
Hersenletsel... en dan?
SWZ helpt je verder!      

Ambulante begeleiding 
“Zonder José liep ik 
volledig vast.” 

Behandeling 
“Door Hersenz heb ik 
mezelf  teruggevonden.” 

Dagbesteding 
“Het is goed voor mijn 
vrouw dat ik hier ben.” 

Werk 
“Ik heb hier ontzettend 
veel geleerd.’’

Wonen 
”Zelf heeft Joop het 
gevoel dat hij 
zelfstandig woont.” 



Peter Graafmans in zijn schuur waar nog geen tien procent van alle spullen staat die hij 
eerst had. “Het heeft vooral emotionele waarde voor me, ik kan er niks meer mee.’’
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“Zes jaar geleden kreeg ik een hersen-
infarct. Opeens kreeg ik het gevoel dat 
mijn lichaam overgenomen werd door 
iemand anders. Uiteindelijk is het ook 
zo geweest, want door het infarct ben 
ik een ander persoon geworden. Van 
een man die nooit stil kon zitten, ben ik 
veranderd in een man die mediteert. 

Na het ziekenhuis volgde een jaar 
revalidatie. De eerste avond thuis wilde 
ik met een steen de lamp uitgooien. Ik 
wist niet meer wat een schakelaar was, 
terwijl ik zelf de hele elektriciteit had 
aangelegd in huis. Ik kon niet lezen, 
schrijven, praten en lopen. Ik was meer 
dood dan levend. De machteloosheid, 
de boosheid! Ik heb het eerste jaar 
alleen maar gehuild. Maar je komt er 
vanzelf achter dat je daar niets mee 
opschiet. Je moet toch weer bouwen. 
Ze zeggen dat je na een jaar bent uit- 
gerevalideerd, maar dat is niet waar. 
Na zes jaar ben ik nog steeds aan het 
revalideren en ik ben ook nog niet 
klaar. Als je maar wilt, daar gaat het om. 

Thuis was het moeilijk. Ik was altijd aan 
het werk en opeens zat ik alleen maar. 
Ik had gedacht dat mijn dochters er 
voor mij zouden zijn, maar die zaten in 
een leeftijd dat ze vooral met zichzelf 

bezig waren. Mijn vrouw heeft me er 
doorheen gesleept. 

Na de revalidatie kwam ik in contact 
met SWZ, dat is belangrijk geweest.  
Zonder SWZ had ik hier niet zo gestaan, 
maar je moet er wel zelf voor gaan. Ik 
heb gebruik gemaakt van meerdere 
diensten van SWZ. De eerste was voor 
de relatie, daarna voor het hele gezin, 
daarna persoonlijke begeleiding. Mijn 
vrouw en ik hebben geprobeerd er iets 
van te maken, maar dat is niet gelukt. 
Mijn vrouw heeft MS. Ik was gewend 
voor haar te zorgen. Nu moest ze 
voor mij zorgen, maar ik wilde niet 
afhankelijk van haar zijn. Voor de 
kinderen zijn we in hetzelfde huis 
gebleven maar ik ben in de schuur 
gaan wonen. December 2014 hebben 
we het huis verkocht. Sindsdien woon 
ik in Berlicum. 

Ik heb het meeste gehad aan de 
specialistische begeleiding. Twee 

maal per week komt mijn persoonlijk 
begeleider thuis. Ik heb geleerd dat 
ik niet veel prikkels aankan, dat ik me 
moet onttrekken aan de drukte. Ik heb 
geleerd negatief denken te onderdruk-
ken en dat het te laat is als ik ga rusten 
wanneer ik moe ben. 

Het was een idee van mijn persoonlijk 
begeleider om mijn kinderen een keer 
uit te nodigen. Met zijn vieren hebben 
we de hele avond zitten praten. Dat 
is heel goed geweest. Mijn kinderen 
hoeven zich niet verantwoordelijk te 
voelen voor mij, ik hoef me niet meer 
schuldig te voelen naar hen. Het 
contact met mijn dochters is beter. 
Pas ben ik gaan mountainbiken met 
mijn oudste.  Mountainbiken is niet 
makkelijk als je linkerhand het niet 
meer doet, maar het  was wel quality-
time. 

Het ziekteproces heeft ook een andere 
kant. Het is nu goed zoals het is. Er is 
veel meer in het leven dan alleen maar 
werken. Ik ben gevoeliger geworden. 
Ik kan intenser genieten van muziek. 
Vroeger mocht ik van mezelf nooit 
blijven zitten bij de koffie. Het zijn de 
kleine dingen die nu belangrijk voor 
me zijn.”

“Zonder SWZ 
had ik hier 

niet zo gestaan”

IntervIeW 

Peter GraafmanS

“Het is nu goed zoals  
het is. Er is veel meer 

in het leven dan alleen 
maar werken.’’

Peter Graafmans kreeg zes jaar geleden een herseninfarct. In één klap was alles weg. “Zonder SWZ had ik hier niet 
zo gestaan. Altijd was ik aan het werk. Overdag bij mijn baas en ’s avonds thuis. Dan kluste ik aan mijn oldtimers of 
bouwde eigenhandig ons huis.” 
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V.l.n.r.:  Rob Krol, manager behandel- en kenniscentrum, 
Jody Cath, raad van bestuur SWZ, Dianne Hoopman, regiomanager.
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Van mens 
tot mens!
Mensen die door een beroerte, hartstilstand, ongeluk of 
hersenaandoening hersenletsel hebben opgelopen, weten 
vaak precies te vertellen wanneer 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. 

Onze deskundige en betrokken medewerkers 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. 
In deze brochure vertellen onze cliënten openhartig hun 
vaak indrukwekkende verhaal. Door de juiste professionele 
ondersteuning, zorg en dienstverlening kunnen ze weer verder 
met hun leven na het hersenletsel. 

Met deze verhalen wil SWZ laten zien voor welke zorg we staan: 

Van mens tot mens, met hart én hoofd. 

Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ



6 | Hersenletsel... en dan?

Wiljan met zijn zus Arja aan het fietsen.
Lees zijn verhaal op pagina 36.
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Begeleiding van mens tot mens 

Zelfstandig wonen en zoveel mogelijk je eigen 
leven inrichten. Mensen met hersenletsel hebben 
hiervoor soms een steuntje in de rug nodig. 
Dan kan SWZ begeleiding inzetten. De ambulant 
begeleider helpt mensen bijvoorbeeld met het 
houden van overzicht of met structuren. Onder-
tussen mag je ook verdrietig zijn over je verlies en  
leer je accepteren dat je op tijd rust moet nemen, 
omdat het anders mis gaat. Natuurlijk zet SWZ 
moderne technieken in: even beeldbellen met je 
begeleider voordat je naar je huisarts gaat helpt 
enorm. Begeleiding van mens tot mens dus. 

Ambulante Begeleiding bij SWZ

•	 SWZ	biedt	ruim	250	mensen	ambulante	
 begeleiding.
•	 Een	begeleider	komt	gemiddeld	twee	keer	
 in de week langs.
•	 De	ondersteuning	wordt	aangepast	aan	de	
 behoefte en mogelijkheden van de cliënt. 
•	 Samen	met	een	vaste	begeleider	wordt	een
 persoonlijk plan gemaakt.
•	 Begeleiding	kan	op	basis	van	een	
 Wmo-beschikking, PGB of zorg in natura.
•	 SWZ	maakt	gebruik	van	moderne	technieken
 zoals beeldbellen.

ambulante 
begeleiding

Ambulante behandeling

SWZ ontwikkelde de NAH-wijzer, een app 
met veel informatie over hersenletsel. 
Hij is gratis te downloaden in de App store 
en Play store.
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alsof je begeleider 
bij je is 

ambulante beGeleidinG

BeelDBellen
Ambulante behandeling

Lydian Bartholomeus, ambulant be-
geleider voor SWZ in Schijndel, is heel 
positief over beeldbellen en andere 
nieuwe technieken in de zorg. “Ik werk 
nu een tijd met het beeldbellen en zie 
veel voordelen. Je kunt dingen sneller en 
makkelijk regelen en je ziet de emoties 
op het gezicht van de cliënt. Hierdoor 
kun je beter inschatten wat er aan de 
hand is. Een van de cliënten was aan het 
koken, maar liep vast in het recept en 
raakte in paniek. Door het contact kon ik 
even meekijken en op afstand structuur 
aanbrengen. Daarna kon mijn cliënt 
weer zelfstandig verder. Je kunt de post, 
administratie of een agenda letterlijk be-
kijken en dus sneller vragen beantwoor-
den of de juiste acties ondernemen. 
Ook de afstand is geen probleem meer. 
Ik ondersteunde pas nog een cliënt en 

haar partner tijdens hun vakantie in 
Spanje. Dat is echt super.”

Gesprekken voorbereiden
“Handig is bijvoorbeeld de video-
opnamefunctie op de iPad. Hierdoor 
kan ik belangrijke gesprekken samen 
met de cliënt beter voorbereiden of 
nabespreken. Een cliënt kan daarna 
gesprekken gemakkelijker zelfstandig 
voeren, bijvoorbeeld als bij een bezoek 
aan zijn huisarts of specialist. Daarnaast 
gebruiken we de alarmfunctie van de 
iPad – of telefoon – om de cliënt te 
herinneren aan een activiteit, zoals het 
innemen van medicijnen.”

Sociale media en apps
“Sociale media zijn natuurlijk ook heel 
belangrijk voor onze cliënten, zeker als

 

ze door hun beperkingen niet zo gemak-
kelijk zelfstandig op pad kunnen. We 
bekijken bovendien welke apps bruik-
baar en zinvol zijn. Door de technieken 
goed te gebruiken, kunnen we de zorg 
verder verbeteren.” 

