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Voorwoord 
“Jullie zijn de helden die het welzijn van jezelf of van je gezin waarmaken!”

Wanneer deze nieuwsbrief bij jullie toekomt 
hopen we dat versoepeling van de corona 
maatregelen echt realiteit wordt of is.

Er is heel veel dankbaarheid voor zij die 
professioneel, wat ook hun job moge 
zijn, zich elke dag inzetten voor kinderen, 
jongeren, volwassenen, bejaarden die zorg 
nodig hebben. Voor mij behoren jullie ou-
ders, partners, broers en zussen ook tot die 
helden. En dat verdient een applaus. 

Wij hebben door de strenge maatregelen 
onze begeleiding moeten stopzetten. Onze 
begeleid(st)ers doen hun uiterste best om 
met jullie in contact te komen of te blijven 
zodat ondersteuning op afstand iets kan 
bijdragen om het vol te houden. 

Maar de grote inzet wordt van jullie 
verwacht met een meer dan fulltime 
opdracht om de dag te vullen, je eigen  
huishouden te doen en mogelijk moet je 
zelf of een gezinslid nog (thuis) werken.

Helden van welzijn? Jullie zijn de helden 
die het welzijn van jezelf of je gezinsleden 
waarmaken! Petje af voor jullie en onder-
staand logo voor de welzijnswerkers is ook 
voor jullie bedoeld. 

Samen met al de teamleden hoop ik dat we 
snel onze gewone werking terug kunnen 
opnemen. 
Heb je een vraag of een bezorgdheid? 
Neem gerust contact op met ons secreta-
riaat of je thuisbegeleidster. 
Het secretariaat is elke voormiddag bereik-
baar tussen 9 en 12 uur via 011/55 99 60. 
 
Namens de voorzitter Dirk Seresia van onze 
Raad van Bestuur, vinden jullie op pagina 
6  een schrijven van hem aan jullie gericht. 
Voor zij die een mailadres hebben is deze 
brief al eens toegekomen. 
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Het zijn bijzondere en bizarre tijden. Niemand 
had gedacht dat we al 1,5 maand binnen moes-
ten blijven om met zijn allen tegen dit virus te 
strijden. We merken stillaan vooruitgang, maar 
we zijn er nog lang niet. Daarom geven we nu 
nog even dingen op, om daarna hopelijk snel 
terug te kunnen genieten van de dagelijkse 
kleine gelukjes. Samen slaan we ons hier door!

In deze nieuwsbrief bespreken we hoe je met 
je kind kunt praten over zijn of haar beperking. 
Dit zorgt vaak voor moeilijke vragen en veel 
emoties. Maar toch mag je dit gespreksonder-
werp niet uit de weg gaan. Op pagina 8 geven  
we je enkele tips hoe je hier mee om kunt gaan. 
Aansluitend daarop laten we je kennis maken 
met talentenkaartjes: deze kaartjes zetten alle 
talenten van je kind in de kijker. 

Als we deze zomer niet op vakantie mogen 
gaan, brengen we de vakantie naar jou! De or-
ganisatie Iedereen Verdient Vakantie lijst we-
kelijks enkele leuke activiteiten op. Wij hebben 
op pagina 12 alvast enkele voor jullie opgelijst.

Op pagina 13 laten we je kennismaken met 
SAM: een kledinglijn met prikkelarme kledij 
voor prikkelgevoelige kinderen.

Tot slot deelt Wilfried, een volwassen man met 
een hersenletsel, zijn verhaal over zijn zware 
hersenoperatie en zijn revalidatie achteraf. Je 
leest zijn getuigenis op pagina 14.

Hou je
hoofd koel
en je hart 
warm
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Beste,

Graag maak ik mijn aanspreektitel persoonlijk, 
maar de grote verschillen in gezinssituatie ma-
ken dit moeilijk.
Voor jou deze brief van mij als voorzitter van de 
Raad van Bestuur. 

