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Je kunt de televisie niet meer aanzetten, naar 
de radio luisteren of het gaat maar over één 
ding: Trump. Dat is toch veel te veel eer voor 
iemand die bezig is de wereld te destabiliseren. 
De grootste democratie ter wereld staat onder 
druk. Misschien helpt het om er niet te veel 
over te melden, want dit soort mensen spint 
garen bij alle aandacht. Wellicht moeten we 
Facebook en Twitter ook maar in de ban doen.

Sommige media verzamelen en zenden alles uit 
met betrekking tot dit heerschap. Verzamelen 
kan omslaan in verzamelwoede, je verzamelt 
werkelijk alles wat je maar kunt verzamelen. 
Dit is niet fijn voor jezelf, maar ook niet voor je 
naasten en je huis wordt zo steeds kleiner. 
In deze Nieuwspad een verhaal van iemand die 
altijd al graag verzamelde, maar bij wie zich dit 
door een niet-aangeboren hersenletsel heeft 
ontwikkeld tot echte verzameldrift.
Verder leest u onder meer over het positieve 
effect van yoga en meditatie op onze hersenen 
en de goede gevolgen hiervan voor onze 
‘denkkamer’. 
Daarnaast in deze NieuwsPad veel aandacht 
voor een binnenkort te verschijnen boek: een 
co-productie van Hans van Dam en NieuwsPad 
(Zozijn - Op Pad), met de prikkelende titel 
‘Een lepel in de soep’. Ongetwijfeld leest u in 
deze NieuwsPad, in een flyer of op internet hoe 
u snel in het bezit kunt komen van dit mooie 
boek met ervaringsverhalen van mensen met 
NAH en de uitleg van Hans van Dam daarbij.

Genoeg  ‘ge-Trumpettert’ maar weer. Ik wens 
u ook deze keer veel leesplezier. Ook wens ik u 
een mooi voorjaar en straks een mooie zomer 
met veel positivisme!

Toontje

P.S. Met ingang van 2017 verschijnt NieuwsPad 
twee keer per jaar. Maar we beginnen wel met 
een extra dikke uitgave.

Toontje’s visie

Telefoon: 088 - 57 518 84

E-mail: zozijnschool@zozijn.nl

school

Iets nieuws leren 
of vaardigheden 
weer opfrissen?

Volg een cursus!
• koken
• computeren
• digitale fotografie
• budgetteren
• sociale vaardigheden
• reizen met het openbaar vervoer

Deze cursussen zijn speciaal voor mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel.
Ze zijn ontwikkeld door de Zozijn School
samen met Zozijn - Op Pad.

Kijk voor meer informatie op onze
website: www.zozijn.nl/cursussen-nah
Of neem contact op met:

In deze rubriek schrijft Toontje over
alles wat Op zijn Pad komt
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Verzameldrift door NAH
Het verhaal van Gerhard Broekhuis

Gerhard studeerde aan de middelbare detail-
handelschool, het eindexamen kwam eraan. Hij 
ging altijd op de motor vanuit zijn toenmalige 
woonplaats Apeldoorn naar de school in Deven-
ter. Op een kwade dag, op de terugweg van 
school, botste hij frontaal met zijn motor op een 
vrachtauto. “Ik lag twaalf dagen in een diepe 
coma en heb uiteindelijk tien weken in het zie-
kenhuis gelegen. Daarna ben ik naar een revali-
datiecentrum gegaan, waar ik onder meer weer 
heb leren lopen en praten. Mijn korte-termijn-
geheugen was ook slecht, maar dat is in de loop 
van de tijd wat beter geworden en vooral ook 
hanteerbaarder.”
Ondanks de zware tegenslag bleef Gerhard am-
bitieus. Hij wilde graag zijn opleiding afronden 
met een examen, maar hij kwam erachter dat 
dit niet ging. Een vertraagde informatieverwer-
king als gevolg van zijn NAH was één van de 
oorzaken. Omdat Gerhard een doorzetter is, 
en misschien ook wel een beetje omdat hij uit 
een familie komt met goede banen, heeft hij 
in de jaren daarna enorm zijn best gedaan om 
een passende baan te vinden. “Ik heb me laten 
omscholen bij het toenmalige Werkenrode, nu 
Pluryn. Ik heb stages gelopen en greep iedere 
kans om op plekken aan de slag te komen die 
me aanspraken. Ik heb veel verschillende banen 
gehad. En liep uiteindelijk toch vast.”

Kleinste details
Ook in Gerhard’s privéleven ondervond hij tegen-
slag, onder meer door een langdurige relatie 
die stukliep. Het werd allemaal te veel. Gerhard 
kwam in een neerwaartse spiraal, met psychia-
trische problematiek als gevolg. Hij moest het 
zelfstandig wonen opgeven en ging naar een 
beschermde woonvorm, waar hij nu nog woont. 
Stapje voor stapje probeert hij nu zijn leven weer 
op te bouwen.
Als Gerhard over zijn leven vertelt, voor en na 
zijn ongeluk, is het verrassend hoe goed hij zich 
alles weet te herinneren tot in de kleinste details. 
Bijvoorbeeld ook getallen, bedragen, namen 
van personen en dergelijke. “Ik wist vroeger 
zelfs veel kentekens uit mijn hoofd. Een aantal 
weet ik nu nog.”
Is Gerhard een man van het detail? “Ik denk het 
wel. Als ik vertel, word ik meestal al gauw breed-
sprakig en haal ik er allerlei details bij. Gelukkig 
heb ik een training gehad om de signalen van 
mijn luisteraars op te vangen, om te weten dat 
ze ongeduldig worden.”

