
Op 26 mei jl. is de nieuwe SWZ brochure “Hersenletsel... en dan?” officieel overhandigd 
aan alle cliënten verbonden aan SWZ, die voor deze brochure zijn geïnterviewd en 
gefotografeerd. 

We hebben het gevierd met taart en 
ander lekkers, perfect verzorgd door  
Activiteitencentrum Eindhoven. Het was 
prachtig om te zien hoe trots iedereen is 
op het eindresultaat. De brochures zijn 
gretig afgenomen om te verspreiden 
onder vrienden, kennissen en professio
nals waar de cliënten regelmatig mee te 
maken hebben.

Lees hier meer over op pagina 4

Allereerste NAH brochure 
overhandigd aan cliënten

“Van mens tot mens, met hart én hoofd.”

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Dat is onze belangrijkste focus voor nu en in de toekomst. 
Wij willen meer aandacht voor mensgerichte zorg. Dat is 
mooi gezegd en iedereen is ook zeer gemotiveerd om  
mensgerichte zorg te leveren, maar in de praktijk valt dat 
niet altijd mee. Je hebt te maken met allerlei regels, 
afspraken en financiële middelen. Ook blijft het mensen
werk. Hoe maak je afspraken met elkaar en wat doe je  
als deze afspraken niet worden nagekomen? Hoe blijf je 
de focus op ‘van mens tot mens’ behouden? Werken  
met hart én hoofd, deze combinatie zorgt vaak voor 
dilemma’s. Soms is het dan nodig om intelligent onge
hoorzaam te zijn door meer je gevoel te laten spreken  
en van daaruit het goede te doen.

We zijn samen aan het leren; cliënten, medewerkers en 
familie. Bij dat ‘samen leren’ hoort ook het leren om met 
elkaar in gesprek te gaan over teleurstellingen, maar 
zeker ook over successen. Hoe kunnen we beter worden?

Daarvoor hebben we ook u nodig! Bespreek met de 
medewerkers waar u tevreden over bent en wat beter 
kan. En heb compassie met elkaar, want het is makkelijk 
de ander te veroordelen op zijn of haar gedrag en geen 
oog te hebben voor de intentie van de ander.

Ik wens u een fijne zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Jody Cath

Gevoel maakt 
geen denkfouten
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Zelforganisatie. Waar staan we nu?

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, is 
SWZ gestart met zelforganisatie. Wat 
houdt dat ook al weer in? SWZ geeft haar 
medewerkers de verantwoordelijkheden 
en mogelijkheden om samen met de  
cliënt – samen met u dus – invulling te ge-
ven aan de zorg en ondersteuning die u 
wilt ontvangen. 

Op deze manier willen wij bereiken dat wij 
nog beter en sneller in staat zijn om samen 
met u de kwaliteit van onze ondersteuning 

te verbeteren. SWZ is een nu bijna een  
half jaar op weg naar zelforganisatie. Een 
boeiend proces dat we samen met elkaar en 
met vallen en opstaan doorlopen. Hoe gaat 
het nu? De filmgroep van Activiteiten
centrum Zonhove heeft verandercoach  
Bas van Straaten een aantal vragen over  
zelforganisatie gesteld en hiereen mooie 
film van gemaakt. Laat je motiveren en  
inspireren via www.swzzorg.nl/swz-en-
zelforganisatie-waar-staan-we-nu/

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie

Bekijk het hele vraaggesprek met Bas van Straaten via 

http://www.swzzorg.nl/swz-en-zelforganisatie-waar-staan-we-nu/
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De aftrap op maandag werd gedaan door twee 
teams bestaande uit cliënten van Zonhove en 
medewerkers van DELA. Zij reisden af naar 
Utrecht voor een sportieve en zeer zonnige 
ProkkelSterrenslag. In totaal deden hier 74 
teams uit het hele land aan mee. 

Op dinsdag en woensdag staken negen teams 
van DELAmedewerkers hun “Handen uit de 
Mouwen” bij dagbestedingsgroepen en in het 
logeerhuis. Samen met cliënten werd er gewan
deld, gepoetst, terrassen onkruidvrij gemaakt 
en rolstoelen schoongemaakt in een heuse rol
stoelwasstraat. Ook kreeg Kado&Zo hulp van 
twee stagiaires van DELA.  

Prokkelstages
Naast deze leuke activiteiten is er dit jaar speci
aal ingezet op het realiseren van Prokkelstages. 
Zo ging Mandy op beleidsstage bij ministerie 
van VWS, kreeg Wouter een kijkje achter de 
schermen van de Eerste en Tweede Kamer,  
en reisde Martino met zijn maatje met het 
openbaar vervoer naar Den Haag om hun (reis)
ervaringen te delen met het ministerie van  
Infrastructuur.

