
  

 

Niet-aangeboren hersenletsel 
juni 2017 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de contactgroep Niet-aangeboren 
hersenletsel. In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van de vorige 

mantelzorgbijeenkomst, proeft u de sfeer van de Ontmoetingsdag op de 
Passiflorahoeve en beschrijft Annelies de Kok haar gedachten over het boek 
‘Eenzame vrouwen’ van Ben Zijl, waarin zij herkenning vindt als partner van 

iemand met niet-aangeboren hersenletsel.  
 

 
Terugblik mantelzorgbijeenkomst 16 maart 2017  
 

De mantelzorgbijeenkomst had deze keer een iets andere indeling dan gewoonlijk. 

Twee medewerkers van ‘Professionals in NAH’ gingen met de bezoekers in gesprek, 

in plaats van een lezing en daarná een groepsgesprek. 

De heer K. H. van Dalfsen heette alle bezoekers hartelijk welkom en opende de 

bijeenkomst met het lezen van Mattheüs 16: 13 - 28. Vervolgens ging hij voor in 

gebed en hield een korte meditatie. 

 

Na de opening nam de heer J. Voortman, directeur van ‘Professionals in NAH’, het 

woord. Hij refereerde aan de bijeenkomst in 2015, waar hij als spreker bij de 

contactgroep aanwezig was.  

Na zijn korte inleiding werd de groep in ‘ouders’ en in ‘partners’ gesplitst. De 

partners gingen met elkaar onder leiding van dhr. Voortman in gesprek en de 

ouders spraken elkaar onder leiding van Stijnie Mulder, eveneens medewerker bij 

‘Professionals in NAH’. Er was alle ruimte voor onderling gesprek.  
 

Vanwege de vertrouwelijke onderwerpen die zijn uitgewisseld, is er niet zoals 

gebruikelijk een verslag geschreven. Wel zijn er algemene punten die aan bod zijn 

gekomen, beschreven. 
 

 
 
 

 
Terugblik ontmoetingsdag 2017 

 

Op een mooie zaterdagmorgen in mei is het een gezellige drukte op de 

Passiflorahoeve in Harskamp. Mede dankzij donaties van bedrijven en particulieren 

die de contactgroep een warm hart toedragen, was het mogelijk deze dag te 

https://www.helpendehanden.nl/mantelzorgbijeenkomst-2017/
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organiseren. Echtparen, ouders en kinderen ontmoeten elkaar in een mooie 

omgeving van bijzondere planten en vlinders. Wat is er veel te zien! Ook de 

kinderen kunnen veel doen; er is een speeltuin en indrukwekkend is het om te zien 

en te horen hoe de planten en vlinders verzorgd worden. Mensen die elkaar 

nauwelijks kennen, maar toch iets met elkaar delen: de gevolgen van een 

hersenletsel. Dat alleen al geeft herkenning bij elkaar. Ook de kinderen ervaren: 

we zijn niet de enige met zorgen en moeilijkheden in de familie… Zonder een 

officieel programma en een lezing, raken de mensen al gauw met elkaar in 

gesprek. Af en toe een rustpauze op een bankje of stilstaan bij fraaie bloemen. 

Aan het einde van de morgen wordt er een heerlijke lunch geserveerd met soep 

en broodjes. Daarna is het tijd om afscheid van elkaar te nemen. Een ontspannen 

dag die om herhaling vraagt!  
 

 
Vooraankondiging jaarlijkse bijeenkomst zaterdag 23 september 2017 

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 23 september in de 
Gereformeerde Gemeente te Gouda.  
Eva Meter-van Ommeren houdt een lezing over verlies – en rouwverwerking. Eva 

Meter is coach en gespecialiseerd in het begeleiden van verlies. In het verleden is 
zij werkzaam geweest bij Professionals in NAH.  

 
 
Recensie ‘Eenzame vrouwen’ door Annelies de Kok-Bouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schrijver van dit boek, Ben Zijl, heeft een praktijk voor psychosociale en 

seksuologische hulpverlening. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding van 

echtparen waarbij binnen de relatie sprake is van autisme.  

Een goed leesbare en leerzame uitgave en heel praktisch gericht, een soort 

gebruiksaanwijzing voor vrouwen die een partner (van alle mensen met autisme 

is 80% man) met autisme hebben.  

 

Waarom spreekt dit boek mij aan? 