Extern geheugen
Al voor zijn hersenletsel hield Gerhard van verza-
melen en dingen bijhouden, bijvoorbeeld dag-
boeken. Maar die verzameldrift is vele malen 
sterker geworden na zijn NAH. Wat verzamelt 
hij momenteel zoal? “Bijvoorbeeld krantenarti-
kelen van belangrijke gebeurtenissen, autoboe-
ken, cd’s en dvd’s. Op mijn kamer heb ik maar 

Gerhard Broekhuis (46) kreeg als 21-jarige jongeman een ernstig motorongeluk, 
met niet-aangeboren hersenletsel als gevolg. Hij hield altijd al van verzamelen, 
maar die drang is door zijn NAH veel sterker geworden. Je kunt het gerust 
verzameldrift noemen, een benaming waar Gerhard het mee eens is.
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Verzameldrift door NAH

In de serie ‘Het verhaal van…’ vertellen we het (levens)verhaal van iemand met NAH. 
Wat is er gebeurd, wat zijn de gevolgen en hoe gaat deze persoon er mee om?

beperkte ruimte. Daarom heb ik een opslag ge-
huurd waar ik nog meer spullen heb. Mijn spul-
len liggen op diverse plekken opgeslagen.”
Gerhard wijt zijn verzameldrift deels aan zijn ge-
heugenprobleem. “Het bewaren van die spul-
len voelt voor mij als een ‘extern geheugen’. 
Het helpt mij om dingen beter te onthouden. 
Tegelijk voelt het ook als bewaren van, zoals ik 
het noem, bewijsmateriaal. Zo bewaar ik al mijn 
administratie, want misschien heb ik het ooit 
nodig om iets aan te tonen. Ook in mijn compu-
ter bewaar ik veel.”

Je zou kunnen zeggen dat Gerhard’s verzameldrift 
vooral bedoeld is om op toekomstige dingen 
voorbereid te zijn. “Misschien is dat wel zo. Ik 
heb ook nog kleren liggen die ik niet meer pas 
omdat ik wat zwaarder ben geworden. Ik hoop 
dat ik weer afval en dan heb ik alvast kleren die 
me dan passen.”
Zo zijn er meer voorbeelden van toekomst-
gerichtheid: “Ik verzamel nu gegevens voor een 
boek dat ik wil schrijven als ik 50 ben en 29 jaar 
NAH heb. En ik wil graag de opleiding voor 
ervaringsdeskundige doen.”

Kop en schotel
“Naast dit alles vind ik verzamelen ook gewoon 
een leuk tijdverdrijf”, merkt Gerhard op. Soms 
gaan er wel spullen de deur uit, maar dat gaat 
heel bewust. Gerhard geeft een voorbeeld. “Op 
een gegeven moment had ik te veel koppen en 
schotels. Die heb ik toen stuk voor stuk wegge-
geven aan medebewoners. Dat voelt fijner dan 
het naar de kringloop te brengen. Het leuke was 
dat ik later bij een bezoek aan een medebewo-
ner koffie kreeg in mijn eigen kop en schotel.”
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‘Het bewaren van spullen voelt 
voor mij als een ‘extern geheugen’ 
en als bewijsmateriaal’
Gerhard Broekhuis 

Lees ook Hans van Dam 
Op de volgende pagina’s gaat Hans van 
Dam in op niet-aangeboren hersenletsel 
en verzameldrift.



Dwang in denken en doen door NAH

Is verzameldwang een psychiatrisch probleem, 
dan is het een uiting van angst die eerst tot 
dwangdenken voert en daarna tot dwanghande-
lingen. De handeling, het verzamelen, vermin-
dert de angst. Dat is belangrijk om te weten. 
De dwanghandeling ondermijnt het leven als 
die doorschiet. Tegelijk is de dwanghandeling 
tot op zekere hoogte nuttig, namelijk om angst 
te verminderen. 
Er zijn allerlei soorten dwang. Bekend zijn het 
dwangmatig handen wassen, voortdurend con-
troleren of de deur wel op slot is en dwangmatig 
tellen. Ook andere ernstige vormen komen voor: 
dwangmatig risico willen nemen, bijvoorbeeld 
hard met de auto rijden, steeds aan seks den-
ken, steeds aan weerzinwekkende dingen den-
ken of daar daadwerkelijk neiging toe hebben, 
bijvoorbeeld het doden van een kind. Kortom, 
dwanggedachten en dwanghandelingen en de 
neigingen daartoe komen in alle soorten en 
maten voor. 

Niet loskomen
Gemeenschappelijke factor is dat mensen weten 
dat de gedachten, neigingen of handelingen ‘zin-
loos’ zijn, maar er tegelijk vaak niet van kunnen 
loskomen. Ze kunnen ‘niet niet denken aan’ of 
‘niet niet doen’. Het zichzelf remmen kost enorm 
veel moeite en kan uitputten, waardoor zij het 
gevecht tegen hun denken of daden verliezen. 
De ‘rechtvaardigingen’ die zij aanvoeren voor 
hun gedrag, zijn vaak vooral bedoeld om hun 
gedrag voor de buitenwereld, en soms ook voor 
zichzelf, aannemelijk of logisch te laten lijken. 
Maar diep weg weten deze mensen dat zij iets 
zinloos doen, dat zij geen weerstand kunnen 
bieden aan hun denken of handelen. 
Schaamte speelt hier een grote rol. Afhankelijk 
van de ernst en van wat precies speelt, kan dit 
probleem mensen in de greep nemen en hou-
den. Soms worden door de dwang levens totaal 
verwoest: het leven van de persoon in kwestie 
en van zijn naaste(n). 
Bij psychiatrische achtergronden is de achter-
grond vaak angst in combinatie met een her-
senverstoring die het moeilijk maakt om van 
een gedachte of handeling los te komen (de 
zogeheten cognitieve inflexibiliteit of starheid). 
De laatste jaren is duidelijker geworden welke 
hersengebieden hierbij anders functioneren. Dit 
heeft geholpen om lelijke oordelen, zoals ‘het is 
aanstellerij’, terug te duwen. Deze mensen stel-
len zich niet aan, ze worden op een heel akelige 
manier getreiterd door hun eigen hersenen. 