In Son en Breugel werd hard gewerkt aan een 
intensieve samenwerking met ‘Stichting Mee
doen Werkt’, waardoor er een vliegende start 
kon worden gemaakt met het nieuwe Leer
werkcentrum De Carrousel. Tijdens de hele 
Prokkelweek zijn er in Son en Breugel meer dan 
25 stageplaatsen gerealiseerd, zoals koks en be
diening in een “restaurant voor 1 dag”, werken 
in een supermarkt of boekenwinkel, stage op 
een basisschool, in de timmerfabriek, enz. Voor 

zowel stagiaires als ondernemers/medewerkers 
een bijzondere ervaring om samen te werken in 
een echt bedrijf. Enkele ondernemers waren  
na deze Prokkelstage zo enthousiast dat ze  
zelfs al toegezegd hebben, in hun bedrijf leer
werkplaatsen te willen realiseren. Uiteraard 
wordt dit door medewerkers van De Carrousel 
professioneel begeleid, zodat de prokkelstage 
ervaring een mooi vervolg krijgt.

Op zondag werd de Prokkelweek afgesloten 
met een gezellig ProkkelTuinfeest, aangeboden 
door Stichting Welzijn Zonhove. 

Wil je meer weten over deze geweldige Prokkel
ervaringen en –plannen, verslagen, foto’s en 
een filmverslag? Kijk dan op op de website 
www.sonenbreugelverbindt.nl/prokkelplein. 

Door Carla den Otter, Medewerker Recreatie

In juni heeft Zonhove meegedaan aan de 5e landelijke Prokkelweek. En niet zonder succes! Dit jaar is er flink ingezet op het organiseren van  
diverse PROKKELS, waaronder Prokkelstages. Een PROKKEL is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking.

Zonhove kijkt terug op een bijzondere 
Prokkelweek 2016

Tim en Edwin bij Vloerenbedrijf van Speijk

Janneke bij Traverse

Tim en Job bij JUMBO

DELA- medewerkers aan het werk



Logeren
Eén van de activiteiten van SWZ is het organi-
seren van kort verblijf in het logeerhuis. Om 
anderen attent te maken op deze mogelijk-
heid van kort verblijf heeft de Cliëntenraad de 
ouders van Koen gevraagd hun bevindingen 
te delen. Hier volgt hun verhaal:

Thuis wonen, DAC en Logeren
“Onze zoon Koen is meervoudig gehandicapt. Hij 
is inmiddels 26 jaar en woont nog steeds thuis. 
Veel mensen geven aan dat zij dit knap vinden. 
Ze bedoelen dan van ons als ouders. “Het is toch 
een zware opgave om voor zo iemand te zorgen” 
is daarbij de achterliggende gedachte. Als je als 
ouders zo de jaren terugkijkt, ervaar je deze zorg 
niet echt als een last. Je leven is daar bijna van
zelfsprekend op ingericht. Je houdt rekening met 
elkaar, met je gezin en met je omgeving. Regel
matig hebben we weleens nagedacht of het voor 
Koen goed zou zijn dat hij definitief in een zorg
instelling zou wonen. Het lijkt er op dat hij de  
huidige situatie prettig vindt of misschien vinden 
wij als ouders de huidige situatie ook wel prettig.
Er komt een tijd dat de stap naar een zorginstel
ling voor Koen gaat plaatsvinden. Wij denken dat 
deze stap voor Koen ook dan goed mogelijk is. 
Vanaf zijn vierde jaar is hij op het terrein van SWZ 
al geen onbekende meer. Naar de Emiliusschool 

Door Jeanne Raaphorst
ging hij elke dag met veel plezier. Daar werden 
de mogelijkheden van Koen bekeken, uitgepro
beerd en geoefend. Soms met succes een andere 
keer was het minder succesvol. Hij genoot van zijn 
‘schoolperiode’ maar hij genoot ook van zijn fami
lie en kennissen in Beek en Donk. Ook Club Sam in 
Nuenen bezocht hij met veel plezier op zaterdag
middag. Toen hij 20 jaar werd, moest hij van school 
af. “Dat zal een tegenvaller zijn voor hem”, was onze 
gedachte. Na twee weken was hij gewend op de 
dagactivering. Sterker nog, hij zou niet meer terug 
willen naar ‘het strakkere’ ritme van de school. Hij 
was nu volwassen. 

Als ouders is het ook wel fijn om even met je ei
gen leven, activiteiten bezig te zijn. Een avondje 
of weekend zonder Koen is ook wel eens fijn. Voor 

ons was het daarom een uitkomst dan hij kon gaan 
logeren op Zonhove. Vroeger was dat mogelijk als 
er plaats vrij was op een woongroep en nader
hand in logeerhuis ‘Zon’. Als hij in het begin echt 
zelf mocht kiezen, dan zou hij thuis blijven. Wij, als 
ouders, hadden echter ook onze behoeften. Hij 
had dus geen keus. Eerst één avond in de week en 
soms een weekend. De laatste jaren twee avonden 
in de week en één weekend per maand. Koen vindt 
het al jaren prima en geniet van het logeerhuis, de 
mensen en de activiteiten.
Het geheel van dagactivering, logeerhuis, club 
Sam en PGBhulpen zorgt dat het helemaal niet 
zo’n zware opgave is. Het is zelfs leuk om je zoon 
zo te zien groeien en te genieten van zijn leven. 
De volgende stap zal wel zijn dat hij in een woon
groep gaat wonen. Wanneer is voor hem en ons 
nog een vraag. Een vraag die we ons weleens stel
len, een vraag die ons weleens gesteld wordt. Ooit 
zal dit zijn, maar nu genieten we nog even van de 
huidige situatie. Thuiswonend, dagactivering en 
logeren bij logeerhuis ZON is voor ons nu nog een 
prima combinatie.”

