
Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland [SHON]

Hyacintenstraat 18
6707 HL Wageningen

Telefoon secretariaat
[06] 20 77 27 72

E-mail
info@samenvoornah.nl

VERSLAG WERKCONFERENT IE

een plek met weinig prikkels
waar je in je eigen tempo je
intellect kunt inzetten voor de
samenleving

NAH en meedoen... een droom om waar te maken!

24 september 2011 • Hof van Wageningen

www.samenvoornah.nl

Een droom om waar te maken:



3

een droom om waar te maken

www.samenvoornah.nl

ontzettend belangrijk. Met dit punt gaan we dit jaar verder aan de slag. Dit
is iets wat mensen echt sterk kan maken.’

‘De werkconferentie heeft me vorig jaar laten zien dat we als SHON op de
goede weg zijn. Dat we het versterken van mensen met hersenletsel
stevig op de agenda moeten krijgen. Mensen met NAH zo snel mogelijk
weer zelf de regie in handen geven en een hulpverlening die hen daarbij
faciliteert: daar staan we voor als SHON. Met de thema’s ‘hoogopgeleid
en NAH’ en ‘sociale media’ hebben we dit jaar een nieuwe doelgroep
aangeboord. Daarmee versterken wij onze belangenbehartiging, ook naar
de toekomst toe.

An Cremers
Voorzitter Stichting Hersenletsel
Organisaties Nederland [SHON]
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Voorwoord

‘Mensen met niet aangeboren hersenletsel [NAH] willen gezien worden.
Dat is voor mij een heel heldere uitkomst van de eerste werkconferentie
‘NAH en meedoen’ van vorig jaar. Dat is ook één van de grootste
knelpunten waar mensen met hersenletsel steeds tegen aanlopen. NAH is
niet zichtbaar en vaak onherkenbaar voor de naaste omgeving, de
hulpverlening en voor de maatschappij. Het is moeilijk te begrijpen dat je
gewoon je dingen doet en dan het volgende moment opeens niets meer
kunt. Vooral ook omdat je aan de buitenkant vaak dezelfde lijkt als wie
je was’.

‘We hebben de uitkomsten van de werkconferentie in 2010 in een flyer
gezet en die hebben we breed verspreid op informatiemarkten en onder
hulpverleners. Bij allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals bij richtlijnontwikkeling,
wordt de folder gebruikt. En met name het punt van erkenning van NAH
hebben we weer stevig op de agenda gekregen. Een paar jaar geleden
was NAH als aandoening niet bespreekbaar. Nu is er de erkenning, ook
onder medici, dat hersenletsel wel degelijk gevolgen heeft en dat NAH iets
anders is dan de beroerte of het ongeluk dat de oorzaak is geweest van
dat letsel. Maar NAH is nog geen onderzoeksgebied in de wetenschap.
We weten dus nog heel weinig over hersenletsel. Daar is nog veel werk
te doen.’

‘Mensen met hersenletsel hebben grote behoefte aan tijd en aandacht
voor zelfreflectie en zingeving. En daar is tijdens de revalidatieperiode en
in de hulpverlening in het algemeen te weinig tijd en aandacht voor. Dat
vond ik vorig jaar één van de meest verrassende uitkomsten. Ook dit jaar
bleek weer dat het gat tussen de revalidatie en het weer op de rails
krijgen van je leven groot is. En juist in die fase is zingeving en passie zo

Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland [SHON]

VERSLAG WERKCONFERENT IE



5

een droom om waar te maken

www.samenvoornah.nl

van het denken kunnen hoogopgeleiden hun verstand niet meer zo
gebruiken en benutten zoals zij dat voorheen deden. Toch wordt het letsel
bij sommigen wel ervaren als een intellectuele achteruitgang. Er is dan
ook behoefte aan nader onderzoek naar de vraag: Hoe verloopt de
intellectuele ontwikkeling bij mensen met NAH?