 

6

Verzameldwang is bekend als psy-
chiatrisch probleem. Verzamelen is 
een voorbeeld van dwang in denken 
en handelen. Dit kan ernstige vor-
men aannemen en iemands dagelijks 
leven volledig verzuren. Naast een 
psychiatrisch probleem kan dwang 
in denken en handelen ook ontstaan 
door een hersenbeschadiging.

Diep weg weten deze 
mensen dat zij iets zinloos 
doen, dat zij geen weerstand 
kunnen bieden aan hun 
denken of handelen



Dwang in denken en doen door NAH
Dwang en hersenletsel
Het verhaal van Gerhard Broekhuis leert dat 
hersenletsel ook kan leiden tot, in zijn situatie, 
verzameldrift. Ook bij hem zien we dat hij al-
lerlei redenen zoekt: geheugenproblemen, het 
wellicht nodig hebben van wat hij bewaart, ma-
teriaal hebben voor een nog te schrijven boek. 
En hij vindt het soms leuk (tijdverdrijf, zeg maar 
dat hij van de nood een deugd maakt). Verder 
bewaarde hij voor zijn ongeval al veel, nu is dat 
erger geworden. 
Ik beschrijf hier twee mogelijke hersenbescha-
digingen die de oorzaak kunnen zijn van ver-
zameldrift of een verergering daarvan. Ik houd 
het hier maar even bij verzamelen, maar zoals 
gezegd zijn er veel soorten dwanghandelingen. 
De aandrang tot of gedachte aan verzamelen 
komt uit de dieper gelegen hersendelen. Het 
beheersen daarvan komt uit de hoger gelegen, 
voorste hersendelen. Die beheersing omvat ook 
selecteren. Als ik een lepeltje zie liggen, wil mijn 
onderbrein dat pakken. Maar mijn bovenbrein 
vertelt me dat ik dat lepeltje alleen nodig heb 
als ik in de koffie moet roeren en dus zal ik het 
alleen dan pakken. Kort gezegd: het onderbrein 
geeft de impuls tot handelen, het bovenbrein 
selecteert waar dat voor nodig is en beheerst. 
Bij hersenschade kan dit op twee manieren mis-
gaan. Bij schade in de voorste hersendelen ver-
minderen selectie en beheersing. Gevolg: de 
diepere hersendelen kunnen ongebreideld hun 
gang gaan en we verzamelen er op los. 
Tweede mogelijkheid: de diepgelegen hersen-
delen zijn beschadigd, bijvoorbeeld door een 
schedelbasisfractuur of ontsteking die vooral de 
onderste hersendelen aantast. Dan zien we de 
aandrang vaak niet uitdoven maar juist aanwak-
keren. De hogere hersendelen proberen wel te 
remmen, maar zijn dan niet opgewassen tegen 
de toegenomen activiteit onderin de hersenen. 
De onderste delen vuren te hard en overtroeven 
de rem. 

Er zijn belangrijke verschillen. Als de voorste 
hersendelen falen, zien we vaak dat iemand van 
alles en nog wat verzamelt. De ongebreidelde en 
nutteloze drang van onderuit wordt immers niet 
meer geremd. Deze mensen zijn zich vaak veel 
minder bewust van hun probleem. Bij schade 
onderin de hersenen zien we vaak dat er nog 
wel enige selectie is (mensen verzamelen niet 
letterlijk alles wat los en vast zit) en mensen zijn 
zich sterker bewust van hun probleem. Ze heb-
ben meer inzicht in hun probleem. Dat is logisch, 
want inzicht is een functie van de voorste her-
sendelen en die zijn niet of minder beschadigd. 

Behandeling
Denken en handelen in dwang kan, zoals ge-
zegd, een leven in de houdgreep nemen en een 
verwoestend effect hebben. Zolang het pro-
bleem nog min of meer beheersbaar is, of zelfs 
soms zoals bij Gerhard, iemand van de nood een 
deugd kan maken, blijft er ruimte voor andere 
dingen. Maar als de dwang allesbeheersend 
wordt, dan is hulp zoeken echt nodig. 
Behandeling kan iemand helpen om zich te 
begrenzen. Of, als dat niet lukt, begrenzing 
door anderen of door scherp structureren van 
de dag toe te laten. Dat is niet makkelijk, maar 
wel helpend. 

