
~ Ik ben Siemon Vroom, geboren en getogen
in Amsterdam. Ik ben 52 jaar, gescheiden en
heb een zoon van 18. Ik woon alleen, heb een
latrelatie met een lieve vriendin. Tot acht
jaar geleden had ik als ZZp'er veel langdurige
opdrachten als interim-manager. Ik werkte
voor gemeenten en als bestuursmanager voor
verschillende schoolbesturen. Naast mijn
drukke werk sportte ik vooral: zaalvoetbal,
tennis en volleybal. Ik reed door de stad
van opdrachtgever naar opdrachtgever en
vervoerde mij meestal per fiets en langere
afstanden per auto.

Beroerte
Op 2 oktober 2007 kreeg ik een beroerte. Van die
gebeurtenis herinner ik mij alles nog; dat ik samen met
een collega op kantoor zat, dat hij mij wat wilde vragen
en ik geen antwoord kon geven. Ik herinner me de rit
in de ambulance, de eerste hulp ... Ik herinner me nog
precies wat de medici mij aan het uitleggen waren,
alleen begreep ik op dat moment niet wat ze bedoelden.
En het interesseerde mij ook niet. Ik was niet bang, maar
zweefde op een roze wolk.

Gevolgen
De gevolgen van mijn herseninfarct waren helaas
rechtszijdige verlamming en afasie. Verder heb ik een
slecht kortetermijngeheugen, ik noteer letterlijk alles in
mijn telefoon en heb moeite met dubbeltaken. Als ik sta
te koken en je komt binnen om een praatje te maken
heb je twee mogelijkheden: goed gekookte rijst en een
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slecht gesprek of het omgekeerde. Door het infarct was
mijn familie-, vrienden- en kennissenkring geschokt,
maar niemand heeft mij in de steek gelaten, zoals ik
vaak lees. Dat lijkt me zo pijnlijk.

Revalidatie
Na het infarct heb ik drie weken in het ziekenhuis
gelegen, vooral omdat er eerder geen plaatsje vrij
was in het revalidatiecentrum aan de Overtoom in
Amsterdam (nu Reade genaamd). Daarna kwam een
periode van drie maanden interne revalidatie en ruim
een jaar poliklinische revalidatie. Ik heb in die tijd wat
peuten gezien: de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de
logopedist, de maatschappelijk werker, de psycholoog,
de sportbegeleider en natuurlijk mijn revalidatie arts.
Met de één klikte het beter dan met de ander, maar
ik ben ervan overtuigd dat ze allemaal probeerden te
helpen om alles uit de revalidatieperiode te halen. Maar
je moet dat wel zelf doen, elke dag weer. Revalideren is
topsport!

, ik heb in die tijd
wat peuten gezien'

Begeleiding
Ik heb goede ervaringen met die professionals die
mij als volwaardig mens behandelden en niet als de
zoveelste cliënt op het werkrooster. En ook die bewust
mijn volle verstand aanspraken, hoewel ik de eerste paar
maanden geen andere woorden kon uitbrengen dan 'ja'
en 'nee' en mijn naam. De arts was heel begaan met
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zijn patiënten, maar hij was toch te afwachtend voor
mij. Het is dat ik me toen suf googlede naar oplossingen
voor mijn nieuwe beperking. Ik kwam op sites die me de
voordelen van botox en nachtspalken voor de aangedane
arm verklaarden, anders had ik daar nooit van gehoord.
Toen ik daarop terugkwam stuurde hij me door naar
het botex-spreekuur een paar kamers verder. Vrijwel
iedereen met een halfzijdige verlamming komt op het
punt dat de spieren gaan samentrekken; soms pijnlijk,
maar altijd vervelend. Misschien had hij me ongevraagd
kunnen adviseren?

Zelfredzaamheid
Als zorgprofessional balanceer je op het dunne koord
van helpen en afwachten hoe de patiënt zichzelf redt.
Dat deed de verpleging goed, zij hielpen mij 'met de
handen op de rug' en helpen je alleen als je het echt
niet kunt. Zelfredzaamheid heet dat. Dat principe huldig
ik nu ook. Eerst kijken wat je zelf kunt, desnoods met
hulpmiddelen, voordat je hulp vraagt aan een ander. Ende
mensen helpen dan graag. Ik woon in een multiculturele
buurt van Amsterdam en alle ramen schuiven open met
behulpzame mensen als ik met mijn auto thuiskom van
boodschappen doen: "Zal ik helpen?"

Aanpassing
Toen ik weer thuis kwam te wonen waren de volgende
aanpassingen in en om het huis nodig: beugels in de
badkamer, een verhoogd toilet, een laden koel kast, laden
in de keuken en een beugel om de lager gelegen tuin in
te komen. Ik vervoer me nu per licht aangepaste auto
omdat mijn rechtervoet niets meer doet. Die auto heeft
een automatische versnellingsbak en het licht en de
ruitenwissers gaan automatisch aan als dat nodig is.