Nieuwe technische ontwikkelingen 
leveren een zinvolle bijdrage aan 
betere en efficiëntere zorg. Dat 
vergroot de eigen regie en zelfstan-
digheid van cliënten. SWZ houdt 
daarom technische ontwikkelingen 
binnen én buiten de gehandicapten-
zorg goed in de gaten. Beeldbellen 
is zo’n methode met vele mogelijk-
heden.

De voordelen op een rij:
•	 De	cliënt	heeft	zelf	de	regie	en	
 bepaalt dus zelf wanneer hij of zij 
 beeldbellen gebruikt. 
•	 Er	zijn	meer	contactmomenten	
 mogelijk met een begeleider.
•	 Het	bevordert	de	zelfredzaamheid		
 en zelfstandigheid. De begeleider 
 kan op afstand even ondersteu-
 ning en eventueel structuur 
 bieden op momenten dat dat 
 nodig is. Natuurlijk kan een 
 begeleider daarna altijd alsnog 
 een persoonlijke afspraak met de 
 cliënt maken.

Beeldbellen biedt veel mogelijkheden voor onze cliënten en hun begeleiders. Cliënten hebben een iPad waarmee ze contact 
met hun begeleider kunnen opnemen. Dat kan met heel veel verschillende vragen. Beeldbellen geeft ze veel vrijheid en meer 
steun: begeleiders kunnen heel snel hulp bieden.
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leren ordenen en 
leren accepteren

 Saskia (l) en José (r) aan de computer.

een middagje op pad met ambulant begeleider José Spierings. Ze maakt 
glashelder hoe een paar uurtjes begeleiding in de week ervoor zorgen 
dat mensen met hersenletsel op zichzelf kunnen blijven wonen. 
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Opruimen. Het is een woord dat na 
haar hersenbloeding niet meer in het 
systeem van Saskia voorkomt. Initiatief 
nemen, plannen en structureren lukt 
niet meer. Saskia Blom is de hele dag 
door moe. Dus iedere dinsdagmiddag 
beginnen Saskia en José een minuut 
of twintig met opruimen. Afwas en 
etensresten worden naar de keuken 
gebracht, de afwasmachine ingeladen 
en aangezet. De koelkast wordt 
gecheckt op etenswaren die over de 
datum zijn: een bak ijs zet Saskia niet in 
de diepvries maar in de koelkast en kan 
de kliko in, samen met de bedorven 
sinaasappelen. 

Overzicht houden. Nog een woord dat 
niet meer in Saskia’s systeem voorkomt. 
Dus zit José er iedere week bij als Saskia 
haar medicatie uitzet. “Het doosje van 
de zaterdag moet nog gevuld.’’ 
Saskia kreeg ruim vier jaar geleden een 
hersenbloeding. Een slimme dame uit 
een slimme familie: trots laat ze een 
foto van dochter Charlotte zien toen 
ze haar bul haalde. “Mijn dochter is de 
vierde vrouw op rij in de familie die 
afgestudeerd is in Delft.’’ Kon Saskia 
voorheen als bouwkundig ingenieur de 
meest ingewikkelde vraagstukken op-
lossen, nu is door haar beperkt geheu-
gen online bankieren een nauwelijks 
te nemen hindernis. Ze kan de stappen 
niet onthouden, dus bankiert ze met 
José. “Wat gaan we nu doen?”
“We gaan nu inloggen.’’

“Nu de pincode intoetsen toch?’’
“Kijk eens op je scherm Saskia, even 
met de cursor op het vakje gaan staan.’’
“O ja, en nu de cijfers: 2  0  6  1  0  7  3.’’ 
“Dat werkt niet. Klopt de code wel?’’
“Misschien moet ik het andere pasje 
pakken, weet jij waar die ligt?”

Iedere dinsdag en donderdag komt 
José twee uur bij Saskia. “Zonder José 
liep ik volledig vast. Regelzaken lukken 
me niet meer, het is te veel informatie 
en dat kan ik niet onthouden, dus 
dit doet José voor mij. Alles wat José 

heeft gedaan, schrijft ze op in een 
schrift, zodat ik altijd na kan lezen wat 
er gebeurd is. Samen bestellen we de 
diepvriesmaaltijden, ruimen we mijn 
huis op, ordenen we de post, maken we 
een boodschappenlijstje en pakken we 
de koffer in als ik een weekendje weg 
ga. Ik vergeet namelijk dingen als ik het 
alleen doe.”

Soms is Saskia verdrietig over de 
dingen die ze niet meer kan. “Dan 
drink ik met José een kopje thee en 
praat ik erover. Dat helpt me enorm.’’

ambulante beGeleidinG

Het VerHaal Van JOSé SPIerInGS en SASkIA BlOm

“Zonder José 
liep ik volledig 

vast.”

Ambulante behandeling



Irene Corbijn.

12 | Hersenletsel... en dan?



 | 13

De tweede cliënt deze dag is Irene 
Corbijn. Tot voor kort woonde Irene 
nog bij haar moeder, maar ze is net 
verhuisd naar een eigen woning. Bijna 
emotieloos vertelt Irene haar verhaal: 
een deel van haar kleine hersenen is 
weggesneden. Die waren te ver 

ingedaald waardoor het hersenvocht 
niet meer kon circuleren en een 
waterhoofd dreigde. De aandoening 
werd gesignaleerd toen Irene uitval-
verschijnselen kreeg. Door de operatie 
is haar leven gered, maar moet ze 
verder leven met veel beperkingen.
 Vermoeidheid, weinig prikkels aankun-
nen, hoofdpijn, gehoorproblemen en 

voornamelijk zenuwpijnen. Haar baan 
als activiteitenbegeleidster kon ze niet 
meer volhouden. Nu Irene zelfstandig 
woont, komen er veel dingen op haar 
af: koken, boodschappen, poetsen, 
alle regelzaken en de post. Voor de 
zwaardere huishoudelijke taken heeft 
José huishoudelijke hulp aangevraagd. 
“Irene heeft de neiging om maar ‘door 
te gaan’ en het is voor haar belangrijk 
om een balans te vinden tussen willen 
en kunnen.’’ 

Omdat bij Irene het verwerken van 
informatie traag verloopt, geeft José 
informatie in kleine stappen aan. 
Afspraken worden vaak opgeschreven 
in een schrift. Vanwege haar geheugen-
problemen en omdat Irene het over-
zicht kwijtraakt als het te druk wordt, 
biedt Jose haar ondersteuning in het 

structureren van haar dag en haar 
taken. Samen hebben ze mappen 
aangelegd om de administratie te 
ordenen. En er is een weekschema 
gemaakt waar dagelijks een paar uur 
rust is ingebouwd. “Dan mag ik van 
mezelf ook niet whatsappen of op 
facebook.’’

Irene heeft veel aan de steun van haar 
moeder. “Nu ik op mezelf woon kan ik 
meer praktische zaken overlaten aan 
José en kan ik met mijn moeder weer 
leuke dingen doen. Het belangrijkste 
van José is dat ik bij haar leer praten. 
Ik huilde nooit, liever een glimlach dan 
een traan’’, vertelt Irene. “Nu leer ik echt 
te vertellen hoe het met me is, al vind ik 
dat nog wel moeilijk bij mijn familie en 
vrienden.’’ José:  “We waren blij met de 
eerste traan, weet je nog?”.

ambulante beGeleidinG

Het VerHaal Van JOSé SPIerInGS en Irene COrBIJn

“We waren blij 
met de eerste traan, 

weet je nog?’’

Ambulante behandeling
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Bij behandeling staat de vraag 
van de cliënt voorop 

Voor mensen met hersenletsel en hun naasten 
heeft SWZ een uitgebreid aanbod aan behande-
lingen.  Therapie helpt mensen beter te commu-
niceren, te bewegen of te leren omgaan met de 
psychische klachten als gevolg van het letsel. Maar 
hersenletsel krijg je nooit alleen. De impact op het 
gezin is groot wanneer een ouder of kind getroffen 
is. Hersenletsel gaat nooit over, maar mensen met 
hersenletsel willen wel verder met hun leven. Ook 
daar kan behandeling bij helpen. En bij alle behan-
delingen staat de vraag van de cliënt voorop. 

SWZ biedt:

Kortdurende individuele behandeling
•	 	 Logopedie,	bij	spraak-,	communicatie-	en	
  slikproblemen.
•	 	 Fysiotherapie,	gericht	op	houding	en	beweging	

en het gebruik van hulpmiddelen.
•	 	 Ergotherapie,	gericht	op	het	verbeteren	van	het	

uitvoeren van dagelijkse handelingen.
•	 	 Psychologische	behandeling,	bedoeld	voor	

mensen met emotionele problemen of met 
verwerkingsproblemen.

Intensievere behandeling
•	 	 Systeembehandeling	voor	gezinnen	met	een	

ouder met hersenletsel.
•	 	 Systeembehandeling	voor	gezinnen	met	een	

kind met hersenletsel.
•	 	 Systeembehandeling	voor	mantelzorgers.
•	 	 Hersenz,	een	behandeltraject	voor	mensen	met	

hersenletsel in de chronische fase.

behandeling
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Het behandel-
programma  ‘Hersenz’ 

Hersenz is voor mensen met hersen-
letsel van achttien jaar en ouder die 
niet meer in aanmerking komen voor 
revalidatie en die 
•	 beter	willen	leren	omgaan	met	de	
 gevolgen van het hersenletsel;  
•	 gemotiveerd	zijn	om	zelf	actief	te	
 werken aan verbetering; 
•	 voldoende	in	staat	zijn	voor	
 zelfreflectie, concentratie en 
 communicatie om de behandeling 
 te kunnen volgen. 
Hersenz is er ook voor hun partner, 
kinderen of andere naasten. 

De problemen waar mensen met 
hersenletsel tegenaan lopen zijn om-
vangrijk: zelfzorg, huishouden, relaties, 
werk, financiën, vrijetijdsbesteding en 
sociale contacten. Veel mensen met 
hersenletsel hebben ook na ziekenhuis-
opname en revalidatie hulp nodig. 