De ambitie om terug te keren naar passend werk is bij hoogopgeleiden
met NAH groot. Soms komen mensen door die ambitie en door een
gebrek aan begeleiding en kennis van NAH op een verkeerde plek terecht.
In sommige gevallen eindigen hoogopgeleiden op een sociale werkplaats,
waar zij diep ongelukkig zijn. Maar er zijn ook voorbeelden van
hoogopgeleiden die in een prikkelarme omgeving en met de juiste
aanpassingen in hun werkomgeving en takenpakket wel weer passend
werk hebben gevonden. Zij zijn in staat om in hun werk hun intellectuele
vermogens en opgebouwde kennis weer te benutten.

Hoogopgeleiden met NAH realiseren zich maar al te goed dat de
maatschappij zich niet naar hen voegt. De grote droom van hoog-
opgeleide mensen met NAH is om een plek te creëren waar zij zichzelf
kunnen zijn en waar zij in hun eigen tempo, in een rustige omgeving hun
intellectuele vermogens kunnen inzetten en benutten, niet alleen voor hun
eigen ontwikkeling, maar het liefst ook voor de maatschappij.

Na de werkconferentie is er iets veranderd. Ik durf steeds meer
voor mezelf te kiezen. Ik heb met eigen ogen gezien dat ik niet
‘gek’ ben. Je zag aan bijna niemand iets en toch wist ik dat het
grootste deel van de aanwezigen NAH heeft. Dat vond ik
confronterend. Misschien begrijp ik daardoor mijn omgeving
wat beter.’ [Lizanne Wesselink, aanjager werkgroep ‘Sociale media’]
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Hoogopgeleid en NAH

Er was een overweldigende belangstelling voor het thema ‘hoogopgeleid
en NAH – hoe benut je je intellectuele capaciteiten?’. Voor hoogopgeleide
mensen met NAH zijn werk en het zinvol inzetten van hun intellectuele
capaciteiten thema’s die van wezenlijk belang zijn voor hun leven en
welzijn.

Hoogopgeleiden kunnen door hun intellectuele vermogens de gevolgen
van het letsel zodanig compenseren dat het letsel door hun omgeving en
door henzelf onderschat wordt. Ook gaat de buitenwereld er vaak van uit
dat zij iets wel kunnen of weten, terwijl dat vaak niet het geval is. Zo
vertelde een arts die zelf geopereerd werd aan een hersentumor dat zijn
collega’s ervan uitgingen dat hij de informatie die hij nodig had zelf wel
zou hebben of weten, maar dat was niet zo.

Het vermogen om het letsel te compenseren is ook een valkuil. Hoog-
opgeleide mensen met NAH lopen door die overcompensatie vaak op hun
tenen. Bovendien blijkt uiteindelijk dat ze bepaalde dingen toch niet
kunnen en lopen ze daarop stuk. Dit geldt zeker ook voor de werksituatie.
Vaak starten hoogopgeleiden na het letsel weer in hun oude baan, waarna
blijkt dat het niet gaat en ze op een lager niveau worden ingezet. Ook
daar lopen ze vast, waarna ze op een nog lager niveau worden ingezet.
En ook daar lopen ze vaak weer vast. Voor Marloes Juffermans, één van
de aanjagers van deze werkgroep, leidde dat uiteindelijk tot een burn-out.
Haar verhaal is te lezen op www.marloesjuffermans.nl in het blogarchief
van september onder de blog ‘Werkconferentie Meedoen en NAH’.

De intellectuele vermogens zijn vaak niet aangetast door het hersenletsel.
Maar door een verminderd concentratievermogen of andere beperkingen
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die zwaar hersenletsel hebben en volledig afhankelijk zijn van de zorg. De
hulp is vaak ingericht op het gemiddelde, waardoor de lichte en de zware
gevallen nogal eens buiten de boot vallen of niet de juiste hulp krijgen.