Intussen zijn we al enkele weken in de ban van 
die onzichtbare belager “corona”, die onze le-
vens helemaal overhoop heeft gegooid. Nood-
gedwongen moesten wij de thuisbegeleiding 
stop zetten.

Jouw leven en dat van je familie wordt over-
hoop gegooid en het vraagt enorm veel posi-
tieve energie om dag in dag uit, vaak met een 
opgesloten gevoel, op elk moment klaar te 
staan voor elkaar. Wij beseffen dat dit allemaal 
niet eenvoudig is. 

De thuisbegeleid(st)ers missen jullie. In deze 
dagen merken wij elke dag opnieuw hoe warm 
het hart is dat klopt bij onze medewerkers. Zij 
hopen zo snel mogelijk terug aan de slag te 
kunnen gaan en jullie de ondersteuning te ge-
ven waar jullie zo’n nood aan hebben.

Wij hopen vooral dat het jullie, ondanks alles, 
goed gaat. Dat je steun mag voelen van men-
sen die rond je staan, al is het vaak ook verder 
weg. Dat je energie positief blijft omdat op een 
goede dag we de begeleiding weer thuis kun-

IN DE KIJKER

nen opnemen. En hopelijk duurt dit allemaal 
niet meer zo lang. Intussen moeten we er alle-
maal, en werkelijk allemaal, het beste van pro-
beren te maken.

Weet dat aan deze kant van de lijn je vertrouw-
de begeleid(st)ers staan. Je kunt hen bereiken 
via alle mogelijke digitale kanalen. Maak er 
gebruik van. Zij kunnen misschien even een 
adempauze zijn in een dag die lang duurt. Zij 
kunnen je helpen met advies of tips die voor 
jou ondersteunend kunnen zijn.  Zij kunnen je 
misschien opbeuren als het je moeilijk gaat. Zij 
horen jouw stem maar al te graag. En zij willen 
ook heel graag weten hoe het met jou gaat. 

Ik kan je enkel via deze weg  een schouderklop 
toesturen. Virtueel is hij er voor jullie. Je krijgt 
hem van ons allemaal.

Stel het goed, draag zorg voor jezelf en zorg 
voor elkaar.

Dirk Seresia
voorzitter Raad van Bestuur Stijn vzw

Bericht voor alle zorggebruikers
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Leren van jouw ervaring!

Vriendschap kent geen 
beperking

De KVG-groep wil leren uit deze bijzondere pe-
riode en wil jouw ervaringen meenemen in het 
toekomstig beleidswerk.

Werd jouw dossier tegemoetkomingen, zorg- 
toeslag (kinderbijslag of groeipakket), PVB 
bewindvoering... in deze coronatijden afge-
rond? 

Nam jij contact op met de FOD Sociale Zekerheid 
of is je handicap geëvalueerd zonder medisch 
onderzoek ter plaatse? Wat liep er vlot? Heb je 
problemen ervaren door de corona-maatrege-
len van de NMBS?

Deel je ervaringen of bezorgdheden door een 
mailtje te sturen naar corona@kvg.be.

De Genereuzen van Hart voor Handicap bren-
gen mensen met en zonder beperking dichter 
bij elkaar. Onder de noemer ‘Vriendschap kent 
geen beperking’ willen ze een warme oproep 
doen naar mensen met een beperking om 
iedereen een hart onder de riem te steken. Net 
zoals vrienden in moeilijke tijden klaar staan 
voor elkaar.
 
Meer dan ooit hebben we immers behoef-
te aan een houvast. Iemand die helpt, je doet 
lachen of je gedachten verzet. Al was het maar 
voor 5 minuten. Door samen muziek te maken, 
door een tekening voor elkaar te maken, een 
gedichtje voor te lezen of gewoon door tijdens 
een gezellige babbel via Skype of Facetime 
nieuwe vrienden te maken.
 