Een jaar na het hersenletsel woont het 
grootste deel van de mensen (94%) 
weer thuis maar er is sprake van 
problemen door het letsel, zowel 

cognitief (76%), als gedragsmatig (67%) 
en	fysiek	(55%).	Sinds	september	2014	
is er Hersenz: een behandeling met 
als doel het leren omgaan met de 
gevolgen van het letsel. SWZ biedt 
Hersenz aan in Noordoost- en 
Zuidoost-Brabant.  Cliënten en 
behandelaren signaleren dat mensen 
zich beter voelen en soms minder 
zware zorg nodig hebben sinds ze 
Hersenz volgen. 

Hersenz brengt mensen letterlijk en 
figuurlijk weer in beweging waardoor 
ze meer grip krijgen op hun leven en 
hun zelfredzaamheid toeneemt.  
Hersenz bestaat uit verschillende 
bouwstenen waarbij gewerkt wordt 
aan veelvoorkomende problemen als 
vermoeidheid, niet kunnen plannen 
en organiseren en motorische 
beperkingen. Veel aandacht is er  voor 
de psychische gevolgen van het 
hersenletsel. 

“Het is pijnlijk voor mensen om te 
accepteren wie ze zijn na het hersen-

letsel. Tijdens de module Omgaan met 
Verandering komt er veel verdriet 
naar boven bij de deelnemers. Als
behandelaren zien we dat mensen 
veel steun hebben aan elkaar”, zegt 
Iris Versteijnen, behandelaar bij SWZ. 
“De groepsaanpak heeft echt een 
meerwaarde.’’ 

Ook partners en kinderen worden 
betrokken. Regelmatig komt een 
behandelaar thuis. Iris Versteijnen, 
hoofdbehandelaar van SWZ voor 
Hersenz: “Niet alleen de persoon zelf 
heeft met het hersenletsel te maken. 
De partner heeft er zomaar iemand 
bijgekregen die veranderd is en moet 
leren omgaan met die andere man of 
vrouw. Bij Hersenz is daar ook aandacht 
voor.”  

Kijk op www.hersenz.nl voor meer 
informatie.  

Hersenz bestaat uit diverse bouwstenen

BeHAnDelInG
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Marcella (l) en Jeanette (r). 
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Jeannette Heijting en marcella
van der Aa volgden Hersenz, een 
behandeling voor mensen met een 
hersenletsel wat SWZ aanbiedt.
“Door Hersenz heb ik mezelf 
teruggevonden.’’  

Ze omhelzen elkaar bij binnenkomst. 
Blij om elkaar weer te zien. Jeannette 
Heijting	(54)	en	Marcella	van	der	Aa	(36)	
volgden samen Hersenz. “We hebben 
zoveel steun aan elkaar gehad”, vertelt 
Marcella. “De wisselwerking met 
lotgenoten in de groep is echt heel 
belangrijk bij Hersenz”, vult Jeannette 
aan. “We hebben het verdriet om wat 
we verloren hebben met elkaar kunnen 
delen.”

Beide vrouwen hebben hersenletsel. 
Jeannette kreeg zes jaar geleden twee 
herseninfarcten. Marcella’s auto werd 
negen jaar geleden geramd. De vrou-
wen ondervonden veel klachten als 
gevolg van het letsel. Marcella kon zich 
ontvangen en gelezen post niet meer 
herinneren waardoor ze afspraken 
vergat en daardoor gekort werd op 
haar uitkering. Jeannette bleef aan het 
werk maar liep voortdurend met ‘een 
bal van angst’ rond. 

Hersenz werkt met ‘bouwstenen’, 
behandelingen die tegelijkertijd of 

aansluitend worden aangeboden. 
Er is veel aandacht voor bewegen, 
maar belangrijk is ook de module 
‘Omgaan met veranderingen’, vinden 
de dames, want na het hersenletsel is 
alles anders.  

Jeannette: “Ik had in mijn hoofd dat ik 
niet goed genoeg was. Ik vergeleek 
mezelf voortdurend met de Jeannette 
van voor het infarct. Ben je nu al weer 
moe, dat kan helemaal niet. Om te 
bewijzen dat er niks aan de hand was, 
poetste ik maar weer het huis en liep 
ik mezelf compleet voorbij. Nu weet ik: 
mijn nieuwe ik is ook goed.’’  

Marcella: “Je wilt terug naar wie je was. 
Dat wil ik nog steeds, maar ik kan nu 
accepteren dat dat niet gaat. Ik breng 
meer begrip op voor mezelf.”  

“De groep is belangrijk, omdat je dingen 
herkent bij de anderen. Ik kreeg de 
bevestiging dat ik milder voor mezelf 
mag zijn”, zegt Jeannette. “Ik merkte dat 
dat wat je voelt en doet niet raar is. Dat 
anderen dat ook hebben”, vult Marcella 
aan.  

Marcella volgde ook de bewegings-
modules. Na haar hersenletsel kwam 
het nogal eens voor dat ze viel, bijvoor-
beeld met haar scooter waardoor ze een 

ellenboog brak. “Ik dacht vaak, ik haal 
het wel. Nu weet ik dat ik beter moet 
opletten. Niet te snel opstaan, anders 
glijd ik onderuit. Niet koken en de af-
wasmachine opruimen tegelijkertijd.’’ 

Belangrijk onderdeel van Hersenz is 
dat er naast de groepsbehandelingen 
ook een behandelaar thuis komt, 
zodat wat in de groep geleerd is ook 
thuis geoefend kan worden. Marcella, 
alleenstaande moeder van een 
puberzoon, kan nu beter uitleggen 
wat voor haar belangrijk is. “En als ik 
op een verjaardagsfeestje eerder weg 
ga, is dat nu oké.’’ 

Jeannette vindt het belangrijk dat 
Hersenz bekend wordt bij huisartsen. 
“Er zijn vast meer mensen met 
hersenletsel die ‘uitbehandeld’ zijn, 
maar nog baat kunnen hebben bij 
Hersenz. Jaren na het hersenletsel 
ervaar je nog de gevolgen. Ik heb door 
Hersenz een betere balans gevonden. 
Er blijven valkuilen, maar ik val niet 
meer zo diep. Ik herken het als ik ga 
afglijden en weet de handrem nu te 
vinden.”  

“door Hersenz 
 heb ik mezelf 

 teruggevonden”
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Twee weken werd Karel in coma 
gehouden, hij had een hersenkneuzing. 
Voor de gevolgen van hersenletsel 
op de lange termijn was destijds 
nauwelijks aandacht.

Vier jaar na het ongeval besloten Karel 
en zijn vrouw Eri pleegkinderen te 
nemen. “Ik ben niet iemand die beren 
op de weg ziet”, vertelt Eri. “Wat de 
impact van het hersenletsel was, daar 
kwamen we pas later achter. Karel was 
ook vrij snel weer aan het werk.’’

Voor Karel, die hypotheekadviseur was, 
volgde een jarenlange lijdensweg van 
werkgever naar werkgever, vaak 
eindigend met ontslag omdat hij het 
tempo niet aankon. Overdag werkte 
hij en ’s avonds zat hij als ‘een zombie’ 
op de bank, afgewisseld met zware 
depressies na weer een ontslag. 
Bovendien had en heeft hij last van 
een ‘kort lontje’. 

Eri is blij met de kinderen in hun leven, 
maar sinds de puberteit wordt er van 
hen als ouders meer flexibiliteit en 
kalmte gevraagd waardoor het gezin 
onder druk staat. “Karel neemt nooit 

initiatief en heeft weinig inlevings-
vermogen. Dat is eenzaam, ook de 
mooie momenten deel je niet. Rond 
de kinderen kwam er altijd al veel neer 
op mij. Nu ze groter zijn, worden de 
strubbelingen ook groter.”

Karel: “De kinderen krijgen steeds meer 
hun eigen mening en steken die niet 
onder stoelen of banken.’’

Voor de ambulant begeleider van SWZ, 
die al langer in huis kwam, aanleiding 
om intensieve gezinsbehandeling ter 
sprake te brengen. Eri en Karel startten 
hiermee	begin	2015.	“We	hebben	niet	
alleen gesprekken met de persoon die 
hersenletsel heeft, maar ook met de 
partner en de kinderen,” vertelt gezins-
begeleider	Marianne	Feijen.	Ze	werkt	
nauw samen met en onder eindverant-
woordelijkheid van een GZ-psycholoog.

Eri vindt het fijn dat iedereen in het 
gezin bij de behandeling betrokken 
wordt. Zo is aan de kinderen verteld 
dat de uitbarstingen van Karel niet aan 
hen liggen, maar door het hersenletsel 
komt. Er wordt gewerkt met concrete 
afspraken die zijn vastgelegd in een 
behandelplan. Zo werkt Karel aan 
het verbeteren van de band met zijn 
pleegzonen door maandelijks samen 
wat te ondernemen. Verder is afgespro-
ken dat Karel zich niet meer mengt in 
de opvoeding van hun pleegdochter 

omdat dat te vaak escaleert. Karel: “Mijn 
hoofdtaak is feitelijk NIET reageren. Dat 
is een hele omschakeling. Soms lukt 
dat. Soms niet.”

Karel wijst naar een tekening op tafel. 
“Die heb ik gemaakt met de gezinsbe-
handelaar. Ik sta achter een dikke muur. 
De kinderen staan ook achter een 
muur. Eri hangt erboven, die coacht 
ons allemaal. Mijn muur en ondergrond 
moeten stevig zijn. Over en weer vuren 
we pijlen op elkaar af. Ik moet er nu 
voor zorgen dat de pijlen voor mijn 
eigen muur vallen en de kinderen niet 
raken. Als dat lukt, zitten we niet 
constant te vechten.’’  