Hans van Dam
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Artikelen NieuwsPad   gebundeld tot een boek

Niet-aangeboren hersenletsel kent veel aspec-
ten. De afgelopen jaren zijn vele daarvan de 
revue gepasseerd in de serie ‘het verhaal van’ 
in Nieuwspad. Bijvoorbeeld in deze Nieuws-
Pad, waarin het ‘verhaal van’ gaat over Gerhard 
Broekhuis die verzameldrift heeft gekregen door 
NAH. Op de pagina’s daarna legt Hans van Dam 
uit welke mechanismen hieraan ten grondslag 
kunnen liggen.
Kenmerkend voor de gevolgen van NAH is, dat 
een aantal daarvan voor veel mensen in meer of 
mindere mate hetzelfde zijn. Andere gevolgen 
zijn weer heel individueel. De ernst van een ge-
volg verschilt ook per persoon. Hoe dan ook, in 
de serie ‘het verhaal van’ komen al die verschil-
lende aspecten van NAH voorbij en velen her-
kennen zich deels of heel sterk in deze verhalen. 
Of het nu gaat om vermoeidheid, prikkelgevoe-
ligheid, terugverlangen naar je roots, epilepsie, 
buitengesloten worden of problemen met con-
centratie, geheugen, de relatie, slapen, accepta-
tie enzovoorts. Al deze aspecten en meer zijn in 
de serie ‘het verhaal van’ voorbijgekomen.
 

Kracht door combinatie
De kracht van de serie ‘het verhaal van’ zit 
hem in de combinatie. Zo kun je het persoon-
lijke verhaal van iemand met NAH lezen, die 
openhartig over zijn of haar leven vertelt. Dit 
interview wordt op de pagina’s erna gevolgd 
door een uitleg van Hans van Dam, die tot voor 
kort verbonden was aan Op Pad als docent en 
consulent hersenletsel.
Hans heeft onlangs afscheid genomen van 
Op Pad (zie elders in deze NieuwsPad) en we 
vonden dit een mooie aanleiding om al deze 
artikelen te bundelen tot een boek. Met als be-
langrijkste reden: veel mensen die NAH hebben 
of een naaste van iemand met NAH zijn, kunnen 
steun hebben aan dit boek. Herkenning, uitleg 
en advies hoe met je nieuwe situatie om te gaan 
zijn de belangrijke ingrediënten van het boek. 
Overigens is het boek niet alleen waardevol voor 
mensen met NAH en hun naasten. We zijn ervan 
overtuigd dat ook hulpverleners die in hun werk 
te maken hebben met mensen met NAH veel 
aan het boek kunnen hebben.

Waardevol
Het boek is getiteld ‘Een lepel in de soep - Ver-
halen en uitleg over niet-aangeboren hersenlet-
sel’. De achterliggende gedachte van deze titel 
wordt in het boek uitgelegd. Met meer dan hon-
derd pagina’s is het een behoorlijk lijvig boek. 
Logisch, want de serie ‘het verhaal van’ loopt als 
sinds 2008. Dat levert bijna dertig artikelcombi-
naties op en die staan vrijwel alle in het boek. 

Trouwe lezers van NieuwsPad kennen de serie ongetwijfeld: ‘het verhaal van’ en 
het beschouwende artikel van Hans van Dam hierover. Deze serie loopt al een 
behoorlijk aantal jaren. We krijgen er altijd positieve reacties op. Daarom is het 
idee gevat om de serie te bundelen tot een boek, dat binnenkort uitkomt.

Herkenning, uitleg en advies 
hoe met je situatie om te 
gaan zijn de belangrijke 
ingrediënten van het boek
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Artikelen NieuwsPad   gebundeld tot een boek
Uiteraard in overleg met de mensen die des-
tijds zijn geïnterviewd. 
Alle teksten zijn nog eens onder de loep ge-
nomen door de schrijvers. Zo heeft Hans van 
Dam zijn beschouwingen waar nodig geactu-
aliseerd als er inmiddels nieuwe inzichten zijn. 
Dat maakt het boek actueel, ook al gaat het 
om artikelen die al enige tijd geleden voor het 
eerst geschreven zijn.
Als Op Pad zijn we trots en blij dat we dit boek 
mogen uitgeven. We zijn iedereen die zich 
heeft laten interviewen bijzonder dankbaar. 
Want het is niet niks om zo openhartig je ver-
haal te vertellen dat vervolgens in een blad 
komt en nu zelfs in een boek, dat landelijk ver-
krijgbaar zal zijn. We zijn ervan overtuigd dat 
deze openhartigheid, gecombineerd met de 
deskundige uitleg van Hans van Dam, het boek 
tot iets unieks maakt en tot iets 
wat waardevol kan zijn 
voor veel mensen.

Hoe het boek te bestellen?
Het boek kost € 17,50 (incl. BTW), exclusief 
eventuele verzendkosten (bij één exemplaar 
is dat € 3,60). Bij bestellingen van meer dan 
tien boeken wordt een korting gegeven.

U kunt het boek bestellen via het losse 
bestelformulier in deze NieuwsPad.
Voor informatie en/of aanvragen van 
een bestelformulier: 
mail naar boeknah@zozijn.nl 
of bel naar (088) 575 10 54  
Geef op het bestelformulier aan of u het 
boek thuis bezorgd wilt hebben (dan komen 
er voor u verzendkosten bij) of wilt ophalen 
bij het Zozijn-kantoor in Doetinchem (Oude 
Terborgseweg 202). Voor verdere details: 
zie de aanwijzingen op het bestelformulier.

Binnenkort 
verkrijgbaar, 
nu al 
te bestellen
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‘Door mijn werk zie ik hoe  kwetsbaar ons bestaan is’

“Van Zozijn heb ik altijd alle ruimte gekregen om 
als consulent de dingen op mijn manier te doen. 
Ik heb een persoonlijke stijl, waarin ik mensen 
in hun eigen leefsituatie wil leren kennen. Ik wil 
er dan naartoe, samen met iemand van Op Pad. 
Dat kon steeds ook, waar ik Zozijn zeer erken-
telijk voor ben. Natuurlijk zijn er ook situaties 
waarin je op afstand kunt adviseren. Maar als het 
er echt op aankomt, wil ik iemand graag zien.”
Hans van Dam werd al medio jaren negentig 
door Zozijn (dat toen nog Festog heette) ge-
vraagd om deskundigheid in te brengen over 
niet-aangeboren hersenletsel. “Zozijn was er 
vroeg bij om mensen met NAH als een aparte 
doelgroep aan te merken. Het begon voor mij 
met het geven van cursussen over NAH. Maar 
al gauw kwam ook de vraag om te praten over 
individuele cliënten. Dat breidde zich steeds ver-
der uit. Zo ben ik naast docent ook consulent 
geworden. Mijn advies werd vooral gevraagd 
bij complexe situaties, waarover ik dan vaak van 
gedachten wisselde met gedragsdeskundigen 
Jos Berends en Natasja Klaassen van Op Pad.”

