijvend 
letsel aan over. Naast een ver-
lamde arm, bleek hij ook een 
hersenbeschadiging opgelo-
pen te hebben. Daar kwamen 
Hans en zijn vrouw Marionne 
Schoonen pas achter tijdens 
de revalidatie. Als je eenmaal 
lichamelijk zodanig bent op-
geknapt, word je ontslagen bij 
de (dag)revalidatie. Maar Hans 
Schoonen bleek jaren later tot 
de conclusie te komen dat hij 
en zijn naaste omgeving hulp 
nodig hadden. Zijn hersenbe-
schadiging had zoveel impact 
en consequenties voor ook zijn 
naaste omgeving, dat hij hulp 
ging zoeken. Hij kwam terecht 
bij Hersenz. Hersenz biedt een 
nieuwe behandelvorm aan, aan 
mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) in de chro-
nische fase. In de regio Eind-
hoven biedt SWZ Hersenz aan, 
in samenwerking met Archipel. 
Hans en Marionne Schoonen 
zijn blij dat ze Hersenz hebben 
ontdekt. Praktische tips, leren 
omgaan met je hersenletsel, 
aandacht om je beperking te 
accepteren en aandacht voor 
het gezin waar de persoon met 
hersenletsel woont zijn onder 
andere elementen die Hersenz 
aanbiedt.

door Ineke van Uden
Hans Schoonen werkte voor het 
ongeluk als Senior systeembeheer-
der: “Na de lange revalidatie pro-
beer je weer gewoon aan het werk 
te gaan op je oude niveau. Je loopt 
op je tenen en je merkt dat je het al-
lemaal toch niet meer zo makkelijk 
kan bijbenen. In de ICT zijn er con-
stant ontwikkelingen. Doordat ik 
er een poosje uit was geweest liep ik 
achter met de nieuwste informatie, 
maar door mijn hersenletsel lukte 
het me ook niet meer zo goed om 
die kennis dan alsnog weer te ver-
garen. Mijn korte termijn geheugen 
werkt niet goed. Het kan dus best 
zijn dat ik over een kwartier niet 
meer weet wat ik nu heb verteld.”

In 2014 kwam Hans Schoonen 
thuis te zitten. Leken de klachten 
misschien op een burn-out, het 
bleek dat Hans Schoonen zichzelf 
had overwerkt. Terugkomen op 
zijn oude niveau zou niet meer luk-
ken. En dat is pijnlijk om te horen. 
Toch deed Hans Schoonen qua 
functie een stapje terug en regelde 
zijn werkgever dat hij niet dagelijks 
naar Utrecht hoefde te reizen, maar 
een werkplek in Eindhoven kreeg. 
Hans Schoonen: “Ik realiseer me 
dat ik het met mijn werkgever ont-

zettend heb getroffen. Ten tijde van 
het ongeluk had ik een tijdelijke 
aanstelling. Toch hebben ze me 
een vaste baan gegeven en kijken ze 

strikken: “Maar mijn hersenletsel is 
een groter probleem dan mijn ver-
lamde arm. En daar zit ook direct 
weer een probleem. Die verlamde 

lukt. Ik moet echt gedoseerd om-
gaan met alles wat ik doe. En dat 
is wel eens lastig te begrijpen voor 
anderen.”

je mogelijkheden en beperkingen 
stopt niet na de revalidatiefase; ook 
daarna valt er nog veel te berei-
ken. Hersenz heeft verschillende 
behandelingen, met als doel beter 
leren omgaan met de gevolgen 
van hersenletsel. Bij Hersenz werk 
je aan dingen die voor jou van be-
lang zijn, doelen die je graag wilt 
bereiken omdat je leven er beter 
door wordt. De behandeling van 
Hersenz richt zich op de gebieden 
waar mensen met hersenletsel vaak 
problemen ervaren. We noemen 
dit de bouwstenen van Hersenz. 
Hiermee stellen we een traject sa-
men dat bij je past en waarin je aan 
jouw persoonlijke doelen werkt. 
Een behandeling bij Hersenz biedt 
de keuze uit de volgende bouw-
stenen: Denken en doen, Emoties 
en gedrag, Energie, In beweging, 
Communicatie en Thuis.”

Hersenz biedt hulp aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
‘Je loopt op je tenen en je merkt dat je het allemaal toch niet meer zo makkelijk kan bijbenen’

Hans en Marionne Schoonen. (foto: Wil Feijen).

‘Weet je, ik heb Niet Aangeboren Hersenletsel, maar 
mijn directe omgeving heeft er last van. En dat was en is 
ook merkbaar in ons gezin. Mijn vrouw Marionne heeft 
een andere man dan waar ze dertig jaar geleden mee is 
getrouwd.’
niet naar mijn beperkingen, maar 
naar mijn mogelijkheden.”