Op de vraag hoe het leven eruit had 
gezien als de gezinsbehandeling er 
niet was geweest, zegt Eri: “Dan was de 
grens waarschijnlijk allang bereikt.’’ 
Karel: “Dan had ik met de hond gezeten 
en jij met de drie kinderen.” 

Weer grond 
onder de voeten
Op de A15 ter hoogte van Dordrecht sukkelde karel aan den toorn in 1998 in slaap. met een rotvaart knalde hij tegen de 
vangrail en lanceerde zichzelf met auto en al bovenop de matrixborden. Daar brak de wagen doormidden waarna karel 
op het asfalt klapte. 

IntenSIeve GeZInSBeHAnDelInG

Het VerHaal Van de familie aan den toorn

“Zonder SWZ was de
grens waarschijnlijk 

allang bereikt.’’ 
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Karel en Eri aan den Toorn.
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DAGACtIvIteIten

PerSoonliJke ontPlooiinG, deelname aan de maatScHaPPiJ

Dagactiviteiten voor mensen 
met hersenletsel

Heel gewoon maar ook bijzonder. ‘Gewoon bezig 
zijn’ vraagt bij mensen met hersenletsel vaak 
professionele ondersteuning, met specialistische 
kennis van de gevolgen van hersenletsel.  Het 
activiteitencentrum is voor de één de plek waar 

hij vaardigheden leert om weer ‘gewoon’ aan werk 
te kunnen. De ander maakt er prachtige dingen 
waardoor hij weer trots is op zichzelf of komt er om 
met plezier de dag door te brengen en contact te 
hebben met lotgenoten. 

dagactiviteiten
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De dagactiviteiten van SWZ zijn 
gericht op persoonlijke ontplooiing 
en deelname aan de samenleving. 
vind je het prettig om in een groep 
activiteiten te ondernemen, of ga je 
liever alleen aan de slag? 
Bij SWZ is het allebei mogelijk. Je 
kunt terecht in een van onze dagac-
tiviteitencentra of maatschappelijke 
ondernemingen. Deelname hangt af 
van de indicatie. De groepsgrootte 
wisselt per activiteit.

SWZ biedt de volgende activiteiten 
aan:

Arbeidsmatige activiteiten
•	 Werken	in	een	maatschappelijke	
 onderneming van SWZ, bijvoorbeeld 
 een restaurant of cadeauwinkel.
•	 Producten	maken:	schilderijen,	
 keramiek, textiel, kaarsen, hout-
 producten. Die worden verkocht in 
 één van de winkels van SWZ.
•	 Diverse	andere	activiteiten,	zoals	
 tuinverzorging en de productie van 
 folders en wijkkranten.

Ontwikkelingsgerichte  activiteiten
•	 Creatief	bezig	zijn:	handvaardigheid,	
 schilderen, bloemschikken.
•	 Expressief	bezig	zijn:	sport,	Yoga,	
 beweging, muziek.

•	 Praktische	vaardigheden	trainen:	
 computergebruik, taalontwikkeling 
 en koken.
•	 Vaardigheden	trainen:		geheugen	en	
 communicatieve vaardigheden.

Ruim	750	mensen	met	hersenletsel	
bezoeken één van de dagactiviteiten-
centra van SWZ. SWZ heeft dagactivi-
teitencentra in Eindhoven, Den Bosch, 
Helmond , Sambeek, Someren, Veghel, 
Son en Breugel.

SWZ heeft ook een aantal maat-
schappelijke  ondernemingen. Deze 
staan letterlijk en figuurlijk middenin 
de samenleving. Iedereen kan er 
binnenlopen, rondkijken of gaan zitten. 
Niet voor niets vinden veel mensen 
het erg leuk om hier te werken. Hier 

vinden ook werktrainingen plaats voor 
cliënten van Ambitie. Ambitie, onder-
deel van SWZ, ondersteunt mensen 
met hersenletsel naar werk, betaald of 
onbetaald.

Onze Maatschappelijke ondernemin-
gen zijn:
•	 Kook	Kunst	Tinks	in	Veghel:	
 www.tinks.nl.
•	 Lunchroom	De	Keyser	in	Helmond:	
 www.lunchroomdekeyser.nl.
•	 Lunchroom	De	Komeet	in	
 Son en Breugel.

Specifieke informatie over de 
verschillende locaties is te vinden 
op www.swzzorg.nl/locaties. 

Gewoon maar 
ook bijzonder
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riennie van de Poel is een van de 
veertig mensen in europa die lijdt aan 
het syndroom van Clipper, een zeld-
zame hersenziekte waarbij langzaam-
aan functies wegvallen. 

De eerste symptomen dienden zich 
drie jaar geleden aan. “Ik viel opeens 
op de grond en kon niet meer overeind 
komen.” Twee weken is Riennie in coma 
gehouden. “Toen ik daar uit kwam, her-
kende ik mijn eigen vrouw niet meer.” 
Riennie werkte in de automatisering. 
Lezen en hardlopen waren zijn hobby’s. 
“Maar als ik nu het einde van de gang 
haal, ben ik bekaf. En na drie bladzijdes 
lezen weet ik niet meer waar het 
verhaal over gaat.’’

Thuis doet hij niet veel anders dan 
achter de computer zitten. Op het 
activiteitencentrum helpt hij mee in 
de keuken, brengt hij de post rond en 
volgt hij een sportprogramma. “In het 
begin dacht ik dat ik hier te goed voor 
was. Nu kan ik accepteren dat dit een 
goede plek is voor mij.’’ 

“Ik heb kunnen 
accepteren dat dit een 
goede plek voor mij is”

“Blij dat ik er weer vijf 
jaar bij heb gekregen”

“Het is goed voor mijn 
vrouw dat ik hier ben”

 Riennie van de Poel  Thea Smeets   Jan Renders

“Het is goed voor mijn vrouw dat ik 
hier ben, want dan kan ze ook even 
haar eigen gang gaan’’, vertelt Jan 
renders. 

Negen jaar geleden kreeg hij een 
hersenbloeding terwijl hij aan het werk 
was in een manege. Jan lag daarna drie 
maanden in coma. Hij was meubel-
maker. Op het activiteitencentrum 
werkt hij nu graag met hout. 
Zo maakt hij bijvoorbeeld prachtige 
insectenkastjes. 

“Maar af en toe vraag ik aan mijn 
begeleiders: wat ben ik aan het doen? 
Dan weet ik niet meer hoe het moet. 
Mijn korte termijn geheugen is weg. Ik 
herken gezichten ook niet meer. Als je 
morgen weer komt, weet ik niet wie je 
bent.’’

“Ik ben heel snel moe’’, vertelt thea 
Smeets. Ze heeft een eigen bed in de 
rustruimte waar ze iedere middag na 
de lunch een uurtje gaat liggen. 

Thea heeft de ziekte van Parkinson 
en kreeg daarnaast  acht jaar geleden 
een paar herseninfarcten achter elkaar. 
“Ik ben hier ook om mijn man thuis te 
ontlasten. En thuis zeg ik veel eerder 
’dat kan ik niet’. Het is hier rustig, ik kan 
lekker puzzelen of achter de computer 
dingen doen. Je mag hier, maar je moet 
hier niet. Als je iets niet kunt, hoeft 
het niet.  Ik vind het een fijne plek. Ik 
ben blij dat ik er weer vijf jaar bij heb 
gekregen.’’ 
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“Hier is het gezellig, je 
bent onder de mensen” “SWZ geeft mij rust’’

“Ik doe iets voor mijn 
uitkering, zo zie ik het”

 Christel Heidinga - V/d Meerakker  Rob Koch  Mirthe Carprieaux 

DAGACtIvIteIten

erVarinGen beZoekerS actiViteitencentrum eindHoVen

Cijfers en letters dansen vaak voor 
haar ogen. Dus als je vraagt naar de 
leeftijd van Christel Heidinga-van de 
meerakker schrijft ze die in een 
trillerig handschrift op. 

Zestien jaar geleden kreeg ‘stadsmens’ 
Christel	een	hersenbloeding	toen	ze	52	
jaar oud was. Ze was alleen op vakantie 
in Portugal toen ze viel. Uren later werd 
ze door de werkster gevonden. “Ik kon 
niet meer praten, niet meer lopen, niks.’’ 
Hoewel praten en lopen nog steeds 
moeizaam gaan, blijft ze niet binnen 
zitten. “Ik ga gewoon alleen met de 
trein naar Amsterdam, koffie drinken 
bij de Bijenkorf en ergens een broodje 
eten.’’ 

Op het activiteitencentrum neemt ze 
deel in een afasie-groep. Wat ze van de 
sfeer vindt? “Hier is het gezellig, je bent 
onder de mensen.’’

mirthe Carprieaux  kreeg op haar 
achttiende voor het eerst epilesie-
aanvallen. Achteraf bleek dat ze 
tijdens haar geboorte al een hersen-
bloeding heeft gehad.

“De gevolgen waren niet helder in 
die tijd. Ik kreeg altijd te horen: je zit 
maar wat te lanterfanten in de klas. Je 
let niet op. Wist ik veel.’’  Toch schopte 
ze het tot bibliothecaresse en werkte 
jarenlang	bij	de	DAF.	“Maar	toen	daar	
mensen uit moesten, ben ik in de wao 
gekomen.’’  

Mirthe maakt in de kaarsmakerij 
Bossche bollen. Ze snijdt vierkante 
lappen van het donkerbruin kaarsvet 
en legt die keurig over de bollen heen. 
Ze is twee dagen per week op het 
activiteitencentrum. “Ik doe iets voor 
mijn uitkering, zo zie ik het. En anders 
zit je ook maar thuis tegen vier muren 
aan te kijken.”

Ook van het virus herpes kun je 
hersenletsel krijgen, weet rob koch 
inmiddels. In 2011 kreeg hij vreselijke 
hoofdpijn en moest met spoed naar 
het ziekenhuis. 