Daarom doen ze deze oproep naar mensen 
met een beperking: toon Vlaanderen dat ook 
jullie niemand in quarantaine vergeten zijn.  
Dat kan op heel veel manieren.  Of je gebaar 
nu klein of groot is maakt niet uit. Alle beetjes 
helpen. Met een tekening, een foto, een filmpje 
(max. 1 minuut) of op de manier die jullie leuk 
vinden: met muziek, een gedicht, een verhaal…
Eindig je boodschap van hoop altijd met 
‘Vriendschap kent geen beperking.  We slaan er 
ons samen door’.
 
Jouw leuke boodschappen mag je bezor-
gen aan De Genereuzen via het mailadres 
info@hartvoorhandicap.be.  Zij delen ze via hun 
Facebookpagina.  Als het een massale golf van 
sympathie wordt gaan ze ermee naar de media.
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Simon zijn oudere zus volgde 
vandaag haar eerste rijles.
“Mama, mama! Jij moet mij dat la-
ter ook leren he!”
Mama wordt stil. Ze aarzelt. Zal Si-
mon dat wel ooit kunnen? Ze denkt 
van niet.
“We zullen wel zien!”, zegt ze.
Simon stelt die avond honderd-en-
een vragen aan zijn zus. Mama kijkt 
verdrietig toe.

Nadenken en spreken over de beper-
king van je kind is geen gemakkelij-
ke opdracht. Moeilijke emoties en 
vragen over de toekomst spelen 
hierin een grote rol. We geven je 
enkele tips om dit bespreekbaar te 
maken binnen je gezin.

VOOR KINDEREN

Foto: Picsea on Unsplash

Hoe praat 
je met je 
kind over 
zijn of haar 
beperking?
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Omgaan met situaties als deze voorgaande, 
is geen gemakkelijke opdracht. Nadenken en 
spreken over de beperking van je kind, raakt 
aan ieders emoties en beleving. Het verdriet 
van mama over de beperking van haar zoon, 
over de toekomst van haar zoon die er anders 
uit zal zien dan gehoopt, de teleurstelling die 
ze haar zoon wil besparen… Maar het gaat ook 
over Simon zelf. Over zijn dromen, het botsen 
op zijn beperking, zijn verdriet of boosheid 
hierrond. En hoe zou het zijn voor zus om te 
leren autorijden, wetende dat haar broer dit 
nooit zal kunnen? Hoe moet ze antwoorden op 
zijn enthousiaste vragen? Zou ze zien dat haar 
mama verdrietig is? 

Te midden van al deze gedachten en gevoelens 
- soms zichtbaar, soms verscholen - ontstaat de 
vraag: Hoe pakken we dit aan als gezin? Hoe 
praten we met ons kind over zijn of haar beper-
king? 

HET DAGELIJKSE LEVEN ZIT VOL KANSEN
Het proberen omgaan met de beperking van 
je kind, het verwerken hiervan en het praten 
erover is een blijvend proces. Thema’s in elke 
levensfase en vele dagelijkse gebeurtenissen 
kunnen hierin betekenisvol zijn. Leren autorij-
den kan hier een voorbeeld van zijn, maar er 
zijn nog zoveel andere voorbeelden: de over-
stap naar het bijzonder onderwijs, het kiezen 
van een richting op school, een broer of een 
nichtje die een ander levenspad bewandelt, een 
huishoudelijk taakje dat maar niet wilt lukken, 
een fuif in het dorp waar je zoon niet naartoe 
kan terwijl de buurjongen wel gaat… Deze ge-
beurtenissen kunnen voor iedereen in het gezin 
emotioneel lastig zijn. Toch biedt elke gebeur-
tenis ook een kans om als gezin een weg te 
zoeken in de bijzondere levensweg van je kind 
en om hier samen over te praten.

BELEVING VAN JE KIND
Net zoals ouders, broers en zussen, groot-
ouders en andere naasten een blijvend 
verwerkingsproces doormaken rond de beper-
king van het kind, maakt ook het kind zelf een 
verwerkingsproces door. Dit proces verschilt 
per kind en ook naargelang de ernst en aard 
van de beperking. Een kind kan in kleine of 
grote zaken geconfronteerd worden met zijn of 
haar beperking. Dit kan gevoelens van kwaad-
heid, verdriet, teleurstelling, frustratie, onze-
kerheid… teweegbrengen. Soms zal het kind 
er iets van zeggen of zal het misschien vragen 
stellen. Soms niet. Soms zal het kind moeilijke 
gevoelens voor zichzelf houden of deze uiten 
via zijn gedrag.