Maar er moest meer gebeuren. 
Hans Schoonen: “Weet je, ik heb 
Niet Aangeboren Hersenletsel, 
maar mijn directe omgeving heeft 
er last van. En dat was en is ook 
merkbaar in ons gezin. Mijn vrouw 
Marionne heeft een andere man 
dan waar ze dertig jaar geleden mee 
is getrouwd. En onze drie dochters 
hebben een andere vader dan ze 
gewend waren. Ik heb een korter 
lontje. Soms ben ik overprikkeld, 
oververmoeid en reageer ik anders 
dan voor het ongeluk.” Marionne 
Schoonen: “Dat klopt. Er zijn veel 
dingen veranderd. Zo stond Hans 
voorheen altijd als eerste klaar als 
we ergens naartoe moesten, nu is 
hij soms niet vooruit te branden. 
Dat botst wel eens. Ik ben naast 
echtgenoot nu ook mantelzorger 
geworden.”

De verlamde arm van Hans Schoo-
nen geeft ook beperkingen, zo is er 
hulp nodig bij bijvoorbeeld veters 

arm zien mensen. Ze willen je, ook 
ongevraagd, bij van alles helpen, 
zoals bijvoorbeeld de deur voor je 
openen. Eigenlijk hoeft dat hele-
maal niet. Hulp is fi jn. Maar als ik 
hulp nodig heb, vraag ik het wel. 
Mijn omgeving ziet mijn hersenlet-
sel niet. En nu mijn ongeluk alweer 
jaren geleden is gebeurd, merk ik 
dat mijn omgeving ook wel eens 
denkt dat ik het nu allemaal wel 
verwerkt moet hebben en onder-
schat ze de gevolgen van mijn her-
senletsel. 
Het is ook lastig om uit te leggen. 
Ik moet bijvoorbeeld heel zuinig 
zijn met mijn energie. Ik leer bij 
Hersenz ook hoe ik daarmee om 
kan gaan. Normaal is het zo dat 
als mensen nachtrust nemen, hun 
accu weer is opgeladen voor de vol-
gende dag. Mijn accu laadt ook wel 
op, maar niet tot 100% zoals bij an-
deren. Met een accu van 80% sta ik 
dus direct al op achterstand. Men-
sen zien dus dat ik soms wel naar 
het ene feestje even kan gaan, maar 
snappen niet altijd dat de dag erop 
een andere (extra) activiteit dan niet 

De familie Schoonen heeft erg 
veel aan de hulp van Hersenz. 
Het is niet zo dat ze in weekblad 
Forum hun verhaal willen vertel-
len om zielig gevonden te worden. 
Integendeel. Ze willen niet zielig 
gevonden worden, maar het is wel 
fi jn als er begrip is. Hans en Ma-
rionne Schoonen: “Wij hebben 
zoveel steun van Hersenz, dat we 
dat graag aan dorpsgenoten wil-
len laten weten. Wie ook thuis zit 
met Niet Aangeboren Hersenlet-
sel en nog niet van het bestaan van 
Hersenz af weet, en wel hulp kan 
gebruiken, hopen we de tip aan de 
hand te doen dat ze bij Hersenz 
terecht kunnen. Je treft daar ook 
lotgenoten. Ik heb daar veel steun 
aan. Je kunt elkaar ook tips geven.” 

Rianne Kessels van SWZ: “We 
merkten dat mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel na de re-
validatie in een gat vielen. De hulp 
viel weg. Maar eenmaal thuis en bij 
de opstart om je werk weer op te 
pakken lopen deze mensen tegen 
problemen aan. Leren omgaan met 

Zaterdag 2 juli en donderdag 14 juli
Informatiebijeenkomsten 
Hersenz 
SWZ en Archipel organiseren in-
formatiebijeenkomsten over Her-
senz, een nieuwe behandelvorm 
voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) in de chroni-
sche fase.
Programma
De bijeenkomst start met een ses-
sie voor zowel potentiële cliënten, 
familie en professionals waarbij 
wordt ingegaan op niet-aangebo-
ren hersenletsel en het behandel-
programma Hersenz. Ervarings-
deskundige Jeannette Heijting 
deelt hierbij haar eigen verhaal over 
NAH en Hersenz. 
Aansluitend is er de mogelijkheid 
tot een-op-een gesprekken met de 
aanwezige behandelaren van SWZ 
en Archipel. 
Voor de professionals wordt nadere 
informatie over de behandeling ge-
boden, de maatschappelijke busi-
nesscase wordt besproken en is er 
ruimte voor vragen en casuïstiek-
bespreking.

Datum en tijd: 2 juli om 10 uur en 14 juli 
om 15.00 uur
Locatie: Gagelbosch, 
Gagelboschplein 200, Eindhoven
Aanmelden en verdere informatie: 
www.archipelzorggroep.nl/hersenz