Via neurologie
Hans van Dam deed de opleiding tot psychia-
trisch verpleegkundige, werkte vervolgens in de 
psychiatrie, om daarna de opleiding tot alge-
meen verpleegkundige te gaan doen, gevolgd 
door de specialistische opleiding neurologie. 
Geruime tijd was hij leidinggevende op een 
afdeling neurologie, een vakgebied dat hem 
erg aansprak. Door dit werk ging hij zich steeds

meer interesseren voor de vragen rond leven 
en dood. Hij ging erover publiceren en ontving 
hier diverse prijzen voor. Dat leidde ertoe dat 
hij gevraagd werd voor de Gezondheidsraad, 
een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid.
In de jaren negentig kwamen mensen met NAH 
steeds meer als afzonderlijke groep in beeld. 
“Mede gestimuleerd door hersenonderzoeker 
Dick Swaab ben ik me intensief gaan verdiepen 
in NAH. Met hem heb ik nog steeds contact. Hij 
wijst me de weg in de vele wetenschappelijke 
artikelen over hersenonderzoek. Ik denk veel na 
over wat ik daarin lees en probeer dit meteen 
zelf te vertalen naar hoe dit werkt bij mensen. 
Zodat ik hun gedrag beter kan begrijpen.”

Afgebakende projecten
Hans is onlangs gestopt als docent en consulent 
voor Op Pad. Gelukkig blijft hij wel schrijven 
voor NieuwsPad. “Ik schrijf graag. Ik ben ook 
van plan de komende tijd boeken over NAH te 
gaan schrijven, waarin ik inga op de achtergron-
den van een veranderd leven.”
Hans (bijna 60) krijgt nu ongetwijfeld meer vrije 
tijd, wat hij en zijn echtgenote ook graag willen. 
Maar hij wil die tijd ook benutten om een aantal, 
zoals hij het noemt, afgebakende projecten te 
gaan doen. 
“Ik blijf de verdiepingscursus NAH en psychiatrie 
geven. We zien steeds vaker complexe proble-
matiek. Die vraagt een afgewogen benadering. 
Denk aan de combinatie van NAH met depressie 
of een persoonlijkheidsstoornis.”

Hans van Dam is jarenlang docent en consulent hersenletsel geweest voor 
Op Pad. Onlangs heeft hij afscheid genomen, omdat hij het wat rustiger aan
gaat doen en tijd wil vrijmaken voor dingen die hij al heel lang graag wil doen. 
Hij blijft wel schrijven voor NieuwsPad.

Hans van Dam stopt, maar heeft duidelijke toekomstplannen
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‘Door mijn werk zie ik hoe  kwetsbaar ons bestaan is’

Even interessant is de ‘landelijke tournee’ over 
stress in het brein, die Hans gaat maken met zijn 
dochter Anne-Marije, die yogadocente is (zie pa-
gina’s hierna). “De positieve effecten van yoga 
en meditatie op onze hersenen zijn wetenschap-
pelijk al lang overtuigend aangetoond. Geen 
esoterie, gewoon biologie. We gaan de achter-
gronden van stress en effecten van onder meer 
yoga en meditatie belichten en mensen ter plekke 
laten voelen welke effecten er zijn. Ook bieden 
we verdiepingsbijeenkomsten aan. Dit lijkt ons 
belangrijk, juist in onze stressvolle samenleving.”
Hans is ook verbonden aan de Stichting Zorg 
en Zelfdoding, die zich inzet voor mensen die 
suïcidaal zijn en hun naasten (of nabestaanden). 
“Zelfdoding is een enorm onderschat probleem. 
Dagelijks beëindigen vijf mensen hun leven. 
Iedereen heeft vijf tot tien naasten, dus reken 
maar uit hoeveel mensen hiermee te maken heb-
ben. De Stichting gaat diverse bijeenkomsten 
organiseren, zie www.zorgenzelfdoding.nl.”

Menselijke factor
Hans neemt misschien een korte pauze, maar 
dan stoomt hij door met de genoemde activi-
teiten. “De kennis en ervaring die ik heb opge-
daan, wil ik vastleggen, zodat anderen daar iets 
aan kunnen hebben. Ik wil vooral laten door-
klinken dat er oog moet zijn en blijven voor de 
menselijke factor, zoals ik dat zelf ook altijd heb 
gedaan. Als ik een CVA niet meer erg vind, moet 
ik stoppen. In dit werk moet je met je gevoel 
contact maken met de mensen en hun proble-
men. Je moet zien dat door NAH iemands leven 
op zijn kop staat. Mijn eerste vraag aan iemand 
is nooit hoe het gekomen is, maar hoe hij of zij 
de dagen en nachten doorkomt. NAH heeft mij 
ook permanent laten zien hoe kwetsbaar ons 
bestaan is. En dat er grenzen zijn aan wat nog 
draaglijk is.”