‘Het is heel belangrijk dat mensen met NAH geïntegreerd en
geaccepteerd worden in deze hectische maatschappij. Dat blijft
een hot item. Daarom is het verstandig om bijeenkomsten te
organiseren waar ook instanties en mensen zonder NAH bij
betrokken zijn. Zodat er langzaam maar zeker wat meer begrip
ontstaat.’ [Sjak Janssen, auteur van De leegte voorbij, aanjager
werkgroep ‘Talenten’]

Coach

De behoefte aan een coach, die vanaf het begin meeloopt met de
persoon die NAH heeft en zijn naasten, is onverminderd groot. Iemand die
je begeleidt, de weg wijst en waar je vragen aan kunt stellen. De informatie
die in het begin van het traject wordt gegeven kunnen de persoon met
hersenletsel en zijn naasten vaak niet direct bevatten. Je stapt een nieuwe
wereld binnen, waar je het bestaan niet van kende en daarom neem je niet
alles meteen op. Je hebt dus iemand nodig die je daarbij helpt.

Bovendien kan een deskundige coach een behandeltraject begeleiden en
versterken door mee te gaan naar de consulten en de behandelresultaten
en de adviezen in de thuissituatie met de cliënt voort te zetten.

Belangrijk is dat de hulp van deze coach vanzelfsprekend, aanbodgericht
en op afroep beschikbaar is. De hulp is nu vraaggericht ingericht:
periodiek is iemand beschikbaar die vraagt of je hulp nodig hebt. Terwijl
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‘Ik heb een mail gekregen van één van de deelnemers aan onze work-
shop waarin ze letterlijk zegt: “Hoewel ik je maar een paar uur heb
gezien, merk ik dat ik me aan jou kan optrekken. Het was prettig
om te zien dat jij zo ver gekomen bent door jouw gevecht.” Ik vond
het fijn om mijn ervaring in te zetten om anderen te helpen.’
[Marloes Juffermans, aanjager werkgroep ‘Hoogopgeleid en NAH’]

Bekendheid NAH

Mensen met NAH kunnen hun rustige plek niet creëren zonder de bereid-
heid en medewerking van de buitenwereld. En om die bereidheid te krijgen
is er bewustwording nodig. Net als vorig jaar is een grotere bekendheid
met en begrip van NAH in de samenleving een belangrijk thema voor
mensen met hersenletsel. Bewustwording van wat NAH is en wat de
gevolgen zijn is een noodzakelijke voorwaarde om dromen waar te kunnen
maken. Of het nu gaat om zinvol en passend werk, een zinvolle dag-
besteding of om het sociale leven en de omgang met partner, familie en
vrienden: zonder inzicht in en begrip voor de gevolgen van hersenletsel
kunnen mensen met NAH niet of nauwelijks meedoen.

Dat wil niet zeggen dat mensen met hersenletsel achterover leunen en
afwachten tot de wereld op hun deur klopt. Ze hebben zelf de regie in
handen en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Maar
zonder medewerking van de buitenwereld dreigt het sociale isolement en
blijven dromen niets anders dan dromen.

Binnen de hulpverlening zou er meer aandacht moeten zijn voor de twee
uitersten op het NAH-spectrum: de mensen die licht hersenletsel hebben
en/of hoogopgeleid zijn en dus kunnen [over]compenseren en de mensen
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Ervaringsdeskundigheid

Mensen met NAH weten wat leven met NAH echt betekent. Deze
ervaringsdeskundigheid moet worden opgenomen in onderwijsprogramma’s
en bijscholingen in de zorg. Een ervaringsdeskundige moet zijn verhaal
goed kunnen vertellen, met enige afstand van emoties, waarbij de nadruk
ligt op wat heeft bijgedragen aan het herstel.
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het uitgangspunt zou moeten zijn dat iemand hulp nodig heeft en dat die
beschikbaar is op het juiste moment.

Daarnaast kan deze coach de schakel zijn die voor continuïteit zorgt in de
versnipperde hulpverlening. Er is een breuk tussen ziekenhuis en
revalidatie en na de revalidatie valt er een gat in de hulpverlening. De
coach, die het hele proces volgt, kan deze breuken en gaten opvullen.

Het is duidelijk dat de coach kennis moet hebben van NAH en moet weten
wat hersenletsel met mensen doet. De komende jaren moet uitgewerkt
worden wat voor rol de coach moet spelen, welke verdere eisen er aan de
coach worden gesteld en of de coach een professional of een vrijwilliger
moet zijn.