Daar kreeg hij te horen dat de herpes 
zijn hersenen hadden beschadigd. Vier 
jaar verder heeft hij nog steeds last 
van enorme vermoeidheid, komt hij 
moeilijk uit zijn woorden en hapert zijn 
geheugen. Eén dag in de week zorgt hij 
voor zijn zoontje met autisme. 

“Die dag moet ik er volledig voor hem 
zijn en kan ik geen rust nemen. Dat is 
superzwaar.” Op het activiteitencen-
trum is hij vaak op de houtafdeling te 
vinden. ’’SWZ is belangrijk voor mij. Zij 
kennen mijn problemen. En ik zit hier 
tussen de mensen die begrijpen wat 
hersenletsel is. Mensen in het ‘gewone 
leven’ begrijpen niet zo goed wat het is. 
SWZ geeft mij rust.”
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Werk

Werk is een kwestie van  
maatwerk

Een betaalde baan is voor veel mensen met hersen-
letsel niet meer haalbaar. Toch hebben velen nog 
steeds de ambitie om te werken. Samen met de 
cliënt kijkt SWZ heel precies naar wat iemand wél 
kan en helpt hem zijn mogelijkheden te ontplooien. 
De één kan aan de slag als vrijwilliger, een ander 
staat achter de bar in een lunchroom of in een 
winkel met behulp van een stappenplan. Ook kijkt 
SWZ mee op de werkvloer als iemand na een 
hersenbloeding terugkeert in zijn oude job. Met 
kleine aanpassingen kan veel bereikt worden. 
Dat is een kwestie van maatwerk.

Ambitie is een onderdeel van SWZ en ondersteunt 
mensen met hersenletsel naar werk, betaald of 
onbetaald werk. “Het gaat om maatwerk, want 
iedere cliënt is anders, vertelt Marian Smits, 
manager bij SWZ. “Iedereen krijgt een uitgebreid 
intakegesprek en een re-integratieplan en dan 
gaan we op zoek naar een passende werkplek.’’

Voor de één is twee ochtenden in de week vrij-
willigerswerk het maximaal haalbare. Een ander 
lukt het om het werk dat hij voor het letsel deed 
te blijven doen maar dan in minder uren of met 
wat aanpassingen. “Zo is een controller die in het 
verleden bij een bouwbedrijf werkte, nu aan het 

werk als controller bij een zorginstelling voor twee 
uur per dag. Hij werkt in zijn eigen tempo en dat 
gaat goed.”

De begeleiders van Ambitie worden ook door 
werkgevers ingehuurd. “Samen zoeken we naar 
mogelijkheden om iemand aan de slag te houden 
na zijn hersenletsel. Zo kon iemand met wat 
aanpassingen haar kantoorbaan behouden. Ze had 
na het hersenletsel moeite om overzicht te houden 
in haar werk. Door een goed softwareprogramma te 
installeren, is dat probleem opgelost.”

Niet iedereen met hersenletsel vindt zijn draai in 
een activiteitencentrum. Marian Smits: “Mensen 
willen graag iets blijven betekenen. Werken in een 
gewoon bedrijf of binnen een voorziening als een 
school of zorginstelling bijvoorbeeld. Het mooie van 
SWZ is dat mensen kunnen doorgroeien. Ze kunnen 
ritme en ervaring opdoen in een activiteitencen-
trum of onze maatschappelijke ondernemingen. 
Daarna kunnen ze misschien doorstromen naar een 
vrijwillige baan. Sommige maken dan alsnog een 
stap richting betaald werk, met een beetje onder-
steuning op de achtergrond.’’

Daarnaast biedt SWZ arbeidsmatige activiteiten. 
Dat kan in één van de maatschappelijke onder-
nemingen van SWZ, zoals Lunchroom De Keyser in 
Helmond, bij de winkel van Kook Kunst Tinks aan de 
Noordkade in Veghel, bij de winkel van Kado & Zo in 
Son of bij Lunchroom de Komeet in Son.
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Alex is sinds zijn veertiende diabeet. Zestien 
jaar geleden kreeg hij een hartstilstand, 
veroorzaakt door een veel te hoge suiker-
spiegel. “Ik ben twee minuten helemaal 
van de wereld geweest. Kreeg adrenaline 
ingespoten en ook elektroshocks.” Hij had 
‘eigenlijk dood moeten zijn’. Toen hij drie 
dagen later uit een coma ontwaakte, 
hadden zijn hersenen letsel opgelopen 
door het zuurstoftekort. “Als ik gewoon op 
tijd gespoten had, was er niks aan de hand 
geweest. Maar ja, ik was koppig en trots, ik 
kon niet accepteren dat ik diabetes had.’’ 
Zijn korte termijngeheugen is aangetast, 
hij moet goed op zijn energiepeil letten. “Ik 
moet drie keer zo hard werken om alles in 
de gaten te houden.” 

Plezier in je werk

“We werken hard en we dragen ons 
steentje bij, ondanks de vele stempels 
die we hebben. Als ik zie dat mensen hier 
genieten van het eten en drinken, dan ben 
ik goed bezig.” Alex thomas zegt het met 
enige trots. een interview? Alleen als hij 
zijn pauze wat mag verlengen. De barman 
van lunchroom De keyser in Helmond 
kent zijn grenzen: op tijd rust nemen, 
anders gaat het mis. 

Werken met HerSenletSel

Het VerHaal Van alex tHomaS

Alex Thomas, 
barman bij lunchroom De Keyser.
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 •	 Lunchroom	De	Keyser	is	gevestigd	
 aan de Torenstraat 17 in Helmond
•	 Het	is	een	leerwerkbedrijf	voor	
 mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt en gespecialiseerd in 
 het begeleiden van mensen met 
 niet-aangeboren hersenletsel
•	 www.lunchroomdekeyser.nl		

De lunchroom bestaat al elf jaar. In 
september	2015	kreeg	de	horeca-
gelegenheid een totale make-over. 
Het interieur is volledig vernieuwd 
en de medewerkers kregen nieuwe 
bedrijfskleding.

Vijf dagen per week werkt Alex in 
de lunchroom. “Ik zit prima hier, 
zonder dit was het heel snel berg-
afwaarts gegaan met mij. Ik heb 
hier ook ontzettend veel geleerd. 
Structuur, werken via een individueel 
werkschema, afstrepen wat is gedaan. 
Dat doe ik thuis nu ook vaak. Ik draai 
de bardiensten hier in mijn eentje. 
Regelmatig worden alle apparaten 
gecontroleerd door inspecteurs en 
bijna altijd krijg ik te horen: ‘Zo zuiver 
en zo proper maak ik het niet vaak 
mee’. Dat doe ik! Dan ben ik trots.’’

“De meeste mensen die hier werken 
hebben hersenletsel, maar we staan 
ook open voor mensen met een andere 
beperking’’, vertelt manager Jacqueline 
Ooms. “Zo is één van de vaste koks 
iemand met een andere beperking. Hij 
heeft een koksopleiding, maar in het 
tempo van de gewone horeca redt hij 
het niet.“ In De Keyser wordt gekeken 

naar wat je wel kunt. In de keuken 
hangen schema’s wat er op welk 
broodje moet en waar het neergezet 
moet worden: aan de koude of de 
warme kant. Alex: “Iedereen heeft zijn 
eigen werkschema. Afhankelijk van wat 
iemand kan, staat aangegeven wat zijn 
taak is. Uitgangspunt: we doen echt 
zinvol werk hier, we gaan geen bestek 
poetsen dat al gepoetst is.’’ 

“Lunchroom De Keyser heeft mij een 
nieuwe kans gegeven die ik met beide 
handen heb aangegrepen, want ik 
maak nu weer deel uit van de maat-
schappij.”

“Ik heb hier ook 
ontzettend veel 

geleerd. 
Structuur, werken 
via een protocol. 
Lijstjes afstrepen 
wat is gedaan.’’
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“Helemaal super’’, vindt Dirk Christiaans  zijn 
nieuwe stek op de Noordkade in Veghel. 
“Het contact met de mensen is echt ge-
weldig. Klanten komen de winkel binnen, 
maken gezellig een praatje en vragen wat 
we aan het doen zijn.’’ 

In het atelier maakt Dirk prachtige schalen 
van mozaïek, een secuur werkje. Hij is één 
van de ongeveer dertig cliënten van SWZ 
die sinds eind november werkt in Kook 
Kunst Tinks, een smaakvol ingerichte 
winkel met daarachter het atelier. In de 
winkel worden de mooiste spullen verkocht, 

zoals dienbladen, schalen, kaarsen, schorten, 
onderzetters en felicitatiekaarten. Ook zijn er 
ingekochte producten verkrijgbaar, vooral 
uit het duurdere segment zoals pannen, 
schalen, servies en tafelkleden. 

Manager Edith van den Broek vertelt over  
deze winkel:  “SWZ wil kwaliteit bieden, maar 
ook uitstralen. Alle spullen die hier verkocht 
worden, zijn van topkwaliteit.”

Kook Kunst Tinks is gevestigd aan de 
Noordkade, de plek waar eens boeren-
organisatie CHV mengvoeders verwerkte 

“kook kunst Tinks”
vroeger werd er veevoer gemengd aan de noordkade. nu wordt er op een andere 
manier gemixt: ondernemers, cultuur en zorg treffen en inspireren elkaar. midden in dit 
bruisende nieuwe stukje veghel neemt SWZ met kook kunst tinks een zichtbare plek in.  
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 •	 Kook	Kunst	Tinks	is	gevestigd	
 aan de Noordkade  in Veghel
•	 Het	is	een	leerwerkbedrijf	voor	
 mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt
•	 www.tinks.nl		

en verhandelde. Nu komen cultuur, 
food, bedrijfsleven, kunst, ouderen, 
jongeren en mensen mét en zonder 
een beperking hier samen. “Logisch 
dat SWZ hier heel graag wilde zitten”, 
vindt Edith van den Broek. 