Hebt u nu, na het lezen van het verhaal van de 
ouders van Koen, interesse? Wilt u meer te we
ten komen over deze kort verblijf mogelijkheid,  
neem dan contact op met SWZ. Info@swzzorg.nl of 
0499471241.

De ouders van Koen willen we zeer hartelijk be
danken voor hun bijdrage.
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‘Precies wat ik zocht en ontzettend leuk’
Wie? José Sinnema. Wat? Broodjesbezorger bij Lunchroom De Keyser, Helmond .

Vrijwilligers in het zonnetje

Ik doe het nu acht maanden en vind het geweldig leuk werk. En bij SWZ ben ik in een warm 
bad terechtgekomen. Het contact met cliënten en medewerkers is heel prettig. Ik voel me 
door hen echt betrokken en iedereen stelt zich open op. Als ik de broodjes ophaal, maken 
we een gezellig praatje. De hartelijkheid spreekt me erg aan. Twee mensen zijn vaste aan
spreekpunten voor mij als er iets is, maar tot nu toe is dat niet nodig geweest. 

De betrokkenheid van de medewerkers merkte ik extra na een mail over een NAHcongres 
in Schijndel. Het was niet speciaal bedoeld voor vrijwilligers, maar je mocht wel gaan. Mij 
leek het heel interessant en dat vertelde ik. De medewerkers reageerden positief, ze von
den het leuk dat ik belangstellend was. Het congres was ’s avonds en ik zag er een beetje 
tegenop om zo laat in mijn brommobiel terug te rijden. Toen medewerkers dat merkten, 
zeiden ze meteen: dan rij je toch met ons mee! Spontaan nodigden ze me uit om vooraf 
met hun in de lunchroom iets te eten. Dat vond ik ontzettend fijn.” 

“Drie keer per week, soms vaker, rijd ik met mijn 45-kilometer wagentje naar lunch-
room De Keyser. Daar haal ik belegde broodjes op die bedrijven vooraf besteld hebben 
voor de lunch. Ik bezorg ze en rijd dan weer naar huis. Alles bij elkaar ben ik van kwart 
over elf tot ongeveer half één op pad. Precies wat ik zocht, want ik wilde graag iets tus-
sen de middag doen. Zodat ik het kan combineren met mijn andere vrijwilligerswerk. 
Ik kende lunchroom De Keyser omdat ik er af en toe langs liep. Het zag er gezellig uit en 
regelmatig dacht ik: hier moet ik eens een broodje eten. Daar kwam het alleen niet van. 
Dus toen ik op internet de vacature zag, voelde het meteen als iets voor mij. 
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Gelukkig haalde mijn vriendin me over om deel te 
nemen aan Hersenz. Dit betekende voor mij de om
mekeer. Van ontkenning naar herkenning en gelei
delijke acceptatie van mijn hersenletsel. Het contact 
met lotgenoten was hierbij enorm belangrijk! Het 
onderlinge vertrouwen en het spreken van dezelf
de taal. Het écht begrijpen van de vermoeidheid, de 
frustratie van de beperkingen en de impact van 
hersenletsel op je relaties. Ik durfde mezelf laagje 
voor laagje af te pellen en te laten zien hoe het wer
kelijk met me ging. Van daaruit kon ik mezelf en 
mijn leven opnieuw vorm leren geven. Mét tips en 
trucs van mensen die hetzelfde meemaakten! Zo 
ontstond eindelijk het besef ‘Ik ben goed zoals ik 
ben, mét hersenletsel!’  

Nieuwe missie
Voor mij is dit proces het begin geweest van een 
nieuwe missie. Eentje die vanuit mijn tenen komt! 
Met veel zelfvertrouwen zet ik me nu in als erva
ringsdeskundige nietaangeboren hersenletsel en 
tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over Hersenz 
vertel ik mijn persoonlijke verhaal. Hierin laat ik mijn 
kwetsbaarheid zien én mijn kracht, het verlies én de 
herontdekking van mijn ik en vooral mijn positieve 
toekomstbeeld. Professionals krijgen door mijn per
soonlijke verhaal een genuanceerder beeld over 
het leven met hersenletsel na fysiek herstel. Mensen 
met hersenletsel en hun naasten vinden (h)erken
ning en er komen emoties los. ‘Dit gaat over mij’. ‘Je 
hebt de deur op een grote kier gezet, ik kan hier

mee verder’. ‘Ik ben blij dat ik nu kan huilen, dat heb 
ik nog bijna niet gedaan’. ‘Heel erg bedankt, we zijn 
zo blij dat we zijn gekomen’.

Acceptatie
In het begin vond ik het best lastig als er tranen 
kwamen als gevolg van mijn verhaal. Maar inmid
dels besef ik dat ik dezelfde spiegel voorhoud als 
waarin ik van mijn vriendin moest kijken. De spiegel 
van nietaangeboren hersenletsel. Genezing is niet 
aan de orde, je moet manieren vinden om er mee 

om te gaan. Acceptatie vormt de sleutel. Leren om 
niet het hersenletsel te zijn, maar om hersenletsel te 
hebben! Jezelf en je leven mét hersenletsel de 
moeite waard vinden. 