Kim hielp haar mama tijdens het koken. Ze mocht 
de worteltjes schillen. Haar kleine zusje hielp ook 
mee en deed dit heel vlot. Plots liep Kim weg uit 
de keuken. Ze riep boos tegen haar mama dat ze 
niet meer wilde helpen.

Het is belangrijk dat ouders aandacht kunnen 
hebben voor succesjes én moeilijkheden die 
het pad kruisen. Samen een weg vinden in de 
beperking die er is, is een lastig proces met 
vallen en opstaan. Gevoelens van kwaadheid 
of verdriet mogen er zijn! Probeer je kind te 
steunen door er gewoon te zijn of door samen 
te praten. 
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DAAROM IS OPENHEID ZO BELANGRIJK
Wanneer ouders aandachtig en zorgzaam 
omgaan met situaties waarin de beper-
king van het kind aanwezig wordt op of de 
voorgrond komt, dan ontstaan er veel groei-
mogelijkheden:

• Alle gezinsleden ervaren dat ze open 
over het thema mogen en kunnen praten: 
twijfels, zorgen, vragen, gevoelens kunnen 
een plekje krijgen.

• Het kind kan zicht krijgen op de eigen 
mogelijkheden en beperkingen. Wat kan ik 
en wat is moeilijk voor mij? Wat is wel of 
niet haalbaar voor mij? Waar kan of moet 
ik hulp bij vragen? Het kind ontwikkelt een 
steviger zelfbeeld.

• Jullie kunnen als gezin steun zoeken bij 
elkaar en samen een weg vinden.

Lien startte een paar weken geleden met dans-
lessen. Na de dansles komt ze boos thuis. Ze zegt 
dat alle meisjes stom zijn en dat niemand haar 
vriend wilt zijn. Ze huilt en klopt met de vuisten 
op de tafel. Mama troost haar: “Wat gebeurd is, 
is niet fijn.” Mama is mee verdrietig. ’s Avonds 
telefoneert mama met de danslerares. Lien 
heeft het moeilijk om de danspasjes te leren en 
wanneer de kinderen per twee iets moeten 
doen, blijft Lien vaak alleen over. Mama en papa 
praten de volgende dag met Lien. Ze vertel-
len haar samen wat de dansjuf vertelde. Ze 
proberen uit te leggen dat dansjes onthouden 
moeilijk is voor haar. Ze beslissen samen om 
te zoeken naar een sport waar Lien vrij mag 
bewegen, zonder dat ze zoveel moet onthou-
den.

ENKELE ADVIEZEN OP EEN RIJTJE
• Wees aandachtig voor betekenisvolle 

momenten. Speel in op concrete situa-
ties of signalen. Op die manier volg je je 
kind in zijn of haar proces.

• Grijp ze aan als een kans om met je kind 
of als gezin te praten over wat er moeilijk 
loopt, waar jullie op botsen, hoe iedereen 
zich voelt… Uiting geven aan gevoelens 
kan enkel in een open en veilige sfeer! 
Probeer moeilijke gevoelens toe te laten 
en steun je kind.

• Houd rekening met de leeftijd en moge-
lijkheden van je kind: Sluit aan bij wat er 
concreet gebeurt en geef informatie die 
je kind begrijpt en aankan! Geef concre-
te en eerlijke informatie, stap voor stap.

• Gesprekjes moeten niet alleen gaan over 
wat niet kan of lukt. Praat ook over wat 
het kind wel goed kan! Zoek samen naar 
sterktes, hulpmiddelen, oplossingen. Met 
de auto rijden kan bijvoorbeeld niet, mis-
schien wel met een brommer? Of kan je 
kind zelfstandig de bus leren nemen? Be-
staan er hulpmiddeltjes die ondersteu-
nend kunnen zijn?