Eind november is het winkelcomplex 
geopend. De eerste dagen was het, 
ook voor de cliënten van SWZ even 
zoeken. “Een van onze mensen was 
gisteren verdwaald in de Jumbo. 
Een medewerker van de supermarkt 
kwam haar netjes terugbrengen. 
Mooi toch!’’, vertelt manager Edith 
enthousiast. 

Ook op andere manieren vindt er 
vermenging plaats: pal vóór de 
winkel van SWZ zit de hippe 
espressobar van Noord Coffee 
Roasters. Eigenaar Marc van Berkel 
schenkt er versgemalen koffie en thee, 
in alle soorten en maten. In Kook Kunst 

Tinks kunnen mensen een zak vers-
gemalen koffie voor thuis kopen, 
handmatig ingepakt in papieren 
zakken die gestempeld zijn door de 
cliënten van SWZ. Van Berkel: “Dit is 
mijn manier van maatschappelijk 
ondernemen. Het gaat me ook om het 
oude boerencoöperatie-gevoel van 
samenwerken en elkaar versterken.’’ 

“Met andere ondernemers van de 
Noordkade wordt volop gesproken 
over vergelijkbare samenwerking’’, 
vertelt Edith van den Broek. “Onze 
mensen kunnen prima tafeltjes 
schoonmaken die in de algemene 
ruimtes staan of zorgen dat het 
parkeren goed verloopt.”  

Gonnie Dragt, die in alle rust knoopt 
aan een smyrnatapijt met een 
cupcakeafbeelding, durft hardop te 
dromen van een ander baantje: 
“Ik wil heel graag koffie serveren.’’ 

Met haar begeleider gaat ze kijken wat 
haalbaar is. 

De ambitie is om via de Noordkade 
mensen die nu nog niet werken nog 
actiever te begeleiden naar een baan.
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Jos haalt de opdrachten binnen voor ‘zijn 
mannen’ en stuurt de groep aan. Iedere 
week klaren ze klussen in de natuur rondom 
Schijndel. De meeste mannen zijn met 
pensioen. Bart Muskens is met zijn vijftigste 
de jongste en de enige met hersenletsel. 

De voormalig projectmanager van Philips 
werd vijftien jaar geleden tijdens een 
fietstocht met twee vrienden door een 
shovel overreden. Eén vriend overleed, 
de ander kwam er met wat kleerscheuren 
vanaf. Bart raakte in coma en leefde jaren-
lang met de gevolgen van hersenletsel 
thuis bij zijn vrouw en kinderen. Sinds kort 
woont hij in een woonvoorziening van 
SWZ in Schijndel. Thuis ging het niet meer 
met een gezin met opgroeiende pubers. 

Bart is via Ambitie bij het NMC terecht-
gekomen en wordt begeleid door Mariëlle 
de Wilt. Zij heeft de groep uitgelegd wat de 
gevolgen van het hersenletsel bij Bart zijn. 

Zijn collega’s weten nu dat ze Bart af moeten 
remmen als hij te hard doorwerkt. ’’Ik moet 
daarvoor in bescherming worden genomen, 
ik kan mezelf gaan overbelasten, met onge-
controleerde reacties tot gevolg.”

Bart draait prima mee in de groep: ‘’Eén op 
één begeleiding kunnen we niet geven, maar 
we houden wel een oogje in het zeil’’, zegt 
Jos. ‘’Als Bart begint te struikelen, weten 
we dat hij het rustiger aan moet doen.’’ 
‘’Dan moet ik even gaan rusten in de auto’’, 
voegt Bart toe. 

Bart vindt het heerlijk om weer te werken. 
’’Ik kom onder de mensen en heb weer 
collega’s.” 

Werken 
in de natuur
In het buitengebied van Sint-michielsgestel is een groep mannen aan het werk. rond een 
poel worden bosschages weggekapt en riet verwijderd. De poel krijgt zo weer ruimte, licht 
en zuurstof, vertelt Jos van de Westerlo, coördinator van het natuur en milieu Centrum 
(nmC) Schijndel die zelf tot aan zijn middel in de poel staat. 

Werken met HerSenletSel
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“Als Bart begint te 
struikelen weten we 
dat hij het rustiger 

aan moet doen.’’



Bart Muskens.
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WOnen 

Het VerHaal Van ron en linda Van den dunGen

Wonen

SWZ is Thuis in wonen 

Thuis blijven wonen is niet voor iedereen met 
hersenletsel mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er zeer 
intensieve verzorging of begeleiding nodig is en er 
dag en nacht iemand klaar moet staan. Sommige 
mensen met hersenletsel kunnen wel thuis blijven 
wonen als er regelmatig een begeleider langs 
komt. Om partners of andere gezinsleden even te 
ontlasten, heeft SWZ diverse opvangmogelijk-
heden, zodat het daarna thuis weer beter gaat. 

SWZ & wonen

SWZ heeft woonvormen in Boxmeer, Boxtel, 
Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Schijndel, 
Son en Breugel, Someren, Uden en Veghel. 

SWZ biedt verschillende vormen van wonen 
voor mensen met hersenletsel: 
•	 24	Uurs	wonen
•	 Tijdelijk	wonen:		
 - dagdeel
 - periode indien er sprake is van crisis
•	 Wonen	in	een	beschermde	woonomgeving
•	 Wonen	in	een	kleine	woonvorm
•	 Wonen	in	een	appartement	met	zorg	op	afstand
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Bij ron en linda van den Dungen
was het crisis. Gelukkig kon ron snel 
terecht bij SWZ. Anders was hun 
huwelijk gestrand en had ron 
waarschijnlijk niet meer geleefd. 

Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar 
de kruizen aan de woning van Ron en 
Linda van den Dungen, zijn wel erg 
zwaar. Linda is chronisch vermoeid en 
arbeidsongeschikt. Begin 2014 kreeg 
Ron de diagnose de ‘ziekte van Cushing’ 
nadat hij jarenlang onterecht binnen 
de ggz had rondgedoold, onder andere 
vanwege stemmingswisselingen. 
Volgens de ggz zat dat ‘tussen de oren’. 
Dat wás ook zo, maar dan letterlijk. 
Bij de zeldzame ziekte van Cushing 
zit er een goedaardig gezwel op de 
hypofyse en wordt door de bijnieren te 
veel cortisol geproduceerd, waardoor 
je psychische en fysieke klachten krijgt. 

Het gezwel is operatief verwijderd, 
ook zijn bijnieren moesten weg. Rons 
spieren en botten zijn door het te hoge 
cortisol afgebroken. Bovendien heeft 
hij hersenletsel waardoor zijn geheugen 
niet goed werkt en hij moeite heeft met 
zaken als oriënteren en organiseren. 

De jarenlange zoektocht, de stem-
mingswisselingen van Ron en de ziekte 
van Linda eisten hun tol: In juni was 
de crisis zo groot dat Ron depressief 

het huis verliet met het plan niet meer 
terug te keren. Linda trok aan de bel. 
“Ron moest op een veilige plek zijn en 
ik moest rust hebben. Huisarts, de ggz, 
psychologen, niemand deed wat. 
Uiteindelijk heeft onze begeleidster 
van SWZ binnen een dag geregeld dat 
Ron terecht kon bij SWZ”, vertelt Linda. 
Daar verbleef Ron een maand. Onder-
tussen kon Linda ‘puinruimen’ in huis.

Stukje bij beetje proberen ze er nu met 
hulp van SWZ uit te komen maar het 
verdriet is nog voelbaar: “Ik ben niet 
meer de man die Linda ontmoet heeft, 
mijn gebruiksaanwijzing is veranderd”, 
zegt Ron. “Zijn empathisch vermogen 
is veel minder, we lopen vast in de 

communicatie’’, vertelt Linda met  
tranen in haar ogen. De tijdelijke 
oplossing is omgezet in logeeropvang 
voor vijf dagen per maand. Ron: “Het 
is een fijn appartement en iedereen is 
aardig. Maar het is ook confronterend, 
er wonen allemaal mensen met hersen-
letsel. Daar hoor ik nu bij.’’

Naar anderen is Ron duidelijk: “Je denkt 
natuurlijk, ik word uit huis gebonjourd, 
maar anders hou je niks over. Je moet 
een keuze maken die voor beide het 
beste is, ook al geeft dat een dubbel 
gevoel. En ik vind het fijn dat het nu 
voor Linda en mezelf rust geeft.’’

“Gelukkig kon ron 
bij SWZ terecht 

toen er crisis was”

WOnen 
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Op zijn computer kan Joop van Mierlo 
precies laten zien wat er gebeurde op 
6 oktober 2006. Joop deed mee aan 
een autorally als bijrijder/navigator. Zijn 
ongeluk is gefilmd: zijn bestuurder kon 
de bocht niet houden en reed tegen 
een boompje aan. De klap waarmee 
de auto tot stilstand kwam, was niet 
eens groot. De gevolgen wel: “Door dat 
boompje woon ik nu hier.’’ Hier is de 
24-uurswoonvoorziening van SWZ in 
Helmond. 

Joop raakte door het ongeval halfzijdig 
verlamd en praat moeizaam, omdat 
de spieren rond zijn strottenhoofd niet 
goed functioneren. Zijn korte termijn 
geheugen is aangetast en hij moet op 
tijd rust nemen. Maar het woord klagen 
komt in zijn woordenboek niet voor. 
Liever maakt hij grapjes. 

Zijn appartement herinnert in alles 
aan zijn liefdes: overal hangen race-
petjes, rallyborden en foto’s van zijn 
dochters. Joop heeft een ruim appar-
tement op de begane grond. Sinds 
2009 woont hij hier. Zelf heeft Joop 
het gevoel dat hij zelfstandig woont. 
Hij kan gaan en staan waar hij wil maar 
hoeft maar op een knop te drukken 
of er komt een begeleider langs. Joop 
heeft een volle week met fysiotherapie, 

fietsen, uitjes met zijn broer, bezoekjes 
van zijn dochters, het activiteiten-
centrum van SWZ en vrijwilligerswerk.