‘De kennis en ervaring die ik heb opgedaan, wil ik vastleggen, 
zodat anderen daar iets aan kunnen hebben’

NieuwsPad 
in boekvorm

De serie ‘het verhaal van’ uit NieuwsPad en 
de beschouwende artikelen van Hans van 
Dam hierover worden gebundeld tot een 
boek. Lees hier meer over op pagina 8.
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Yoga en meditatie zijn  goed voor het brein

We praten met Anne-Marije van Dam. Zij is de 
dochter van Hans van Dam, deskundige op het 
gebied van hersenletsel die in deze editie van 
NieuwsPad prominent aanwezig is. Anne-Marije
heeft in Bilthoven de vierjarige opleiding tot 
yogadocent gedaan. Ze geeft aan acht groepen 
yogales en geeft daarnaast workshops meditatie. 
Samen met haar vader start ze dit jaar een ‘lan-
delijke tournee’ over stress in het brein en de 
positieve effecten van yoga en meditatie. 
“Er is zoveel wetenschappelijk bewijs voor de 
positieve effecten van yoga en meditatie op 
onze hersenen en ons lichaam, dat eigenlijk nie-
mand er omheen kan. Ook zelf ervaar ik die po-
sitieve werking en ik zie het bij mijn cursisten”, 
zegt Anne-Marije.
Vrijwel iedereen weet wel ongeveer wat yoga en 
meditatie inhouden. Toch nog even een korte 
omschrijving: “Bij meditatie gaat het om het 
trainen van het richten van aandacht. ‘Eénpun-
tige’ aandacht is daar een voorbeeld van. Dus 
bijvoorbeeld je concentreren op je ademhaling, 
opkomende gedachten onderkennen en dan 
terug naar je ademhaling, waardoor die gedach-
ten je niet in beslag nemen.”

En yoga? “Bij yoga doet iemand lichamelijke 
oefeningen met als doel een verhoogd zelfbe-
wustzijn, sturen van eenduidige aandacht en 
meer rust in het hoofd. Yoga-oefeningen zetten 
lichaam en hersenen, en daarmee de geest, in 
evenwichtig contact. Er is geen scheiding tus-
sen lichaam en geest. Zweverig? Nee hoor, onze 
hersenen en de rest van ons lichaam functione-
ren door biologische en chemische processen. 
Hersenen en lichaam vormen samen een soort 
lus, waarop je op ieder punt kunt aangrijpen om 
het gunstig te beïnvloeden. Yoga grijpt aan op 
het lichamelijke deel van de lus en neemt zo de 
route naar het hoofd.”

Wetenschappelijk bewijs
Hoe zit dat nu met het wetenschappelijk bewijs? 
“Er is eerst onderzoek gedaan bij boeddhis-
tische monniken”, vertelt Anne-Marije. “Die staan 
erom bekend dat ze vele, soms duizenden uren 
mediteren en yoga-oefeningen doen. Uit diep-
gaand hersenonderzoek bleek dat deze mon-
niken heel goed scoren op de gebieden aan-
dacht, invoelend vermogen, veerkracht, positieve 
emoties en vriendelijkheid. En dat hierdoor hun 

Yoga en meditatie zweverig? Helemaal 
niet. Inmiddels is er wetenschappelijk 
bewijs dat dit goed is voor onze hersenen 
en ons lichaam. Met twintig minuten per 
dag word je al een ander mens. Ook 
mensen met een niet-aangeboren hersen-
letsel kunnen er baat bij hebben.
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Yoga en meditatie zijn  goed voor het brein
immuunsysteem sterker is. Belangrijk: de herse-
nen leren andere manieren om op ervaringen 
en gedachten te reageren. Vooral minder impul-
sief. Later is het onderzoek herhaald bij westerse 
mensen die acht weken lang een meditatie-
training deden. Na die acht weken bleken ook 
deze proefpersonen op de genoemde gebieden 
beter te scoren. Deze effecten houden lang aan. 
Mogelijk zelfs zijn ze blijvend.”
Juist in deze stressvolle tijd kunnen mensen baat 
hebben bij yoga en meditatie, benadrukt Anne-
Marije. “Als moderne mens krijgen wij op één 
dag net zoveel prikkels te verwerken als de mid-
deleeuwse mens in één jaar. Wat dit doet met 
de stress in ons brein spreekt voor zich. Yoga 
en meditatie helpen om dat stressniveau flink 
naar beneden te krijgen. Daar hoef je niet uren 
per dag aan te besteden. In principe is twintig 
minuten meditatie per dag al genoeg om je 
brein voor de komende 24 uur te ‘resetten’. Daar 
kun je altijd tijd voor vrij maken. Bovendien ‘ver-
dient’ die tijdsbesteding zich altijd terug, want 
door yoga en meditatie ga je efficiënter denken 
en handelen.”

Mensen met NAH
Yoga en meditatie, goed voor het brein. Hoe zit 
het voor mensen met een niet-aangeboren her-
senletsel? “Een deel van de mensen met NAH 
kan er baat bij hebben, afhankelijk van waar de 
schade zich bevindt”, weet Anne-Marije. 

“Feit is namelijk dat iedere hersenaandoening 
de stress in ons brein verhoogt. NAH zet het 
brein onder spanning. Ook al voel je dat zelf 
niet zo. Onderzoek toont aan dat hersenbescha-
diging het stresshormoon cortisol verhoogt, ook 
als mensen de stress niet merken. Zeker is dat 
voor een aantal mensen met NAH yoga en medi-
tatie verrassend zouden kunnen werken, zowel 
op hun welbevinden als op hun functioneren. 
Dat laatste doordat vermindering van stress her-
senen soepeler maakt en ze zo optimaal kunnen 
functioneren. Er komt als het ware ruimte vrij in 
de hersenen.”
Wie besluit te beginnen met yoga of meditatie, 
moet wel wat geduld kunnen opbrengen om 
resultaten te merken, merkt Anne-Marije op. 
“De veranderingen in de hersenen komen vaak 
snel, maar het kan even duren voordat je dat 
effect voelt. Het mooie van yoga en meditatie 
is, dat dit heel lang doorwerkt.”