Heb je hier vragen over, stel ze gerust aan 
je thuisbegeleidster!
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In de opvoeding wordt vaak onbewust de na-
druk gelegd op wat kinderen niet kunnen, ter-
wijl het cruciaal is dat zij weten wat ze allemaal 
wél kunnen. Hierbij kunnen de talentenkaartjes 
helpen.

De Talentenkaartjes geven 
kinderen op een positieve en 
speelse manier inzicht in hun 
eigen talenten en die van een 
anderen. De grappige afbeel-
dingen op de kaartjes beel-
den elk hun eigen talent uit, 
die begrijpelijk zijn voor ieder 
kind. De Talentenkaartjes kun-
nen dan ook zonder veel extra 
uitleg gespeeld worden.

Geef het spel met talenten 
eens aan kinderen en kijk wat 
voor leuke gesprekken dat al 
teweeg brengt: Hoe kijk 
je naar jezelf? Hoe kijken 
anderen naar je? Ontdek op 
een eenvoudige manier wat 
de talenten zijn van jouw kind.  
Creëer een beter zelfbeeld bij 
kinderen en geef je kind meer 
zelfvertrouwen.

Het spel bevat twee kaartjes met drie speelva-
rianten en heeft 38 unieke talenten. In het spel 

Zet het talent van 
je kind in de kijker met 

talentenkaartjes
zijn alleen maar winnaars! Het gaat tenslotte om 
het creëren van een positief zelfbeeld en spelen-
derwijs onzekerheden weg te nemen bij zowel 
kinderen als ouderen.

Op de website vindt je ook 
nog andere bruikbare  dingen 
terug zoals de talentenpos-
ter. Deze lekker grote poster 
is een echte eye catcher in je 
ruimte en geeft alle talenten 
van je kind weer.

Op de pagina met gratis 
downloads vind je tal van an-
dere bruikbare hulpmidde-
len zoals het talentenrapport, 
weekplanners, belonings- 
kaarten en aftelkalenders voor 
verschillende gebeurtenissen. 
En ze zijn allemaal gratis te 
downloaden!

De Talentenkaartjes en Talen-
tenposter kosten respectie-
velijk € 11,95 en €16,95. Ver-
zendkosten zijn 3-4 euro.
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Vakantie dicht bij huisVakantie dicht bij huis

We zijn nog even gebonden aan ons eigen huis 
en eigen buurt, tot dat het aantal besmettingen 
terug onder controle is. Toch wil de organisatie 
Iedereen Verdient Vakantie voor iedereen een 
vakantiegevoel creëren, door op ontdekking te 
gaan in je eigen huis én eigen buurt. Elke week 
lanceren ze nieuwe, leuke vakantie-ideeën voor 
jong én oud. 

Dorpeltrekking
Het woord zegt het  zelf: trek van 
dorpel tot dorpel in je buurt en 
combineer het met leuke opdrach-
ten. Voordat je op dorpeltrekking 
gaat, kan je het doeboek downloa-
den op hun website. Het doeboek 
bevat tal van opdrachten die je 
tijdens de wandeling kunt uitvoe-
ren. Ga op zoek naar verschillende 
soorten dorpels op sporen, teken 
wat je rond je ziet, beschrijf het 
weer, maak mooie foto’s en nog 
zo veel meer!

Daarnaast hebben ze ook een  
bingo-spel ontworpen dat je kan 
helpen met een zoektocht naar 
wat je onderweg kan tegenkomen. 
Leuk om samen te spelen en om er 
een beloning  voor de winnaar aan 
te koppelen!

Via onderstaande link kan je het 
bingo-spel en het  doeboek in ver-

schillende versies downloaden: een luxe versie, 
voor als je een goede printer hebt, maar ook 
een eenvoudige versie die je zwart-wit kunt uit-
printen. 