In dit herstelproces kan ervaringsdeskundigheid 
het verschil maken! Als ervaringsdeskundige bied ik 
laagdrempelig contact, heb ik ‘recht van spreken’ en 
niet alleen ‘makkelijk praten’ en kan ik hoop, steun 
en toekomstperspectief bieden door het delen van 
mijn eigen herstelervaring. Ik kan een brug bouwen 
tussen cliënt en professional door nog onuitgespro
ken gevoelens en gedachten te helpen vertalen 
naar de juiste woorden.

Ervaringsdeskundigheid als bron van vertrouwen 
en houvast. Het lijkt me ook binnen het Hersenz
traject een cadeau dat door deelnemers graag 
wordt uitgepakt!”

Jeanette Heijting

SWZ organiseert regelmatig informatiebijeen-
komsten over Hersenz in Eindhoven, Den Bosch, 
Oss en Uden. Meer informatie vindt u op onze 
website, www.swzzorg.nl.

Gespot... Jeannette Heijting 
“De spiegel die je verder brengt”

In de rubriek ‘Gespot’ geven we cliënten van 
SWZ een podium. Iedereen heeft een verhaal 
dat de moeite is om naar te luisteren en  
van te leren. In deze editie het verhaal van 
Jeannette Heijting, ervaringsdeskundige 
hersenletsel. 

Wil je ook een keer in de rubriek Gespot? 
Neem dan contact op met de redactie: 
redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl. 

Gespot…
“Wanneer ga je nu eindelijk eens accepteren dat je hersenletsel hebt? Deze vraag stelde een 
vriendin aan mij na een verschrikkelijke huilbui, vijf jaar na mijn twee herseninfarcten. Ik raakte 
behoorlijk geïrriteerd. Hoezo hersenletsel? Ik was er toch weer! Er was toch niets meer aan mij 
te zien en ik deed toch ook mijn best om in alles ‘de oude Jeannette’ te zijn. Maar ondertussen 
nam de oorlog in mijn hoofd toe en raakte ik mezelf helemaal kwijt.

De deskundige en betrokken medewerkers van 
SWZ gaan samen met de cliënt op zoek naar wat er 
nodig is om weer zoveel mogelijk op eigen kracht 
mee te kunnen doen in de maatschappij. SWZ heeft 
een brochure gemaakt met daarin een aantal uit
eenlopende, indrukwekkende en openhartige ver
halen van mensen met een hersenletsel en hun 
naasten. Zij hebben met de ondersteuning van 
SWZ weer meer grip gekregen op hun leven. 

Wij vinden het belangrijk om meer bekendheid te 
geven aan nietaangeboren hersenletsel en denken 

dat deze brochure daarin een bijdrage kan leveren. 
In totaal zijn er maar liefst 650.000 Nederlanders die 
beperkingen ervaren als gevolg van nietaangebo
ren hersenletsel. Uiteindelijk kent iedereen wel ie
mand met hersenletsel, zonder dat dit misschien 
zichtbaar is. 

Mocht u één of meerdere exemplaren willen 
ontvangen? 
Neem dan contact met ons op: 0499471241 of 
info@swzzorg.nl. De brochure kunt u ook vinden op 
www.swzzorg.nl/NAH_brochure_SWZ2016.

Brochure ‘Hersenletsel … en dan?’ 

Niet-aangeboren hersenletsel heeft enorme gevolgen; niet alleen voor de getroffen persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving. Mensen 
die door een beroerte, hartstilstand, ongeluk of hersenaandoening hersenletsel hebben opgelopen, weten vaak precies te vertellen wan-
neer en hoe dat is gebeurd. Logisch, want in één klap is hun leven totaal veranderd. Wonen, werken, gezinsleven, vrijetijd: niets is meer 
vanzelfsprekend en op al deze levensgebieden kan behandeling of ondersteuning nodig zijn. Soms kort, soms intensief of langdurig.



Ook over 2015 
heeft SWZ een 
publiek jaarver-
slag samenge-
steld. 

2015 stond voor 
SWZ in het teken 

van ‘vraaggericht’. Luisteren en verbinding 
maken zijn daarbij van essentieel belang. We 
kijken terug op het jaar 2015 waarin we 
mooie ontwikkelingen hebben mogen pre
senteren en waarin SWZ veel nieuwe verbin
dingen is aangegaan. 2015 is ook het jaar 
waarin SWZ is gestart met de voorbereidin
gen op ‘zelforganisatie’. Een middel dat we in 
2016 uitrollen, waardoor we samen nog 
meer invulling kunnen geven aan het ont
plooien van mogelijkheden, voor cliënten, 
medewerkers en betrokkenen. Van mens tot 
mens, met hart én hoofd.

Wilt u een exemplaar van het jaar verslag 
2015 ontvangen, stuur dan een mailtje naar 
communicatie@swzzorg.nl. 