'Uitgetherapeut'
Ik ben al acht jaar beperkt in mijn mogelijkheden en
op een gegeven moment ben je 'uitgetherapeut'. Mijn
rechter arm en onderbeen zijn verlamd. Werken aan
verbeteringen heb ik, nadat [k alles had geprobeerd,
uiteindelijk opgegeven. Wel volgde ik onlangs een
looptraining waarbij ik leerde mijn voet nét iets anders
neer te zetten, waardoor ik stabieler en sneller loop.
Mijn afasie wordt nog steeds een beetje minder. Ik kan
bijvoorbeeld langer praten voordat mijn stem er de
brui aan geeft. En ik heb weer het lef om eenvoudige
telefoontjes plegen. Maar een hobby wordt het nooit
meer. Ik heb een paar keer botox in mijn hand en arm
gehad, voor mij was dat iedere keer een kortdurend
succes. Maar voor andere mensen helpt het wel. Toen
heb ik besloten mij te laten opereren. De chirurg verlegde
de aanhechtingen van mijn gespannen buigspieren van
boven- en onderarm. Dit verlichtte de spanning en mijn
arm zag er gewoner uit; niet zo gehandicapt. Ik moest
wel zes weken van mijn pols tot mijn schouder in het
gips, midden in de winter; probeer dan maar eens een
jas aan te trekken! ~

Weerhandig.nl
Na het infarct had ik als ZZp'er geen opdrachten meer
en kreeg geen uitkering. Ik besloot van mijn grootste
nadeel (mijn afasie) mijn voordeel te maken en begon
met weerhandig.nl, een site waar ik lotgenoten help
door een wekelijks blog te schrijven, tips te geven en
praktische hulpmiddelen te verkopen. Hulpmiddelen die
niet schreeuwen van een afstand: "Jij bent gehandicapt!"
Om een voorbeeld te geven: de meeste douchestoeltjes
zijn zo lelijk! Maar ik heb een stijlvolle douchepoef in
de badkamer die ook in het assortiment van mijn site
weerhandig.nl staat. Ook de reacties op mijn blog zijn
heel positief, de lotgenoten vinden daar (h)erkenning in.
Zo van: "Dat heeft hij ook, dan ben ik niet de enige!".

WEERHANDIG.NL
:8~~6~

Lezingen
lets later ben ik lezingen gaan geven. De laatste geeft mij
veel voldoening doordat de bezoekers het zo waarderen.
Ik vertel mijn verhaal met als ondertitel 'De vrolijke
belevenissen van een man die een beperking kreeg'. Ik
start met het moment dat ik letterlijk de beroerte kreeg
en vertel ten slotte over hoe mijn leven nu is. Die lezing
verzorg ik voor professionals, studenten, lotgenoten en
desgewenst ook als intermezzo op een congres.

'ik maakte van het grootste
nadeel een voordeel'



Ervaringsverhaal

Taboe
Ondanks het serieuze onderwerp van mijn .lezing,
breng ik het met humor. Hierdoor worden veel dingen
bespreekbaar en toegankelijk. Ik merk aan de vragen
tijdens mijn lezingen en ook aan de mails na afloop, dat
lotgenoten over hun eigen ervaringen durven te spreken.
En professionals lijken het makkelijker te vinden vragen
te stellen over onderwerpen die anders misschien als
'taboe' ervaren worden.

'Siemon's keuze'
Ik heb door de jaren heen wel 350 producten gevonden
en opgenomen in mijn assortiment voor functioneel
éénhandigen en mensen die een andere beperking aan
hun hand hebben, zoals reuma. Zaken om het koken
gemakkelijker te maken, om een vastzittende pot te
openen, maar ook voor tijdens het douchen, bij het
schoonmaken, voor hobby- en sportspullen. voor de
verzorging, bij het aankleden en nog veel meer. Ik heb
van de 350 producten het gros zelf getest en sinds kort
blog ik daarover onder de noemer 'Siemon's Keuze'. Daar
probeer ik van te leven om uit de bijstand te blijven en
dat gaat de goede kant op.

•

Geniet

Ik ben niet zo van de boodschappen. Aan

de lezers van het Hersenletsel Magazine

kan ik alleen maar zeggen wat Îk gedaan

heb. 'Veerkracht willen tonen' is zo een

groot ding om van jezelf te zeggen,

maar het dekt de lading wel. En als ik er

vandaag niet in slaag, dan probeer ik het

morgen weer en desnoods overmorgen. Je
leeft maar één keer en je moet er nu wat

van maken, er is geen generale repetitie

hoor!

Wat betreft mijn leven over vijf jaar? Een

voorspelling komt toch nooit uit. Wie

had gedacht dat ik nu mijn hart volg en

met weerhandig.nl aan de slag ben? Ik

leef meer van dag tot dag, geniet van de

kleine momenten en dat bevalt me heel

goed!
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