Ook in de werksituatie is een coach belangrijk. Iemand die weet wat voor
aanpassingen er nodig zijn om de persoon met hersenletsel weer te laten
functioneren en die oog heeft voor het feit dat iemand zichzelf ook op het
werk moet herontdekken. Bovendien moet de focus voor de persoon met
hersenletsel op het werk liggen en niet op de randvoorwaarden daar
omheen. Dat kost teveel energie. De coach regelt alle praktische zaken en
kent de regelgeving.

‘Belangenbehartiging is in deze tijden extra noodzakelijk.
Maar ook de uitwisseling van praktische informatie is belang-
rijk en die mis ik. Bijvoorbeeld over hoe je zelf door kunt
revalideren na afsluiting van de officiële revalidatieperiode.’
[Theodoor Jongmans, aanjager werkgroep ‘Werkcoach’]
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Door Dick en Dun?
Ze heeft een lieve man die van koken houdt, een getalenteerde zoon, een
goede baan, een rijk sociaal leven en ze is dirigent van het leukste amateurkoor
van de wijde omtrek. Dan wordt Mira geschept door een vrachtauto en
belandt ze in het ziekenhuis. Hoewel ze met behulp van intensieve revalidatie
ogenschijnlijk herstelt, lukt het haar niet de draad weer op te pakken.

Door Dick en Dun? is een grappige en ontroerende muzikale voorstelling
over NAH, gemaakt door Het Muziektheater Collectief in opdracht van
Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland [SHON] en de NAH-stichting.

Doel is om met deze voorstelling meer
zichtbaarheid te geven aan de gevolgen
van een gebroken levenslijn die wordt
veroorzaakt door NAH.
Het voorproefje dat het theatergezelschap
gaf tijdens de opening van de werk-
conferentie was zeer herkenbaar. Mensen
waren geraakt door de voorstelling.

Vanaf september 2012 is Door Dick
en Dun? te zien in theaters door het
hele land.
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dan het voor die tijd was en vaak is de persoon zelf ook veranderd. Soms
zijn bepaalde remmingen verdwenen, waardoor hij of zij heel primair
reageert. Soms zijn bepaalde karaktereigenschappen uitvergroot of spelen
emoties een grotere rol dan voorheen. En vaak zijn sociale vaardigheden
die mensen met NAH voorheen wel bezaten, nu niet meer of verminderd
beschikbaar.

Door deze fundamentele veranderingen moet iemand zichzelf weer
herontdekken. Dat proces begint na de erkenning bij zowel zichzelf als bij
de medici en de rest van de buitenwereld dat er sprake is van NAH. In dit
proces van zelfreflectie en zingeving is goede begeleiding door een coach
belangrijk. De naaste familieleden staan vaak te dichtbij om dit proces
goed te kunnen begeleiden. Bovendien hebben zij zelf vaak moeite om de
nieuwe situatie te begrijpen en te aanvaarden. Een zekere afstand is nodig
om iemand met NAH te kunnen helpen om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Onderdeel van dit proces is het onderzoek naar talenten en passies. Een
nieuw ontdekt talent, of ruimte geven aan een passie waar in het leven
voor het letsel geen aandacht aan kon worden besteed, kan helpen
om het leven opnieuw zin te geven. Diverse mensen met NAH hebben hun
creatieve talenten ontwikkeld en zijn bijvoorbeeld schilder of schrijver
geworden.

‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat de werkconferentie blijft
bestaan. Maar ik zou het wel breder willen trekken. Mensen met
NAH kunnen heel creatief zijn. Laat bijvoorbeeld zien welke
mogelijkheden er zijn op het gebied van muziek, schilderen,
theater of schrijven.’ [Sjak Janssen, auteur van De leegte voorbij,
aanjager werkgroep ‘Talenten’]
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Regie

Met name aan het begin van het proces is het moeilijk om zelf de regie in
handen te nemen. Alles is nieuw en onbekend. Om zelf regie te kunnen
nemen heb je informatie nodig en moet je weten bij wie je met je vragen
terecht kunt. Daar is begeleiding door een coach voor nodig.