Het jaarverslag kunt u ook vinden op
swzzorg.nl/downloads/jaarverslag.

Op 14 mei jl. heeft SWZ Zonhove een speciale 
‘Kijk- en beleefmiddag’ georganiseerd voor  
iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe 
ontwikkelingen bij locatie Zonhove in Son. 
Deze middag werd de unieke ‘Strandkamer’ 
officieel in gebruik genomen. Tevens werden 
de fitnessruimte en Vita-ruimte opgesteld 
voor het publiek en de Tovertafel gedemon-
streerd. De middag is goed bezocht en de aan-
wezigen hebben het ook echt ervaren als ‘een 
dagje naar het strand’.

Een levensechte ervaring!
Ogen dicht en je waant je op een écht, tropisch 
strand. Heerlijk warm, zo’n 28 graden Celcius, 
gerealiseerd door speciale lampen. Je voelt een 
zomerbriesjes je hoort het ruisen van de zee. 
Ook de geur die bij het strand hoort, ervaar je le
vensecht. Je ziet om je heen overal zee en strand, 
door de special 360 graden foto op de wanden. 
In de zandvloer zijn voetstappen en schelpen 
verwerkt; niet van echt te onderscheiden. Er is 
een gedeelte bedekt met zand, zodat je het aan 
je voeten kunt voelen en door je handen kunt 
laten gaan. Je kunt er echt in spelen. Een unieke 
beleving!

Het belang van de strandkamer
Het licht heeft een zeer positieve invloed op 
de lichamelijke en psychische gesteldheid van 
bezoekers. Het biedt een activiteit waarbij men 
veel prikkels ervaart. Voor mensen met een  
(ernstig) meervoudige beperking is de strand
kamer van grote toegevoegde waarde om te 
kunnen ontspannen.

De strandkamer is tot stand gekomen in samen
werking met Pool Sensations en Eyeview Systems. 
Meer weten over de Strandkamer, Vitaruimte & 
Tovertafel? Kijk dan op www.zonhove.nl

Publiekjaarverslag 
SWZ 2015

Succesvolle ‘kijk- en beleefmiddag’

Door Rianne Kessels, 
Adviseur PR & Communicatie Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie

Door Roel Smits, Cliënt van SWZ
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Op 18 juni hebben we het 10-jarig bestaan van 
woonvorm Uden gevierd. Omdat het slecht 
weer zou worden, konden we gelukkig in het 
leegstaande winkelpand onder de woonvorm 
terecht.

We begonnen de dag om 13:00 uur met de ope
ning. We hadden allerlei activiteiten georgani
seerd: een rommelmarkt, een loterij met heel veel 
leuke gesponsorde prijzen, live muziek, een grab
belton en spelletjes. Voor de kinderen was er een 
heuse rodeostier en een springkussen voor bui
ten. We hebben met de activiteiten geld opge
haald, waar we met z’n allen iets leuks mee gaan 
doen. De dag is druk bezocht door een hele hoop 
familie en ook veel mensen van buitenaf zijn  
komen kijken.

Om 17:00 uur hebben we de middag afgesloten 
en zijn we met de bewoners en familie lekker 
gaan eten. Er is een heerlijk buffet verzorgd door 
een paar kookvrijwilligers. Na het eten hebben 
we ook nog een klein feestje gehad, met een  
hapje en een drankje.

Maar aan alles komt een eind, zo ook aan deze  
geweldige dag. We hebben er met z’n allen heel 
erg van genoten.

Jubileum voor woonvorm De Slinger in Uden



Om te weten wat epilepsie is, is het 
belangrijk om eerst kort uit te leg
gen hoe de hersenen werken. De 
hersenen bestaan uit heel veel ze
nuwcellen. Deze cellen zijn verdeeld 
in netwerken. Elk netwerk heeft zijn 
eigen taak gericht op een functie in 
het lichaam (zoals bewegen, horen, 
ruiken, voelen, taal etc.). Als de cel
len in een netwerk goed met elkaar 
of met de cellen van een ander net
werk praten, doet het lichaam net
jes wat er van hem verwacht wordt.
 
Het praten van de cellen met elkaar 
gaat via elektrische stroompjes.
Wanneer hierin ‘kortsluiting’ op
treedt, worden de cellen hyperactief 
en kunnen er bijzondere dingen ge
beuren in het lichaam. Wat er dan 
precies fout gaat, hangt af van de 
taak van het netwerk of de netwer
ken waarin de kortsluiting optreedt. 
Dit betekent dat dat epilepsie aan
vallen er heel verschillend uit kun
nen zien.
 
De invloed van epilepsie 
op het leven van mensen 
is dan ook heel wisselend. 
Grote aanvallen hebben 
vaak meer impact dan klei
ne kortdurende. Daarnaast 
geldt vaak ook hoe vaker, hoe  
vervelender. Wanneer iemand aan
vallen heeft, mag hij/zij geen  
autorijden. Dat kan voor sommige 
mensen erg beperkend zijn.

Wat zijn de oorzaken?
Epilepsie kan aangeboren zijn, maar 
het kan zich ook later ontwikkelen. 
In Nederland hebben ongeveer 
100.000 mensen epilepsie. Bij men
sen met een verstandelijke beper
king komt het vaker voor dan men
sen zonder verstandelijke beperking.
 