Op de begane grond wonen nog elf 
mensen met hersenaandoeningen. 
Geregeld eten ze samen in de woon-
keuken, maar vaak gaat Joop ook op 
pad. Naar Helmond Sport, fietsen of 
uit eten.

Een paar jaar geleden is de nachtdienst 
overgenomen door de ’buren’ van het 
verpleeghuis want de slaapwacht van 
SWZ werd zelden opgepiept ‘s nachts. 
“Nu kunnen we meer uren overdag 
inzetten aan directe begeleiding en 
zorg’’, vertelt woonbegeleider Lieke 
van Hoof. Die zorg en begeleiding is 
intensief. Volgens afspraak krijgt Joop 
regelmatig ondersteuning, daarnaast 
kan hij 24 uur per dag een beroep doen 
op begeleiding.

Eén van de behaalde doelen was om 
iemand te vinden die met Joop wil

fietsen, omdat hij voor zijn ongeluk 
fanatiek bezig was met mountainbiken. 
Joop is sinds zijn ongeluk niet meer 
verkeersveilig, daarom heeft hij altijd 
iemand nodig die met hem op pad 
gaat. Met de driewielfiets die hij van de 
gemeente Helmond heeft gekregen, 
kan hij nu samen met zijn begeleider 
veilig op pad. Het meest recente doel 
waar ze samen aan werkten, kan Joop 
zich niet meer herinneren. “Je werd snel 
heel erg boos”, oppert Lieke.  ‘‘Soms 
heb ik kortsluiting, ja,” antwoord Joop.
“Dan ga je ineens uit het niets enorm 
schelden. Mensen vinden dat bedrei-
gend.’’

Na diverse observaties, ook door de 
psycholoog van SWZ, werd helder dat 
die woede-uitbarstingen moeilijk te 
voorkomen zijn en dat Joop ze moeilijk 
zelf kan stoppen. Dat is besproken met 
zijn collega’s op het activiteitencen-
trum, zodat die nu weten dat ze hem 
moeten laten uitrazen. “En Joop heeft 
er ook iets van geleerd.” “Ik moet dan 
even sorry zeggen.’’

Lieke: “Je wilt graag contact met andere 
mensen en moeite met communicatie is 
je grootste handicap. En hier proberen 
we zo samen iets aan te doen.’’ 

in alle vrijheid 
beschermd wonen 
Joop van mierlo woont in een 24-uursvoorziening waar dag en nacht zorg en begeleiding aanwezig is. Zelf heeft hij het 
gevoel dat hij zelfstandig woont, omdat hij kan gaan en staan waar hij wil. 

“Ik moet dan even 
sorry zeggen.’’

WOnen 
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Joop van mierlo bij zijn 
verzameling racepetjes.
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Wiljan gaat logeren
    om zijn mantelzussen te ontlasten

In het gezin merks sloeg 22 jaar geleden het noodlot toe. Door een zwaar ongeval hebben moeder en zoon 
hersenletsel. Door de logeeropvang van SWZ is het voor de mantelzorgende zussen vol te houden.

 Wiljan samen met zijn zussen 
              Laura (l) en Arja (r)  thuis in de tuin.
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In de woonkamer van de familie Merks 
in Mariahout zit Wiljan te spelen op zijn 
iPad. Hij rijdt de bagagekar naar het 
vliegtuig, zet de koffers op de loopband 
en veegt ze met een vingerbeweging 
het toestel in. 23 jaar is Wiljan, maar 
hij heeft de cognitieve vermogens van 
een kleuter. Op zijn hoofd zie je een 
verkleuring op de plek waar 22 jaar 
geleden door een verkeersongeluk een 
stuk schedel is weggeslagen en waar 
een nieuw stuk schedel ingezet werd.   

Zes jaar was Laura. Ze kon net zelf 
fietsen en reed vooraan, gevolgd door 
haar moeder Thea die Wiljan voorop 
en zus Arja achterop had. En toen ging 
het heel erg mis. “Ik riep nog: ‘mama 
daar komt een auto aan’. Maar toen ik 
omkeek, zag ik ze in de sloot liggen’’, 
herinnert Laura zich. De chauffeur had 
de bocht niet gehouden. 

Wiljan was er heel slecht aan toe, zijn 
hersenpan lag open. Maar ook moeder 
moest in coma gehouden worden 
vanwege een hersenkneuzing en 
kampt nog steeds met de gevolgen: 
“Ze vergeet alles, we moeten alles op-
schrijven. Ze herhaalt veel van wat ze 
zegt en kan haar gevoel ook niet uiten. 
Ze heeft weinig inlevingsvermogen 
en wordt sneller boos omdat ze vaak 
dingen niet begrijpt”, vertelt Arja die er 
met een hersenschudding vanaf kwam.  

Op zijn vierde kwam Wiljan bij SWZ 
terecht. Hij ging in Son naar de Emilius-
school. “Daar heeft hij tot zijn twintigste 
gezeten. Hij heeft het er heel fijn gehad 
en zich heel goed ontwikkeld. Hij leer-
de er praten, zwemmen en lopen met 
de vierpoot’’, zegt Arja. 

Met een vader die fulltime werkt, een 
broertje en een moeder met hersen-
letsel word je snel groot. In het begin 
kwam er wel hulp in huis maar al gauw 
draaiden de zussen volop mee in de 
verzorging van hun broer. En dat doen 
ze nog steeds. Bijzonder? “Voor ons is 
het heel gewoon. We waren zo jong, 

we weten niet beter dan dat we voor 
elkaar zorgen en het overnemen van 
elkaar.’’ 

Niet dat het altijd makkelijk was voor 
de zussen. “Ik ben ook een jaar ge-
stopt met school omdat ik er helemaal 
doorheen zat. Toen heb ik alles pas 
echt verwerkt’’, zegt Laura. Ze is pas 
getrouwd en woont naast haar ouders. 
Op de bruiloft werd al gegrapt dat haar 
man niet alleen met Laura, maar met 
de hele familie getrouwd was. “Het is 
fijn zo. Ik loop altijd wel even binnen 
om de controle te houden, zeker als 
papa aan het werk is.” 

Iedere morgen om zeven uur haalt 
Laura Wiljan uit bed en helpt hem met 
douchen. Samen met haar moeder 
doet ze het huishouden. Zus Arja is er 
iedere woensdagmiddag en zaterdag 
voor haar broer. Dan gaan ze fietsen, 
vrachtwagens kijken, spelletjes doen 
of zwemmen. “Het is fijn om te doen. 
Wiljan is een vrolijk mannetje. Ik krijg 
er veel voor terug’’, vertelt Arja.  Beide 
zussen werken inmiddels zelf in de 

zorg. Laura als woonbegeleider en Arja 
vooral met jongeren met complexe 
problematiek. 

Wiljan gaat overdag naar zijn eigen 
werk. “Naar het dagactiviteitencentrum. 
Pepermuntjes voeren aan de 
varkens die heel erg stinken’’, zegt 
Wiljan zelf over het activiteitencentrum 
van SWZ in Son. “We hebben hem wel 
eens een week thuis, maar dan gaat hij 
zichzelf enorm in de weg zitten. Hij kan 
zichzelf niet vermaken. Je moet hem 
continu bezighouden. Daarom is het 
ook ‘superfijn’ dat Wiljan een weekend 
per maand gaat logeren bij SWZ. Als 
hij er is, heeft hij het prima naar zijn zin 
hoor. En voor ons is het fijn om even 
geen rekening te hoeven houden met 
Wiljan.’’ 

Nadenken over de toekomst doen 
de zussen ook. Want op een gegeven 
moment zal het thuis niet meer gaan. 
“Dan hopen we dat Wiljan een plekje 
bij SWZ krijgt in Son. Daar wordt goed 
voor hem gezorgd.’’

WOnen 

Het VerHaal Van WilJan merkS en ZiJn ZuSSenDaginvulling
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Specialist in hersenletsel 

SWZ is specialist in hersenletsel. Kennis en informa-
tie delen we graag. Voor mensen die getroffen zijn 
door hersenletsel en hun naasten heeft SWZ het 
Informatiecentrum Hersenletsel opgericht. SWZ 
geeft ook informatie en voorlichting over de ge-
volgen van hersenletsel. En onze accountmanager 
komt graag aan verwijzers en samenwerkings-
partners vertellen wat we in huis hebben. 

Het Informatiecentrum Hersenletsel: 
Bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur
T: 0499-471241
E: informatiecentrumhersenletsel@swzzorg.nl 
W: www.swzzorg.nl 

informatie

kennis, 
informatie,
Samenwerking

Brug tussen SWZ en de verwijzer

Huisartsen of praktijkondersteuners, revalidatiecentra of 
mantelzorgmakelaars, ambtenaar of wijkteam: Cathelijne 
menschaar staat binnen SWZ voor alle verwijzers klaar. 
“Ik ben de brug tussen de verwijzer en de organisatie.’’ 

Cathelijne Menschaar heeft veel contact met verwijzers en merkt 
dat de gevolgen van hersenletsel lang niet altijd goed in beeld 
zijn. Ze wil graag aan verwijzers laten zien wat SWZ in huis heeft 
op het gebied van zorg voor mensen met hersenletsel. 