Meer informatie: www.yoga-anne.nl of 
www.hansvandam.net.

‘Voor een aantal mensen 
met NAH zouden yoga 
en meditatie verrassend 
kunnen werken’
Anne-Marije van Dam 
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Herseninfarct en hersenbloeding

Er is nog wel eens spraakverwarring over de be-
grippen rond CVA. De afkorting CVA staat voor 
cerebrovasculair accident. Het is een acute ver-
storing van de doorbloeding van de hersenen. 
Een andere naam voor CVA is beroerte. CVA, 
en dus ook beroerte, is de verzamelnaam voor 
herseninfarct en hersenbloeding. In ongeveer 80 
procent van de CVA’s is sprake van een infarct, 
in de overige 20 procent van een bloeding. Bij 
een infarct is er sprake van een propje in een 
bloedvat, dat de doorbloeding belemmert. Bij 
een bloeding gaat het om een gescheurd bloed-
vat, waar bloed uit stroomt. 
Zowel bij een infarct als een bloeding krijgen de 
hersenen op een bepaalde plek geen zuurstof 
en voeding, met schade als gevolg. Een hersen-
bloeding kan daarnaast ook nog schade veroor-
zaken door bloed dat zich ophoopt en daardoor 
druk op de hersenen uitoefent.

Herseninfarct
We praten over het CVA met Martin Reijntjes. Hij
werkt op de CVA nazorgpoli van het Slingeland 
Ziekenhuis in Doetinchem en doet voor zorg-
organisatie Sensire de huisbezoeken bij mensen 
die een CVA of TIA hebben gehad.
“Als mensen de acute verschijnselen hebben 
van een CVA, is eerst nog onbekend of het om 
een infarct of bloeding gaat. Er wordt dan met 
spoed een CT-scan gemaakt. Is het een bloe-
ding, dan is dat op de scan altijd te zien. Een 
infarct is doorgaans niet te zien. Ziet men geen 
bloeding, dan gaat men er vanuit dat het om 
een infarct gaat”, legt Martin uit.

Infarct en bloeding vragen ieder een compleet 
andere behandeling. “Stel het is een infarct en 
de behandeling kan binnen 4,5 uur na de eerste 
verschijnselen worden gestart. Dan worden via 
een infuus bloedverdunners toegediend, die het 
propje moeten oplossen. Dit heet intraveneuze 
trombolyse. Zit het tussen 4,5 en zes uur, dan 
kan nog voor intra-arteriële trombolyse worden 
gekozen. Dit is een vrij nieuwe methode, die 
alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen wordt 
gedaan. Via de lies wordt dan een dunne kathe-
ter ingebracht tot in het hoofd. Daar wordt ter 
plekke de bloedverdunner ingespoten en/of het 
propje ‘weggehapt’.”
Na die kritieke 4,5 en zes uur zijn de risico’s van 
bovenstaande behandelingen te groot. Ook dan 
worden bloedverdunners gegeven, maar in een 
tabletvorm, die iemand zijn of haar leven lang 
moet blijven nemen. “Hoe eerder je erbij bent 
bij een infarct, hoe groter de kans dat je blij-
vende schade voorkomt”, aldus Martin.

Wat is het verschil, in de acute fase en daarna?
Het CVA is een veel voorkomende oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel. 
CVA is de verzamelnaam voor herseninfarct en hersenbloeding. Medisch zijn er 
duidelijke verschillen tussen beide. Hoe zit het precies met die verschillen? 
En zijn er ook verschillen in de eventuele restverschijnselen?
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Hersenbloeding
De hersenbloeding is een ander verhaal. “Die is 
moeilijker behandelbaar en soms zelfs helemaal 
niet, als de bloeding te diep in de hersenen zit 
of te groot is. Stel iemand met een hersenbloe-
ding slikte al bloedverdunners en het bloed is te 
dun geworden, dan kan men stollingsmiddelen 
geven om het bloed dikker te maken en te laten 
stollen. Maar te veel geeft weer risico op een 
infarct. Dat is dus erg kritisch.”
In een aantal gevallen kan er bij een hersenbloe-
ding operatief worden ingegrepen. Dat is door-
gaans het geval als de bloeding aan de opper-
vlakte van de hersenen zit. Zit de bloeding die-
per in de hersenen, dan is opereren meestal 
onmogelijk. Een bijkomend schadelijk effect van 
een hersenbloeding kan ontstaan door bloed-
ophoping in de hersenen, waardoor druk op de 
hersenen ontstaat. Dit bloed moet dan via een 
operatieve ingreep worden afgevoerd.
“Een herseninfarct ontstaat doorgaans vanuit 
het lichaam zelf: een propje dat een bloedvat 
verstopt. Een hersenbloeding kan ook vanuit het 
lichaam ontstaan, bijvoorbeeld door een zwakke 
plek in een bloedvat (aneurysma) of door een 
tumor. Een hersenbloeding kan ook door een 
oorzaak van buitenaf komen, zoals een harde 
klap op het hoofd. Dat is dan ook een CVA”, 
aldus Martin.