Na de aanvaarding van het letsel en de gevolgen van dat letsel is er een
soort streep te trekken. Dan start de fase van het opnieuw vorm geven
van je leven. Dat is het moment waarop je de regie terug kunt pakken en
je eigen koers in het leven weer kunt uitstippelen. En om tot die
aanvaarding te komen is het nodig dat je tijd krijgt voor zelfreflectie en
bezinning. Tijd om je nieuwe ‘ik’ te ontdekken en je leven opnieuw vorm en
zin te geven.

Ik vind het belangrijk dat de patiëntenvereniging zich zowel on-
als offline duidelijk manifesteert. Betrouwbare informatie van de
patiëntenvereniging op internet is geen overbodige luxe. Via sociale
media vinden patiënten elkaar steeds makkelijker. Maar bijeen-
komsten en informatieverstrekking blijven belangrijk. Het besef dat
ik op de werkconferentie kreeg dat voor mezelf kiezen belang-
rijk is, had ik na anderhalf jaar sociale media nog niet echt
gevoeld.’ [Lizanne Wesselink, aanjager werkgroep ‘Sociale media’]

Zingeving en zelfreflectie

Er is een leven voor en er is een leven na het ontstaan van het hersen-
letsel. Het moment waarop het letsel ontstond ervaren mensen met NAH
als een schisma in hun leven. Door het hersenletsel is het leven anders

Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland [SHON]

VERSLAG WERKCONFERENT IE



13

een droom om waar te maken

www.samenvoornah.nl

Maar vandaar uit zou er meer aandacht moeten zijn om te onderzoeken
en te ervaren wat nog wel kan. Wat de mogelijkheden zijn. Die mogelijk-
heden zijn het uitgangspunt bij het opnieuw vorm geven van iemands
leven.

Ik vond de werkconferentie een mooie bijeenkomst. Ik vind
het altijd treffend om te merken hoe mensen met NAH schipperen
tussen hun ziekte-inzicht en hun grenzen. Moet ik nu luisteren
naar die neuroloog die zegt dat het niet beter wordt, of is er
toch meer voor mij weggelegd nu ik NAH heb?’ [Zita Schwab,
Z-factory, aanjager werkgroep ‘Hoogopgeleid en NAH’]

Sociale Media

Sociale Media als Twitter, Facebook en weblogs blijken voor mensen met
NAH een belangrijk onderdeel van het sociale leven te zijn geworden.
Vanwege de prikkelgevoeligheid en de concentratie die nodig is om een
gesprek te voeren zijn ontmoetingen of telefoongesprekken voor veel
mensen met hersenletsel bijzonder vermoeiend. Op Twitter kunnen zij in
hun eigen rustige omgeving en in hun eigen tempo met vrienden, familie,
maar vooral ook met elkaar communiceren en zo hun sociale leven op peil
houden. Lizanne Wesselink, aanjager van de workshop ‘Sociale Media’
verwoordde het zo: ‘Door via sociale media met vrienden bij te praten
voorkom ik dat als mijn man ’s avonds thuiskomt ik half dood op de bank
lig, omdat ik een uur heb zitten bellen. Het houdt mijn privé-leven in
balans.’

Een weblog maakt het mensen met NAH mogelijk om familie en vrienden
te laten weten hoe het met hen gaat, zonder dat in lange, energie
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Belangrijk onderdeel van de zelfreflectie is ook het besef dat de wereld
doordraait en doorgaat in het tempo van voorheen. Die wereld past zich
niet aan aan jouw veranderde ‘ik’. Je zult dus zelf je weg daarin moeten
vinden. Dit is zeker voor hoogopgeleiden een belangrijk thema. Hoog-
opgeleiden krijgen te maken met de realisatie dat zij niet meer mee
kunnen draaien op het niveau waarop ze dat gewend waren. Voor hen is
zelfreflectie en zingeving niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk om
dit verlies te verwerken en te aanvaarden. Er is tijd nodig om de eigen
plek in de wereld opnieuw te bepalen en te herontdekken wie men is en
hoe men zijn intellectuele vermogens op een andere manier zinvol in kan
zetten voor de eigen ontwikkeling en liefst ook voor de maatschappij in de
vorm van zinvol [vrijwilligers]werk.