Link: https://www.iedereenverdientvakantie.be/
ontdekkingtroef-downloads

Heb je geen (goede) printer? 
Geen probleem! Stuur een 
mailtje naar ontdekkingtroef@
iedereenverdientvakantie.be 
met je adres en ze sturen je 
een pakket met het doeboek, 
de bingo en de kleurplaten op.

Ga op wijksafari
We kunnen even niet naar de 
dierentuin, maar de dierentuin 
komt naar jou! Je vind op de-
zelfde website leuke dierenteke-
ningen die je kan afdrukken en 
inkleuren. Hang de tekening aan 
je raam en misschien spot je wel 
een zeehond in de Waterstraat 
of een giraf in de Langestraat.

Link: https://www.iedereenver-
dientvakantie.be/ontdekking-
troef-downloads



NIEUW!

SAM
Kleding voor prikkelgevoelige kinderen

Een moeder van een hoogsensitieve zoon is 
gestart met het ontwikkelen van een specifieke  
kledinglijn voor prikkelgevoelige kinderen. Zij 
kunnen zich storen aan bepaalde tactiele prik-
kels. Prikkels van labels, etiketjes, naden, stof-
fen,…  kunnen zij als zeer onaangenaam erva-
ren. Of langs de andere kant kunnen kinderen 
net op zoek gaan naar meer prikkels.

Kledij zoeken is hierdoor vaak een hele opgave. 
Tot voor kort waren er maar beperkte mogelijk- 
heden. Er zijn naadloze sokken en ondergoed 
zonder etiketjes, maar een echte oplossing 
voor sterk tactiel overgevoelige kinderen was er 
niet. De kledinglijn van SAM Sensory Clothing 
komt tegemoet aan deze noden van prikkel- 
gevoelige kinderen.

De ontwikkeling gebeurt hier in België door 
een team van experts en ervaringsdeskun-
digen. Door in te spelen op de prikkelnoden 
proberen ze ervoor te zorgen dat elk kind zich 
goed voelt.

Momenteel zijn er 2 kledinglijnen op de markt:
• AIR: Deze lijn is ontworpen voor kinderen 
die overgevoelig zijn aan prikkels op de huid. 
Het zijn zachte kledingstukken zonder prikken-
de naden, etiketten of labels. Op deze manier 
worden de hoeveelheid tactiele prikkels tot 
een minimum herleidt, wat er voor zorgt dat er 
minder stress ontstaat.

• TEXTURE: Deze kledingstukken zijn er voor 
die
kinderen die extra prikkels opzoeken. Het is 

een broek met subtiele friemelelementen, die 
ook nog eens extra slijtvast is voor een lange 
levensduur. Kinderen die houden van extra 
prikkeling zoeken naar meer en sterkere tac-
tiele prikkels. Ze gebruiken een friemelstrate-
gie om aandacht te reguleren en stress te ver-
minderen. Door het extra prikkelmateriaal (met 
friemelmogelijkheden) aan de broek is het kind 
dus in staat om zich beter te concentreren.

De collectie is momenteel beschikbaar voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

www.samsensoryclothing.com

In één van onze volgende nieuwsbrieven, willen 
we verdere info verzamelen rond aangepaste 
kledij zoals slabbers en sjaaltjes, aangepaste 
zwemkledij, rompers voor grote kinderen en 
volwassenen... Neem alvast een kijkje op de 
volgende websites voor meer ideeën:
• www.thuiszorgwinkel.be
• www.so-yes.be
•  www.zorgvrijkleding.be
•  www.pienenpolle.nl
•  www.miki4all.nl 
•  www.gozz4all.com
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GETUIGENIS

Ik ben Wilfried Mullens. Er is mij gevraagd om 
in het kort iets te vertellen over mijn persoon-
lijke ervaringen met epilepsie en epilepsiechi-
rurgie.