“We hebben echt een heel breed aanbod: van lichte, ambulante 
begeleiding bij de mensen thuis tot intensieve behandeling, 
dagbesteding en arbeidsbemiddeling en wonen. SWZ wil zich 
samen met alle partners in de regio inzetten voor de beste zorg 
voor mensen met hersenletsel. Daarnaast gaan we ook het 
gesprek aan over hun toekomst, want hersenletsel heb je levens-
lang. Vragen die er nu niet zijn, kunnen in een andere levensfase 
opeens actueel worden.’’ 
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Ontplooi je mogelijkheden, is het motto van SWZ. 
Dat geldt niet alleen voor de mensen die zorg 
ontvangen, maar ook voor de medewerkers. 
“Goed omgaan met onze kennis is belangrijk.’’ 

“We willen altijd het beste.”
“We hebben iets te vertellen.’’
“We hebben iets te bieden.’’

Deze drie uitspraken van Petra van den Bergh maken 
in één keer de ambitie helder van het Informatie-
centrum	Hersenletsel	dat	SWZ	in	oktober	2015	heeft	
opgericht. 

Petra is als kennismakelaar aangesteld om ervoor 
te zorgen dat er constant gewerkt wordt aan het 
verbeteren van kennis en de kwaliteit van mede-
werkers over hersenletsel. Dit geldt ook voor de 
dienstverlening aan mensen met een hersenletsel. 
Wat de cliënt ervan merkt? “Ik hoop dat de kennis 
bij medewerkers groter en breder wordt, zodat ze 
hun taak op een goede manier uit kunnen voeren.’’ 
Dat betekent onder andere dat alle medewerkers 
van SWZ die werken voor mensen met hersenletsel 
de basiscursus hebben gehad over hersenletsel. 
Daarnaast hebben ze een aanvullende cursus waarin 
stil wordt gestaan bij moeilijk verstaanbaar gedrag 
en communicatie. 

“Permanent leren betekent niet alleen trainingen 
volgen’’, aldus Petra van den Bergh. “Op alle locaties 
zijn aandachts-functionarissen benoemd. Die zorgen 
ervoor dat een aantal keer per jaar in hun teams 
inhoudelijke onderwerpen rond hersenletsel aan de 
orde komen. De aandachtsfunctionarissen overleg-
gen ook regelmatig met elkaar waarbij veel kennis 
en informatie wordt uitgewisseld.”

Een andere opdracht van de kennismakelaar is het 
uitbreiden van het Informatiecentrum Hersenletsel. 
Dit centrum is bereikbaar voor iedereen die informa-
tie, voorlichting of scholing wil hebben over hersen-
letsel. Dat kunnen cliënten of familieleden zijn maar 
ook scholen, andere instellingen of organisaties 
zoals gemeenten. Voor informatie over hersenletsel 
heeft SWZ ook een App ontwikkeld, de NAH 
wijzer, die gratis te downloaden is. Verder biedt 
SWZ cursussen aan medewerkers in wijkteams van 
gemeenten zodat zij weten wat mensen met 
hersenletsel nodig hebben aan ondersteuning 
of gespecialiseerde behandeling. Ook andere 
professionals, mantelzorgers en vrijwilligers 
kunnen de NAH cursussen van SWZ volgen. 

“Om onze dienstverlening te verbeteren is het ook 
belangrijk om te innoveren. Zo was SWZ een van de 
initiatiefnemers van Hersenz, een nieuw behandel-
aanbod voor mensen met hersenletsel in de chroni-
sche fase.” Ook heeft SWZ in samenwerking met het 
kenniscentrum van Vilans een behandelmethodiek 
ontwikkeld voor gezinnen waar een kind of ouder 
hersenletsel heeft.

“Goed omgaan met onze kennis is belangrijk, dit 
doen we binnen de muren van SWZ én naar buiten 
toe. Hiermee kunnen we van toegevoegde waarde 
zijn voor mensen met hersenletsel.”

makelaar in 
kennis  

“Voor informatie over 
hersenletsel heeft SWZ 

een App ontwikkeld, 
de NAH wijzer.’’

kennIS, InFOrmAtIe, SAmenWerkInG

ontPlooi Je moGeliJkHeden
informatie
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Aantallen
Jaarlijks lopen circa 120.000 mensen 
hersenletsel op door bijvoorbeeld 
een beroerte, een ongeval, een 
ziekte of een hartstilstand. Dit wordt 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
genoemd. Het belangrijkste ken-
merk is de zogenaamde ‘breuk in 
de levenslijn’. In Nederland wonen 
naar schatting ruim een half miljoen 
mensen die blijvend klachten en 
problemen ervaren als gevolg van 
hersenletsel.

Oorzaken
Beroerte (CVA)
Ongeval 
Hartstilstand
Hersenvliesontsteking 
Hersentumor
Bijna verdrinking 
Vergiftiging
Gebruik van alcohol of drugs 
Epilepsie
Neurologische aandoeningen

Gevolgen
Hersenletsel kan gevolgen hebben 
voor verschillende gebieden van 
het functioneren, zoals bewegen 
(motoriek), denken (cognitie) en 
emoties en gedrag. Vooral de 
minder zichtbare gevolgen zorgen 
voor onverwachte problemen voor 
de persoon zelf en voor naasten. 

Acute fase
In deze fase is het hersenletsel net 
ontstaan en komt de patiënt op de 
Spoedeisende hulp of in het ziekenhuis 
terecht. Overleven en medisch herstel 
staat voorop.

revalidatiefase
Als de patiënt medisch stabiel is begint 
de revalidatie. De behandeling is gericht 
op maximaal herstel van functies. 
Revalideren kan in een ziekenhuis, 
revalidatiecentrum of verpleeghuis, 
klinisch of poliklinisch. 
Thuis revalideren kan ook, met hulp van 
een fysiotherapeut, ergotherapeut en/of 
logopedist in de buurt.

Chronische fase
SWZ komt meestal pas in beeld in de 
chronische fase. Deze begint als de 
revalidatiebehandeling is afgerond. De 
patiënt is thuis en gaat het leven weer 
oppakken. Nu worden de gevolgen van 
het hersenletsel pas in volle omvang 
duidelijk. Alle betrokkenen moeten 
hiermee leren omgaan. Vaak komen 
zij nu pas toe aan verwerking. In de 
chronische fase doen zich vaak nieuwe 
behandelvragen voor. Juist dan is het 
goed om ondersteuning te zoeken. SWZ 
biedt deze ondersteuning in de vorm 
van aanvullende (gezins) behandeling, 
een passende dagactiviteit of woonbe-
geleiding. 

fasen na hersenletsel
Als iemand hersenletsel krijgt, doorloopt hij verschillende fasen.

SWZ biedt behandeling en begeleiding aan bijna achthonderd mensen met 
hersenletsel. 

Hersenletsel gaat nooit over. Daarom vindt SWZ het belangrijk dat mensen op 
het juiste moment de juiste zorg krijgen. Dat kan alleen als er goed samenwerkt 
wordt. 

SWZ doet dat onder meer met: 
•	 Gemeenten	binnen	het	verzorgingsgebied	van	SWZ
•	 Zorgkantoren
•	 GGZ	organisaties
•	 Verslavingszorg
•	 Revalidatiecentra
•	 Ziekenhuizen	en	Verpleeghuizen
•	 Thuiszorgorganisaties	
•	 Huisartsen
•	 Bedrijfsleven
•	 Collega-zorgaanbieders	regionaal	en	landelijk	

SWZ neemt deel in diverse netwerken:
•	 NAH	netwerk	Zuidoost	Brabant	en	NAH	netwerk	Noordoost	Brabant
•	 Hersenletsel	Café
•	 Café	Brein	

Onze kennis delen we graag, bijvoorbeeld via trainingen aan medewerkers in 
wijkteams, mantelzorgers en vrijwilligers.

kennIS, InFOrmAtIe, SAmenWerkInG

ontPlooi Je moGeliJkHeden
informatie
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Hersenletsel... en dan?
SWZ kan je verder helpen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Diensten van SWZ

Kenmerken van NAHOorzaken van NAH

Kenmerkend voor NAH is dat de 
omgeving de gevolgen vaak 
eerder merkt dan de cliënt zelf.

SWZ helpt het hele gezin 
omgaan met NAH. En helpt 
hen helpen. Bijvoorbeeld 
door de ouders van een kind 
met NAH te begeleiden.

Niet alleen de cliënt moet NAH 
leren accepteren en er mee leren 
omgaan. De omgeving moet dit 
ook. 

Is het bij thuiskomst klaar? Of kun je 
nog meer doen?  SWZ denkt van wel. 
We geven cliënten de regie in hun 
eigen omgeving. Wat is regie? Wat je 
kunt bepalen, zo goed mogelijk zélf 
bepalen.

Bij SWZ luisteren we naar de 
individuele behoeftes van de 
cliënt en zijn naasten. 
We gaan uit van mogelijkheden 
en houden rekening met de 
beperkingen.

Wij vergroten onze kennis 
door kennisdeling en uit- 
wisseling met ketenpart-
ners en samenwerkings- 

partners zoals Hersenz.

SWZ heeft deskundige betrokken 
medewerkers en werkt samen met 

een netwerk van behandelaars. 
De zorg  van de verschillende 
behandelaars wordt op elkaar 
afgestemd: één cliënt, één plan.

Met onze kennis van NAH kunnen we 
een goede afweging maken van wat 
een cliënt kan. We bepalen samen 
welke ondersteuning nodig is. NAH 

vraagt om maatwerk. 

SWZ werkt nauw samen met: 
(zorg)instellingen
onderwijs
huisartsen
ziekenhuizen
revalidatiecentra
welzijnsorganisaties
wijkcentra

En ondersteunen hen met 
onze kennis van NAH.
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Informatie
Wilt u meer informatie over SWZ, kijk dan op www.swzzorg.nl. 
Heeft u een vraag? 
Neem dan contact met ons op via 0499 – 471241. 

Overige contactgegevens
SWZ
Nieuwstraat 70
5691	AG	Son
info@swzzorg.nl
www.swzzorg,nl
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SWZ, Nieuwstraat 70, 5691 AG Son      Tel: 0499 471 241      www.swzzorg.nl