Misschien is u bekend dat autisme raakvlakken heeft met niet-aangeboren 

hersenletsel. Ik noem de volgende onderwerpen: minder of niet flexibel zijn, 

moeite hebben met plannen en organiseren van activiteiten en verlies van 



invoelend vermogen. Dit zijn maar een paar onderwerpen die zowel bij mensen  

met autisme als bij mensen met NAH voorkomen. Daarom heeft dit boek mij erg 

aangesproken omdat er veel herkenning is, ook vanuit de ervaringsverhalen van 

vrouwen die in dit boek beschreven zijn.  

 

Het boek ‘Eenzame vrouwen’ gaat op een heel aantal zaken in wat betreft relaties 

en autisme / niet-aangeboren hersenletsel. Het boek begint met een stukje uitleg 

over autisme en welke beperkingen dat met zich meebrengt voor de persoon zelf 

en in de relatie met zijn of haar partner.  

Daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde: autisme in het huwelijk, 

autisme en seksualiteit, autisme en opvoeden en autisme en geloven. Ook 

besteedt de schrijver een hoofdstuk aan het onderwerp ‘eenzaamheid’: Mensen uit 

de omgeving hebben meestal geen idee hoe zwaar het leven van een vrouw met 

een autistische partner kan zijn. En hoe meer onbegrip, hoe moeilijker het voor de 

vrouw wordt om haar problemen te delen.  

Vervolgens wordt er aandacht gegeven aan de onderwerpen: therapie, ‘eenzame 

mannen’, handvatten voor de niet-autistische partner en voor de autistische 

partner. Het boek sluit af met ‘vrouwen in beeld’, een aantal ervaringsverhalen 

van vrouwen waarvan de man autisme heeft.  

 

Tijdens het lezen van dit boek waren er veel herkenbare dingen die ik terugzie in 

onze relatie als het gaat om het hebben van een man met niet-aangeboren 

hersenletsel. Daarom wil ik vrouwen, maar ook mannen, die zich in dezelfde 

situatie bevinden, van harte oproepen om dit boek te lezen! Herkenning in de 

verhalen die geschreven zijn en de korte stukjes tussendoor waarin de 

moeilijkheden, maar ook de mooie kanten die echtparen ook gelukkig ervaren, 

naar voren komen. 

 

Ben Zijl schrijft tot slot: 

Er zijn echtparen die ervoor vechten om hun huwelijk in stand te houden, voor 

henzelf en voor hun kinderen. Hun verwachtingspatroon van hun huwelijk is dan 

allang bijgesteld, misschien al vele keren bijgesteld. Zij weten dat hun huwelijk 

anders zal blijven dan de relatie waarvan ze ooit hebben gedroomd. Maar dat wil 

niet zeggen dat hun huwelijk dan ook per definitie slecht hoeft te zijn.  

Sterker, ik ken echtparen die vanuit een diep dal omhoog geklommen zijn, en met 

begrip voor elkaars zwakke kanten en beperkingen, weer gelukkig zijn. 

 

Titel: Eenzame vrouwen 

Schrijver: Ben Zijl 

aantal pagina’s: 196 

uitgever: de Banier 

jaar van uitgave: 2016 

 

Tekst: Annelies de Kok 

 
U kunt dit boek bestellen bij Helpende Handen. 

https://www.helpendehanden.nl/publications/item/119/eenzame-vrouwen


Doelgroep 

Op de bijeenkomsten van de contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel zijn de 
getroffenen van een niet-aangeboren hersenletsel en allen die betrokken zijn bij 

iemand met een niet-aangeboren hersenletsel van harte welkom!  
 
Onder niet-aangeboren hersenletsel wordt verstaan: 

- hersenletsel na een CVA (= beroerte d.w.z. herseninfarct of hersenbloeding) 
- hersenletsel na een ongeval 

- hersenletsel als gevolg van tumoren 
- hersenletsel na operaties 
- eventuele andere situaties waarbij hersenletsel is ontstaan. 

 
Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan contact? Belt of mailt u dan gerust. 

 
Dhr. K.H. van Dalfsen (voorzitter)    
T 0341 26 15 34    

E e-mail      
 

Mevr. G.M. Stigter (secretaris) 
T 0182 35 07 73 

E e-mail 
 
Mevr. O.A. de Kok-Bouw (coördinator) 

T 0341 41 45 90 
E e-mail 

 
Voor alle in deze nieuwsbrief vermelde toekomstige data geldt: D.v. 
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