Op 5 Juli 2018 heb ik een hersenoperatie of 
Lobectomie ondergaan waarin in de rechter- 
hersenhelft 3 gebieden werden verwijderd: 
drie vierde van de temporale slaapkwab, de 
Amygdala en de Hypocampus. Met enige trots 
kan ik per vandaag zeggen dat ik al 19 maan-
den aanvalsvrij ben, maar daar is wel een hele 
weg aan voorafgegaan. 

Ik ben geboren met een erfelijke vorm van tem-
porale epilepsie. De eerste aanval heb ik gehad 
op 13-jarige leeftijd. De aard van mijn aanval-
len was een daling van bewustzijn, trekken met 
het hoofd naar rechts en tikken met de rechter-
hand tijdens de aanval. De vorm die ik had was 
voornamelijk stress gebonden met zo’n 70 a 90 
aanvallen per jaar.

Na een hele reeks anti-epileptica te hebben uit- 
geprobeerd, ben ik in 1998 doorverwezen 
naar het UZ-Gent met een refractaire vorm 
van temporale epilepsie diagnose. In 2000 heb 
ik dan ook ingestemd om aan een medische 

studie deel te nemen voor implantatie van een 
DBS (diepe hersenstimulatie) met 4 electroden, 
2 in beide hersenhelften op de Hypocampus en 
Amygdala. Het risico was vrij beperkt en toen 
stond ik persoonlijk nog niet open voor een 
resectie in de hersenen. 

Begin 2001 is de implantatie uitgevoerd en 
was ik de tweede persoon in België dewelke 
een behandeling tegen epilepsie had op basis 
van stimulatie. Ik heb tot 2013 een DBS gehad 
en verschillende vormen van stimulatie onder-
gaan,  maar in mijn geval was al snel duidelijk 
dat dit geen verbetering was. De frequentie van 
de aanvallen bleef onveranderd. 
Achteraf gezien heb ik nooit spijt gehad van 
deze beslissing want ik wou een oplossing en 
deze kon niet via medicatie. Ik had het tenmin-
ste geprobeerd!

Wat niet onbelangrijk is, is dat ik het geluk 
gehad heb om meteen na mijn studies in de 
privésector aan een voltijdse baan te beginnen 
en dit doe ik nu al 32 jaar.

Na stopzetting en verwijdering van de sti-
mulatie heb ik dan nog een 4-tal nieuwe 
anti-epileptica uitgeprobeerd zonder enige 
verbetering tot zelfs een forse toename van het 
aantal aanvallen bij het laatste nieuwe medica-
ment dat dan versneld werd afgebouwd.

Uiteindelijk ben ik overtuigd geraakt om de 
resectie toch te laten uitvoeren, omdat er op 
dat ogenblik  een aantal nieuwe toestellen be-
stonden die veel gedetailleerdere scans konden 
maken, waaronder de Ictale Spect, de MEG-scan 
en veel krachtigere MRI-scans. De schade die 
de epilepsie na 40 jaar had aangericht, begon 
duidelijk meetbaar te worden tijdens de neuro-
psychologische onderzoeken en de achteruit-
gang van de WADA-score was alleszeggend. 

“Ik moest mijn nieuwe ‘ik’ 
leren aanvaarden”

Een getuigenis van Wilfried, die een zware hersenoperatie heeft ondergaan.
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In 2017 behaalde mijn tijdelijk geheugen in de 
rechter hersenhelft nog maar een score van 2 
op 11. Dit is verwaarloosbaar, wetende dat dit 
rond 2013 nog 6 op 11 was (slik). 

Om erger te voorkomen in de toekomst en om 
te vermijden dat er een punt ging komen dat 
een operatie niet meer mogelijk was (letterlijk 
citaat van een prof), ben ik akkoord gegaan met 
een operatie. De transmitters en receptoren in 
het betreffende gebied zouden ook beschadigd 
worden, zodat dan bepaalde gebieden van de 
hersenen niet meer in staat zouden zijn om te 
communiceren met andere gebieden. 

