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28  december  2004 rtl nieuws 

Twee bomen geraakt 
Een enorme klap, daarna stilte en gehuil 
Motor lag ruim 100 meter verder op 
Auto ligt op de zijkant 
Mijn zus ligt bewusteloos over me heen 
Heel koud in de sneeuw 
1 persoon kermt nog even en sterft ter plekke 
4 zwaar gewonden 
Uit wrak gezaagd, als de zaag me maar niet raakt 
Papa zegt niets meer, is ook bewusteloos 
Mama is er niet 
Bang…………………heel bang………..doodsbang 
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Ley heeft een flinke 
hersenschudding , een 
breukje bij haar oogkas en 
verder een gebroken enkel. 
 
Een paar weekjes en dan is 
ze weer helemaal de 
oude……………. 



Maar de meest eenvoudige dingen 
 zijn een enorme opgave geworden! 



ja 
nee 
oké 



Chillen is met barbies spelen 
Ook met je middelbare schoolvriendinnen 

Gehandicapten 
poppen 



of of ? 

Engelse literatuur  



Plotseling flauwvallen 
Op iemand gaan zitten 
Mensen om ver lopen 
Struikelen 
Dingen laten vallen 
Slecht evenwicht 
Zo traag 

Raar 
maar Ley doet zo anders 



17.20 - 17.30 - 17-40        Wat is het verschil? 
Niets toch? 





ingewikkeld 

Professionals zijn erg goed in vragen stellen……. 



PANIEK 



Ley ik ben even bezig voor vanavond. 
Kan je  iets voor jezelf doen? 

Ik wil niet iets gaan 
doen. 
Ik kan niet kiezen. 

Waarom voor mezelf? 
Waarom niet met een ander? Wat is iets? 

Geen idee wat ik moet gaan 
doen. 

Even? 
Hoe lang duur dat? 

Waarmee dan? 
Wat doe je dan? 
Waarom doe je dat? 

Vanavond? 
Het is middag. 
Ben je er dan niet? 
Wie dan wel? 
Ben ik alleen? 



10 = 11 - 1 

Anderhalf jaar later…………….!!!! 
         (we hebben het over najaar 2006) 

 

Inmiddels staan we te boek als problematiserende ouders, lastige ouders, niet mee 
werkende ouders, shoppende ouders, etc. 
Er is niets met Ley, dus we moeten nu gewoon eens ophouden met zeuren! Zij doet 
gewoon haar VWO en de rest overdrijven we. 
Maar het gaat niet goed met Ley, wat moet je als ouder dan wel doen? Wie hoort 
ons wel? 



Ley 13 jaar …………… voor altijd 
Ook als ze 80 jaar is. 



stilstaan 



School 
Vrienden van Ley 
Letselschadespecialist 
Revalidatiecentrum arts 
CCE 
Doktoren 
Psychologen 
Craniosecraal/ fysiotherapeut 
Ziekenhuis Amsterdam 
Eigen gezin, familie, vrienden en Kennissen 
……………etc. 
 
Om gek van te worden……… 
weer hetzelfde verhaal vertellen 
 

Maar…………………….. 
Er zijn nog twee kinderen 
En er is nog een relatie met je partner 
En er is nog werk 
En hopelijk is er nog vrijetijdsbesteding 
En hopelijk zijn er nog vrienden 
En hopelijk ben je er zelf nog…….. 
 
Bekaf zijn, doet er niet toe……. 
Je hebt toch alles voor je kind over? 

Oh, met mij gaat 
het goed hoor, 

nee niets aan de 
hand. 



     Casus: 
 

Welke top 5 zou jij in dit geval hebben? 



Het mobieltje……………….een geweldige uitvinding 
 
 
 
Een niet herkenbaar, onder jongeren geaccepteerd extern geheugen! 
Fantastisch!!!!! 
 
 
Zolang je hem oplaad 
Als hij maar eenvoudig is 
Mits die niet stuk gaat 

Een gouden tip: 



Nu, zomer 2011, zes en een half jaar later.  
 
Ley haar kalenderleeftijd is 19 ½ jaar, haar emotionele leeftijd ligt rond de 11 jaar en haar 
functionele leeftijd wisselt met het onderwerp, maar ligt zo op de 10 tot 14 jaar. Voor 
altijd, de rest van haar leven. De ontwikkeling is definitief gestopt. 
 
100% afgekeurd voor betaald werk, ook vrijwilligerswerk / dagbesteding is een groot 
vraagteken of dit haalbaar is. Ze heeft nu een WAJONG uitkering. 
 
Ze leert er nooit meer iets bij, hiermee moet zijzelf (en wij) het doen. 
 
Ze zit diep weggezonken in haar eigen wereld, die veilig en voorspelbaar is. Wanneer je 
contact wil moet je haar eerst ontwaken uit haar wereld door haar naam luid te noemen. 
 
Ze is enorm traag in alles wat ze doet en denkt. 
 
Ze is initiatiefloos. 
 
Etc. 
 



En ik? 
 
Ik heb kennis gekregen van NAH. 
 
Ik heb de medische wereld van verschillende kanten meegemaakt, 
positief en negatief. 
 
Ik heb vele mensen ontmoet, die beperkt zijn en zij hebben me geleerd 
dat je nu moet leven en je kunt leren genieten van heel kleine dingen. 
 
Ik heb een vijfde kind cadeau gekregen en afscheid genomen van een 
ander kind. 
 
Ik heb een nieuwe moederrol ontdekt. 
 
Etc. 



Tips voor de professional: 
 

•Werk vanuit je hart, niet alleen vanuit je ratio. 
 

•NAH kan je niet genezen, help de betrokkenen er mee te gaan 
leren leven. Het zal nooit meer zo worden als voor de NAH. Je 
hebt met een ander te maken. 
 

•Verplaats je af en toe in de gene die tegen je praat, een stilte, 
een aanraking of oprecht medeleven is soms belangrijker dan 
één enkel woord. 
 

•Deins niet terug voor een aanraking, een glimlach, een 
liefdevolle omarming. Ze komen aan in het onderbewuste, 
dieper dan je zelf denkt. En bieden veiligheid. 
 

•Richt je niet enkel op het slachtoffer, misschien zijn er meer 
getroffenen. 
 

•Een moederinstinct zegt meer dan duizenden theoretische 
verhalen, luister er naar. 
 

•Zorg dat je de tijd hebt. 



Zijn er vragen? 

In mijn boek worden nog een heleboel dagelijkse voorbeelden uitgeschreven.  
Kunt u  als professional NAH lastig herkennen in een gezin? 
Dan is mijn boek zeker de moeite waard. 
 



Dank voor uw aandacht 

Mocht u belangstelling hebben om mijn boek te kopen, 
dan is daarvoor zo de gelegenheid. 

 
Normaal  €14,95, vandaag voor €10 

www.pinnata.nl 
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