‘Er is een behoorlijke versnippering in het aanbod ‘hersen-
clubs’. Dat vind ik erg jammer. De patiëntenvereniging van de
toekomst zou dan ook één krachtige hersenorganisatie moeten
zijn, die belangen behartigt, verbindt en zich richt op het
vergroten van de zichtbaarheid van NAH. Er is ruimte voor
lotgenoten-contact en sociale media spelen een belangrijke rol
in de communicatie.’ [Marloes Juffermans, aanjager werkgroep
‘Hoogopgeleid en NAH’]

Balans tussen beperkingen en mogelijkheden

Het is belangrijk dat in de fase van zelfreflectie en zingeving niet alleen
gekeken wordt naar de beperkingen van iemand, maar juist ook naar dat
wat iemand nog wel kan. In diverse werkgroepen kwam naar voren dat
zowel artsen als de hulpverlening vooral gericht zijn op wat niet meer kan.
Het is goed om te weten wat je niet meer kan en waar je grenzen liggen.
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Sociale media zijn ook een platform dat mensen de mogelijkheid geeft om
intensief met elkaar mee te leven. Op Twitter bestaat er de zogenaamde
'tweepcare': tweeps (volgers) die elkaar bemoedigende woorden
toespreken bij ziekte of ander ongeluk. Ragna was bijvoorbeeld ‘trending
topic’ op de dag van haar operatie. Dat betekent dat er in Nederland op
die dag het meest over haar getwitterd werd. Veel twitteraars lieten weten
met haar mee te leven.

De ervaring leert dat het onbeschofte gedrag en het gescheld op internet
zich niet voordoet als het om ziekte of ander persoonlijk leed gaat. De
twitteraars en bloggers krijgen eigenlijk alleen maar te maken met
tweepcare.

De twitteraars en bloggers zijn wel voorzichtig met wat ze op sociale
media zetten. Ze zijn zich er goed van bewust dat die informatie door
werkgevers, uitkeringsinstanties of verzekeraars ook tegen hen gebruikt
kan worden. Eén van de twitteraars liet weten dat haar werkgever het niet
begreep dat ze voor hem geen website kon onderhouden, maar wel haar
eigen weblog kon bijhouden. Het cruciale verschil tussen 19 uur per week
op een rumoerige werkplek werken, waar continu mensen al pratend en
bellend langslopen en gemiddeld eens per week een update van een
weblog uitvoeren in haar eigen, rustige, prikkelarme omgeving thuis
begreep deze werkgever kennelijk niet. De waarde van sociale media voor
het sociale leven van deze mensen is echter te groot om zich door de
angst voor misbruik te laten leiden. Twitter en Facebook houden hen af
van het sociaal isolement.
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vretende gesprekken te hoeven doen. Zoals Lizanne tijdens de workshop
zei: ‘Mijn weblog vormt een muur tussen mij en de buitenwereld. Tegen al
die mensen die willen weten hoe het met mij gaat zeg ik: kom niet langs,
bel me niet, maar lees het op mijn weblog.’ Bovendien kan de geringe tijd
die er is voor persoonlijk contact besteed worden aan andere zaken dan
aan het beantwoorden van de vraag hoe het met die persoon gaat.

Een gesprek op sociale media is voor mensen met hersenletsel ook beter
te voeren dan een ‘live’ gesprek. Reageren op iets dat gezegd is vereist in
een gesprek altijd een hoge concentratie. Op sociale media is alles na te
lezen. Met één click is terug te halen wat de inhoud van het berichtje waar
je op wilde reageren ook alweer was.