In de aanloop naar de operatie ben ik opzoek 
gegaan naar mensen die soortgelijke operatie 
reeds ondergaan hadden om hun verhaal/er-
varingen te horen. Via de Epilepsie Liga ben ik 
in contact gekomen met een persoon uit Oost 
Vlaanderen en met een persoon uit Limburg.
De operatie was vlot verlopen en na een kort 
verblijf van 4 dagen was ik naar huis mogen 
gaan.  Maar achteraf gezien had ik een grote 
fout gemaakt. Ik had me zeer goed geïnfor-
meerd over het technische en psychologische 
aspect tot aan de operatietafel, maar ik had 
geen plan voor ná de operatie. Ik moest toen 
met een heel onlogisch hoofd logisch beginnen 
nadenken en dat ging niet.

Meteen bij thuiskomst en versterkt door het 
feit dat ik alleenstaande ben en gewoon was 
alles zelf te doen, begon het moeilijkste deel 
voor mij: het organisatorische, het logische in 
zaken zien, het regelen van allerhande dingen 
en vooral mijn nieuwe “ik” leren aanvaarden 
waren in de beginfase zeer moeilijk tot een 
regelrechte strijd.  Ik heb uiteindelijk mijn nieuwe 
“ik” geaccepteerd omdat dat het rechtstreekse 
gevolg was van mijn beslissing om de operatie 
te laten uitvoeren. Geen enkele hersenoperatie 
van die omvang is zonder enige impact en blijft 
persoonsafhankelijk.  Achteraf gezien, is mijn 
nieuwe “ik” zo slecht nog niet. 

Wat heel belangrijk was, was dat ik zo snel 
mogelijk met de juiste hulpverlening in contact 
kwam. Organisaties die zich bezighouden met 
NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoeningen) 

zoals HANA en Mané in Limburg zijn hier enke-
le van. Ik heb bij HANA veel hulp en steun ge-
vonden voor verschillende problemen. Temeer 
omdat ik single ben en zo snel mogelijk mijn 
zelfstandigheid terug wou, wat voor mij altijd 
zeer belangrijk geweest is.
Wat ik persoonlijk het moeilijkste vond na 
mijn hersenoperatie, is dat het niet zichtbaar 
is en daardoor ook moeilijk was om vooral in 
het begin terug in de maatschappij te func- 
tioneren. Een kruk of een rolstoel zijn symbolen 
die zonder een woord te zeggen aan de maat-
schappij duidelijk maken dat deze persoon een 
probleem heeft. Ik moest telkens de mensen 
inlichten, zoals bijvoorbeeld in de winkel, wat 
soms vervelend was.

Ik wou dan ook zo snel mogelijk  een revalida-
tie volgen en met wat externe hulp ben ik dan 
uitgekomen bij het revalidatiecentrum in Herk-
De-Stad, die een goede cognitieve revalidatie 
aanbieden. Dit bestond enerzijds uit verschil-
lende modules. Wekelijks had ik een persoonlijk 
gesprek of onderzoek om de ruimtelijke vaar-
digheden te testen met de klinisch psycholo-
ge. Psycho-educatie zorgde ervoor een beter 
inzicht te krijgen over de juiste persoonlijke 
problematiek en hoe om te gaan met een NAH 
en welke hulpmiddelen er daarvoor bestaan. 
De geheugengroep was een module waar je 
leert hoe het geheugen werkt en hoe het beter 
te laten functioneren. Tot slot moest ik tijdens 
de ergotherapie oefeningen maken waar het 
logisch redeneren getraind wordt, om met zo 
min mogelijk tussenstappen tot de oplossing te 
komen. 
Anderzijds zorgde het contact met lotgenoten 
er voor dat ik er niet alleen voor stond en leerde 
ik van anderen hoe ze de problemen ervaarde 
of trachtte te omzeilen. 

Ik ben 5 maanden na de operatie pas gestart 
met revalidatie. Eerder starten was nog moei-
lijker geweest omdat er toen nog te veel chaos 
in mijn hoofd aanwezig was betreffende plan-
ning en organisatie. Daarnaast is het emotione-
le welbevinden rond begin januari beginnen te 
stabiliseren.
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