Dit heeft ermee te maken dat de 
hersenen bij mensen met een ver
standelijke beperking beschadigd 
kunnen zijn (door bijvoorbeeld 
zuurstofgebrek bij de geboorte), an
ders aangelegd (bijvoorbeeld bij 
een aantal syndromen) of anders 
werken (bijvoorbeeld door een stof
wisselingsziekte).

Ook andere beschadigingen van de 
hersenen (NAH) zoals door een  
ontsteking van de hersenen of het 
hersenvlies, door een operatie aan 
de hersenen, een hersenbloeding, 
herseninfarct of door hersenletsel 
ten gevolge van een ongeval, kun
nen kortsluiting – dus epilepsie, ge
ven. Soms is de oorzaak niet goed 
aan te tonen of is er sprake van een 
combinatie van factoren.

Hoe kunnen aanvallen eruit zien?
De aanvallen zien er heel verschil
lend uit in vorm en hevigheid. Dit 
hangt af van waar de stroomstoring 
plaatsvindt in de hersenen. Hoe 
vaak een aanval optreedt en  
hoe lang deze duurt, verschilt per 
persoon. Soms voelen mensen de 
aanval van tevoren aankomen of 
krijgen voorafgaand een soort voor
aankondiging (aura) zoals een 
vreemd gevoel in de maag of het 

zien van lichtflitsen.

Een aantal voorbeelden van soor-
ten aanvallen:
1.  Kortdurende afwezigheid (absen

ces): de persoon stopt even waar 
hij mee bezig was, en gaat dan 
verder alsof er niets gebeurd is. 

2. Verstijving van (delen van) 
 het lichaam
3. Trekkingen in (delen van) 
 het lichaam
4. Een combinatie van verstijving 
 en trekkingen 
5. Plots slap op de grond vallen
6. Zintuiglijke ervaringen 
7. Emoties die zomaar komen
 (bijvoorbeeld boosheid, vreugde, 

angst)
Na een aanval kan de persoon  
zich vaak niet herinneren wat er ge
beurd is. Wel kan het zijn dat hij/zij 
daarna heel erg moe is of hoofdpijn 
heeft. Dit komt doordat de zenuw
cellen overactief zijn geweest en het 
lichaam vaak veel inspanning heeft 
moeten leveren.

Wat kunnen artsen eraan doen?
Het is de taak van de arts, meestal de 
AVG en/of de neuroloog, om te be

palen of er sprake is van epilepsie. 
Dit kan op basis van het verhaal hoe 
een aanval eruit ziet, het zien van 
filmpjes van een aanval of een  
onderzoek van de hersenen met 
plakkertjes op het hoofd (EEG).

Als het zeker is dat het gaat om  
epilepsie, wordt er bepaald of er be
handeling noodzakelijk is, afhanke
lijk van de invloed van de epilepsie 
op het dagelijkse leven. Behandeling 
bestaat meestal uit medicijnen. Soms 
zijn andere oplossingen nodig, zoals 
het volgen van een speciaal dieet.  
De AVG en/of neuroloog houden 
daarna iemand onder controle om te 
zien hoe het met de epilepsie gaat.
 
Mocht u nog vragen hebben over 
epilepsie of meer willen weten, kijk 
dan bij de volgende bronnen:

1. http://www.hetklokhuis.nl/
 tvuitzending/2641/Epilepsie
2. https://www.kempenhaeghe.nl/
3. http://www.kempy.nl/
4. https://www.epilepsie.nl

Door Marloes van Gastel, Arts Verstandelijk Gehandicapten en Petra van den Berg, Beleidsadviseur

U heeft vast weleens gehoord over epilepsie. Vroeger noemde ze dit ook wel de ‘vallende ziekte’. De meeste mensen denken bij een epileptische 
aanval of insult aan iemand die op de grond ligt, bewusteloos is en schudt met zijn armen en benen. Maar epilepsie is veel meer dan dat.

Wat is epilepsie?

PAGINA 6    SWZ nieuwsbrief

Anouk Sprangers heeft een cliënt over haar epilepsie geïnterviewd. Om privacy redenen is de naam 
van de geïnterviewde in ‘Mieke’ veranderd.
 
‘Mieke’ is een vrouw van 31 jaar met nietaangeboren hersenletsel. Sinds haar 26e heeft ze epilepsie. Ze is 
hiervoor zelfs weleens opgenomen in het ziekenhuis: “Toen had ik 4 aanvallen op een dag gehad”, aldus 
Mieke. 

De aanvallen van Mieke uiten zich op twee manieren. “Ik heb absences en de ‘echte’ aanvallen zeg maar. Bij 
absences kan ik ‘wegraken’, dan staar ik opeens voor me uit en reageer ik nergens meer op. Maar ik heb ook 
de ‘echte’ aanvallen. Dan val ik en ga ik schudden met alles wat erbij hoort. Ik heb een hulphond die dan 
alarm maakt, zodat de begeleiding komt kijken. Ik kom tot nu toe altijd zelf uit mijn aanvallen. Ik slik wel 
medicatie, hier word ik best sloom van. Ook het denken gaat moeilijker” zegt Mieke. 