Restverschijnselen
Stel iemand heeft blijvende restverschijnselen 
van een CVA. Zijn er dan verschillen tussen een 
herseninfarct en een hersenbloeding? “Mensen 
die er bij een CVA snel bij zijn, hebben meer 
kans op herstel tijdens de acute fase. Dat zou 
je als een verschil kunnen beschouwen”, ant-
woordt Martin. “Maar in de chronische fase is er 
geen verschil als het gaat om restverschijnselen. 
De meest voorkomende klacht bij mensen met 
een CVA is vermoeidheid, gevolgd door gevoe-
ligheid voor prikkels. Daarin zie ik geen verschil 
tussen mensen die een infarct of een bloeding 
hebben gehad.”
Een duidelijke uitleg over CVA en andere oorza-
ken van hersenletsel vindt u op: 
www.hersenletsel-uitleg.nl.

Onderschat de TIA niet
Een TIA (Transient Ischaemic Attack) is een 
herseninfarct waarvan de lichamelijke ver-
schijnselen binnen 24 uur vanzelf verdwijnen. 
Soms duren die lichamelijke verschijnselen 
slechts enkele minuten. “Het onderscheid 
tussen herseninfarct en TIA is puur medisch”, 
merkt Martin op. “Een TIA lijkt onschuldiger 
dan een infarct. Maar schijn bedriegt, weet 
ik vanuit de praktijk. Ik ken veel mensen die 
van een TIA dezelfde ‘onzichtbare’ restver-
schijnselen hebben als mensen die ook van 
een infarct kunnen hebben.” In de volgende 
NieuwsPad besteden we speciale aandacht 
aan de TIA.

‘Wat betreft eventuele 
restverschijnselen is er 
geen verschil tussen 
een herseninfarct of 
hersenbloeding’
Martin Reijntjes



Het is voor het eerst dat ik deze column schrijf, 
dus zal ik me even voorstellen. Ik ben Annelies 
Donderwinkel, sinds enige tijd manager bij Op 
Pad. Vanuit mijn functie stuur ik wonen, ambu-
lante begeleiding en dagbesteding aan. In de 
ambulante begeleiding word ik ondersteund 
door Cindy van Hal.
Ik werk nu acht jaar bij Zozijn, daarvoor heb ik bij 
diverse andere organisaties gewerkt, zowel in de 
zorg als het bedrijfsleven. Toen ik acht jaar gele-
den bij Zozijn kwam, was ik eerst manager voor 
wonen in Holten en Neede. Daarna manager 
wonen in Zutphen en ambulante begeleiding 
en later alleen voor ambulante begeleiding. En 
sinds enige tijd dus bij Op Pad. 

In mijn eerste column in Nieuwspad vind ik het 
leuk om iets te vertellen over een project dat 
binnen heel Zozijn loopt, dus ook binnen Op 
Pad. Het project is medio 2016 gestart en richt 
zich op de grondhouding van Zozijn. Het gaat 
erom dat iedereen die bij Zozijn werkt, zich 
ervan bewust is dat je vanuit een relatie met 
elkaar in gesprek gaat. Dat betreft zowel de re-
latie tussen medewerker en cliënt als de relatie 
tussen medewerkers onderling.

Zozijn wil zorgen voor een positief klimaat, 
waarin liefdevolle en professionele zorg en on-
dersteuning worden geboden aan iedereen die 
ons is toevertrouwd. Dat kunnen we alleen bie-
den vanuit een dialoog. Dit is onze grondhou-
ding. In een dialoog luister je naar elkaar en je 
wisselt met elkaar van gedachten. Je sluit aan 
bij het denken en voelen van de ander. In die 
dialoog zijn jij en de ander gelijkwaardig.
Bij de start van het project is een nulmeting 
gedaan. Daarna heeft iedereen een training 
gevolgd. Het is een grondhouding die in alles 
doorwerkt.

Verbonden aan dit project is de beweging die 
Zozijn maakt om meer regie te leggen bij de 
zorgprofessionals, die dit doen in samenspraak 
met de cliënt. Met andere woorden, de bege-
leiders krijgen minder ‘bemoeienis van boven’ 
en meer eigen ‘regelruimte’. Daarbij kijkt ieder 
team naar waar het nu staat en waar het naar-
toe wil.

Wat merkt de cliënt daar nu van? Die moet er 
zeker iets van merken, want ten slotte doen 
we het allemaal voor de cliënt. Natuurlijk is het 
bedoeling dat de cliënt onze grondhouding 
merkt. Daarnaast moet het krijgen van meer 
eigen ‘regelruimte’ resulteren in minder admi-
nistratieve ballast voor de begeleiders. En dat 
moet weer resulteren in meer ‘face-to-face’ tijd 
met de cliënt.
Naar dat laatste is onderzoek gedaan. Daaruit 
blijkt dat die beschikbare ‘face-to-face’ tijd per 
team nogal verschilt. Daar is dus nog werk aan 
de winkel.
Er wordt nog meer gedaan om de administra-
tieve last voor begeleiders te verlichten, zodat 
ze meer tijd krijgen voor cliënten. Duidelijke 
zorgprogramma’s en een makkelijk en efficiënt 
in te vullen elektronisch cliëntdossier moeten 
daaraan bijdragen.
Ik ben ervan overtuigd dat dit goede ontwikke-
lingen zijn. Ons bestaansrecht ontlenen we aan 
onze cliënten en dit alles helpt ons om onze cliën-
ten beter te ondersteunen en te begeleiden.

Annelies Donderwinkel
manager Op Pad
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De grondhouding 
van Zozijn Annelies Donderwinkel, 

manager Op Pad, 
vertelt over NAH 
en Op Pad