De workshop liet de kracht van het medium Twitter mooi zien. Een aantal
mensen met NAH die graag bij de bijeenkomst hadden willen zijn konden
dat om fysieke redenen niet. Ragna bijvoorbeeld, die drie weken daarvoor
een hersenoperatie had ondergaan. Maar via de live twittersessie tijdens
de workshop waren deze mensen er toch bij en leverden zij toch hun
bijdrage aan de conferentie. De tweets in dit verslag getuigen daarvan.
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barthissink Bart Hissink
Helaas ben ik niet bij #shon in Wageningen. Gelukkig kan
iedereen thuis meedoen met de workshop Sociale Media via
twitter #nah
24 Sep Favorite Undo Retweet Reply
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nahgenieter José Espinola: @RagnaJa Feestjes, afzemmen van
kinderen, vakanties, winkelen enz: het is niet meer
vanzelfsprekend met NAH. Nee zeggen is onvermijdelijk, maar
blijft pijn doen. Went niet. #shon

als antwoord op @nahgenieter

@RagnaJa Ragna: @nahgenieter ik moet even heel hard huilen
van je laatste tweet. Ook dát is NAH. #shon
24 september via TweetDeck

als antwoord op @nahgenieter

@RagnaJa Ragna: @nahgenieter als je mij een uurtje ziet kun je
denken. Niks aan de hand met die vrouw. maar de bijkomdagen
vol ellende ziet niemand #shon
24 september via TweetDeck

@RagnaJa
Lieve mensen bij #shon mijn twitterpijp is leeg [en mijn gewone
ook]. De computer gaat uit; de oogjes dicht. Fijn dat ik mee
mocht doen!
24 Sep via TweetDeck Favorite Retweet Reply

JanVoortman Jan Voortman: @RagnaJa Beste Ragna. Dank je wel
dat je meedeed. We zwaaien even naar jou #shon
24 september via TweetDeck
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Ragna schreef voor de werkconferentie een blog over de waarde die
sociale media voor haar hebben. Een paar citaten:

‘Twitter is de enige plek waar ik wel een beperking heb, maar waar die
beperking NIET mijn wezen raakt. Op Twitter ben ik meer mijn oude zelf
dan in de echte wereld. En dus voel ik me even heel gewoon.’

‘Dankzij Twitter leer ik veel nieuwe mensen kennen. Mensen die bij mijn
dagelijkse leven zijn gaan horen zoals uw buren, schoolpleinmoeders, of
collega’s bij het uwe. Mensen naar wie je even zwaait; aan wie je vraagt of
ze naar de kapper zijn geweest en die je succes wenst bij de dokter of
feliciteert met hun verjaardag.’

‘Een mooie, onverwachte kant van Twitter is dat het kan functioneren als
een klein dorp. De stap van virtueel naar echt is kennelijk makkelijk gezet
als je elkaar eenmaal digitaal hebt leren kennen en waarderen. Of het nu
gaat om alle kaartjes die ik krijg, of de bak aardbeientiramisu die aan de
deur werd afgegeven nadat ik tweette dat ik die wel lekker vond.’

Kijk voor de volledige blog van Ragna op http://ragnaja.wordpress.com/
2011/09/24/in-de-wereld-sociale-media-en-nah/
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@RagnaJa: Voor de #SHON conferentie vandaag over
hersenletsel schreef ik speciaal een blog. In de Wereld:
http://bit.ly/pL44aj
24 Sep via TweetDeck Favorite Retweet Reply

Retweeted by antjemaria and 10 others
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Overzicht themagroepen [bijlage]

THEMA AANJAGER GESPREKSLE IDER

Regie
Hoe vind ik die terug? Henk Schepers Annemieke Buiting

Buddy's
Wat kan een buddy voor je betekenen? Riny Pepels Miriam Boers

Ervaringsdeskundige
Hoe word je dat? Celia Slagman Coby Klein Wassink

Sociale media
Ideaal voor iemand met NAH? Lizanne Wesselink Jan Voortman

Hoogopgeleid en NAH
Hoe benut je je intellectuele capaciteiten? Marloes Juffermans Akkie Zaal

Hoogopgeleid en NAH
Hoe benut je je intellectuele capaciteiten? Zita Schwab Marjan Hurkmans

Talenten
Dankzij NAH ontdekt Sjak Janssen Leo Bredeveld

Een werkcoach
Zinvol of onzinnig? Theodoor Jongmans Esmeralda Geerts