Dat epilepsie invloed heeft op haar leven, is een feit. Toch zijn er geen dingen die ze hierdoor niet meer doet. 
“Zwemmen en het bezoek van concerten is verstandiger om niet te doen, toch ga ik wel gewoon naar con
certen. Als ik dit niet meer zou doen, heb ik helemaal geen leven meer. Aanvallen voel ik niet aankomen. Als 
ik naar een concert ga, zorg ik dat er altijd iemand bij me is die weet hoe hij/zij moet handelen” vertelt Mieke. 

Op dit moment is haar epilepsie goed onder controle. Ze heeft ongeveer één keer per jaar een aanval. Ze 
staat er in het dagelijks leven zo min mogelijk bij stil dat ze epilepsie heeft. Ze laat haar dagelijks leven er niet 
door beïnvloeden. “Gelukkig heb ik maar zo weinig aanvallen. Er zijn mensen met 20 aanvallen op een dag. 
Ik zou niet weten wat ik dan zou moeten”.

“Gelukkig heb ik maar weinig aanvallen”



08.30 uur
Ik stap in de auto om vanuit mijn woonplaats 
Druten naar Son te rijden.

09.00 uur
File op de A50. Dit is bijna iedere morgen het 
geval. Daarom kies ik er vaak voor om thuis 
eerst mijn email te beantwoorden en dan pas, 
als de drukte voorbij is, naar Son te rijden. Op 
locatie Zonhove in Son is mijn kantoor. Helaas 
was de drukte nog niet voorbij vanmorgen.

09.30 uur
Ik heb een nieuwe telefoon. Daarvoor heb ik 
een nieuwe SIM kaart nodig. Gelukkig is Will 
Kraaijvanger van de ICT afdeling zo vriendelijk 
om dat voor mij te regelen en de instellingen te 
checken. 

10.00 uur 
Telefonische afspraak met Marieke Ubbink. Zij is 
vertrouwenspersoon voor cliënten en ook on
dersteuner voor de Cliëntenraad. Marieke werkt 
bij het LSR (Landelijk steunpunt medezeggen
schap). Onze afspraak gaat over de bespreek
punten voor het overleg dat ik iedere maand 
met de Cliëntenraad heb. Zij neemt de punten 
mee naar het overleg van het dagelijks bestuur 
van de Cliëntenraad. Daar wordt bepaald hoe 
de agenda voor het overleg eruit komt te zien. 

10.30 uur
Ieder jaar hebben medewerkers een POP ge
sprek (Persoonlijk Ontwikkelplan) met hun lei
dinggevende. Vandaag heb ik een POP gesprek 
met Ron van Nostrum. Ron werkt nu een jaar bij 
SWZ. Hij is manager van de afdeling financiën, 
ICT en de gebouwen. We praten over het afge

lopen jaar, wat is goed gegaan en waar ben je 
minder tevreden over? Wat heb je hiervan ge
leerd? Waar zie je het komende jaar naar uit en 
wat heb je nodig om je werk goed te blijven 
doen? Het was een inspirerend gesprek. 

12.00 uur
Eens per week luncht het managementteam 
gezamenlijk. We nemen onze eigen lunch mee 
en praten over allerlei zaken. Wat gaat er goed, 
wat minder goed? Welke vraagstukken of di
lemma’s liggen er? Het zijn altijd waardevolle 
gesprekken, waar alles ter tafel kan komen wat 
ons bezig houdt. Het is geen vergadering, maar 
een moment voor ontmoeting en bezinning.  

13.00 uur
Nog even wat mailtjes beantwoorden en dan 
op weg naar Eindhoven.

14.00 uur
Ik heb een afspraak met Jan Pronk. Jan woont 
op de Tonnaerstraat in Eindhoven. Op 10 mei 
hadden wij met alle leidinggevenden en advi
seurs een themabijeenkomst over vrijwilligers 
en maatjes. We hebben gesproken over hoe we 
mensen enthousiast krijgen om zich als vrijwil
liger of maatje aan te melden. Er zijn verschil
lende cliënten die graag een maatje willen om 
leuke dingen mee te doen. Vanuit het Manage
mentteam is het aanbod gedaan om een keer 
een “maatjesactiviteit” te doen met één van 

onze cliënten. Jan vindt het leuk om naar het 
winkelcentrum in Woensel te gaan en daar op 
een terrasje te zitten. En ik heb me aangemeld 
als “Maatje voor 1 keer”. Het was prachtig weer, 
dus genoten van het terras en het wandelen 
door het winkelcentrum. Jan, ik hoop dat je snel 
een maatje vindt!

16.30 uur
Een gesprek met ouders in een van onze 
woningen

18.30 uur
Terug in Son gauw even wat eten en dan door 
naar D’n Tref. Ouders en familieleden zijn  
uitgenodigd voor een informatieavond over de 
voorgenomen nieuwbouwplannen op locatie  
Zonhove. Een inspirerende avond. Het zal nog 
de nodige tijd kosten om de plannen uit te  
werken en de financiering rond te krijgen, maar 
de gepresenteerde ideeën zien er mooi uit. 

