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Negen jaar geleden was Siemon Vroom 
zelfstandig interim-manager. Zijn 
leven veranderde dramatisch toen een 
herseninfarct zijn rechterkant verlam-
de, waardoor hij zijn rechterledematen 
niet meer kon bewegen. Ook hield hij 
er afasie, een taalstoornis, aan over. 
‘Mijn leven zag er hopeloos uit.’ 

Na zijn beroerte was Siemon lang 
afhankelijk van anderen. Ook raakte hij 
zijn werk kwijt. ‘Als interim-manager 
moet je het immers van praten hebben. 
En dat kon ik niet meer. Als je afasie 
hebt, blijft je intelligentieniveau gelijk, 
maar je kunt niet meer goed via taal 
communiceren. Aanvankelijk kon ik 
alleen “ja” en “nee” zeggen. Alleen een 
opmerkzame toehoorder begreep dat 
ik er soms veel meer mee bedoelde.’ 
Volgens Siemon, die nu bijna zonder 
enige verspreking praat, is afasie voor 
mensen die het niet kennen ‘alsof je 
naar China gaat en niemand spreekt er 
Engels. Niet twee vakantieweken lang, 
maar als vooruitzicht dat het altijd zo 
zal blijven.’

Accepteren
Siemon accepteerde dat hij nooit meer 
als een kievit zou lopen en dat hij afhan-
kelijk werd van één arm. ‘Waar je dan 
ook nog eens heel voorzichtig mee om 
moet gaan, want je hebt er nog maar 
één. Maar dat ik nooit meer zou spre-
ken? Dat was voor mij ondenkbaar! Ik 
moest praten, praten, praten! En precies 
dat ben ik gaan doen.’ Met vrienden, 
familie, de buurvrouw, de winkelbe-
diende en de onbekende op straat; 
met iedereen probeerde Siemon een 
praatje te maken. Door inzet, oefening 
en vooral geluk kwam hij op het punt 
waar hij nu is. Siemon spreekt. ‘Mogelijk 
heeft in mijn brein de ene hersencel de 
andere weer gevonden.’ 

Siemon geeft tegenwoordig lezingen 
voor verschillende organisaties, 
geeft interviews, schrijft blogs voor 
de Hersenstichting en beheert 
Weerhandig.nl, zijn website met onder 
andere zijn blogs, video’s en een web-
winkel met ongeveer 250 producten 
die hij zelf heeft getest. Alle producten 
zijn speciaal ontwikkeld voor mensen 
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‘Ik vervoer mij met 
mijn driewielerfiets, 
grotere afstanden leg 
ik in een aangepaste 

auto af.’ 

met beperkingen door hersenletsel, 
reuma of verlamming. ‘Het starten van 
Weerhandig.nl was en is een groot 
financieel avontuur, maar het geeft mij 
bevrediging.’ 

Rijkdom 
De gebeurtenissen tijdens en na zijn 
beroerte hebben Siemon veranderd. 
Vroeger stippelde hij zijn carrière uit, 
nu leeft hij van dag tot dag. ‘Ik heb oog 
voor het kleine geluk. De aanraking 
van iemand die mij lief is, de ooievaars 
die bij mij in het park druk zijn met 
het grootbrengen van hun kinderen. 
Misschien is er iets in mijn hersenen ver-
anderd, dat weet ik niet. Ik heb vreselijk 
veel geluk gehad. De meeste rijkdom zit 
in mijn hoofd.’ 
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