22.00 uur
Weer thuis.

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

“Wat doet een bestuurder eigenlijk de hele dag?” Een tijdje geleden kreeg ik deze vraag van een paar cliënten. 
Daarom neem ik u mee in een gewone werkdag.

Zo ziet mijn werkdag eruit...
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Ik dacht, ik zal ook een stukje schrijven over hoe ik 
als persoon bij SWZ tot nu betrokken ben. Eerst 
was ik cliënt bij Triocen, daarna ging dit over in 
SWZ. Toen werd ik lid van de lokale Cliëntenraad 
van AC Someren. Al 5 jaar lang ben ik daar voorzit
ter. Toen op een dag, 3 jaar geleden, werd ik lid van 
de Cliëntenraad SWZ. Ik begon als gewoon lid, in 

2014 werd ik vicevoorzitter en nu sinds 1 januari 
2016 ben ik voorzitter van de Cliëntenraad. Met 
veel plezier en geduld ben je hier bezig met ande
ren die ook voor de cliënten bezig zijn. De Cliën
tenraad vormt een team dat alles doet om het de 
cliënten naar de zin te maken, zowel in de woon
vorm als in het activiteitencentrum.

• de Cliëntenraad elk jaar betrokken is bij de 
beoordelingsgesprekken van onze Raad 
van Bestuur?

• de Cliëntenraad jaarlijks een overleg heeft 
met de Raad van Toezicht?

• dit jaar afgesproken is dat de agenda van 
de Cliëntenraadvergadering elke maand 
aan de RvT wordt doorgestuurd, zodat zij 
op de hoogte blijven van de onderwerpen 
die de Cliëntenraad bespreekt?

• de Cliëntenraad is betrokken bij de ont
wikkeling van het Elektronisch Cliëntdos
sier? De pilot is inmiddels afgerond. De 
Cliëntenraad heeft het evaluatieformulier 
ingevuld en kritische vragen gesteld aan 
de commissie. 

• de Cliëntenraad geïnformeerd is over de 
huidige stand van zaken omtrent ‘Nieuw
bouw Zonhove’ en dat ‘Vastgoed’ een  
terugkerend onderwerp op de agenda 
van de Cliëntenraad is?

• de Cliëntenraad een positief advies heeft 
uitgebracht over het PGBtarief begelei
ding groep WLZ?

• dat de Cliëntenraad een negatief advies 
heeft afgegeven ten aanzien van de ad
viesaanvraag ’Kort Verblijf’? De Cliënten
raad pleit ervoor om het advies vanuit de 
klankbordgroep over te nemen, daarnaast 
geeft de raad aan dat zij visie op logeren 
mist en graag zou zien dat dit in de kader
notitie ‘Visie op wonen’ wordt opgeno
men? 

• wij u een zonnige 
zomervakantie toe 
wensen?
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Hoe kan het lopen …

Wist u dat:

Door Harrie van Beek, Voorzitter Cliëntenraad

Door Werkgroep Spiegelgesprekken*

De Cliëntenraad SWZ wil graag meer weten over 
de behoeften van de cliënten en inzicht krijgen 
of de geboden zorg aansluit bij de behoeften. 
Daarom is vanuit de Cliëntenraad SWZ een initi-
atief gestart om in gesprek te gaan met cliënten 
en/of hun verwanten. Wij doen deze gesprekken 
in de vorm van “spiegelgesprekken“.

Wat is een “spiegelgesprek “?
Het is een groepsgesprek bestaande uit verwanten 
of cliënten onder leiding van een onafhankelijke ge
spreksleidster. De deelnemers zijn in een kring op
gesteld. De groep heeft een omvang van ongeveer 
15 personen. In het gesprek bespreken de deelne
mers hun ervaringen met de ontvangen zorg op 

het gebied van zorg. Buiten de kring, op de achter
grond, zullen enkele belangstellenden als toehoor
der bij het gesprek aanwezig zijn. Deze toehoorders 
mogen enkel luisteren en niet deelnemen aan  
de discussie. Inmiddels heeft elke contactpersoon 
van locatie Zonhove een uitnodiging ontvangen 
om zich aan te melden. Met de uitkomsten van het 
spiegelgesprek gaat de Cliëntenraad SWZ aan de 
slag. Het eerste spiegelgesprek zal gaan over locatie 
Zonhove en een volgend spiegelgesprek over de 
andere locaties van SWZ.

Doet u mee? 
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
 

Wat leeft er onder u …?

De redactie: 

 Ineke van den Berg, Nannie Bouwmans,

Sarah van den Elshout , Christel van  

Groenestijn en Rianne Kessels

Colofon 

Redactieadres:

Nieuwstraat 70

5691 AG SON

tel.: 0499471241

RedactieNieuwsbriefSWZ@swzzorg.nl

www.swzzorg.nl

Verzending: 

CopyService AC Duinendaal

Nieuws
van de
Cliëntenraad

Fotografie:

Jeroen Maassen

jeroenmaassen.nl

Opmaak: 

Dino Design 

*De Werkgroep Spiegelgesprekken bestaat uit: Gerard Mienis, Jeanne Raaphorst, Wil Fred Mutsaerts.


