
Een man. Een vrouw. Een breindefect. 
Knarsend grind is een persoonlijk verhaal over 
het revalidatieproces na een hersenbloeding. 
In een bizar decor van zorginstellingen, musea  
en dierentuinen gaat een vrouw op zoek naar 
de nieuwe identiteit van haar man.  
De pijn van een gereduceerd leven, raak 
neergezet in beeldende observaties van 
mensen en gebeurtenissen. 

N
U

R
 4

02
 /

 8
60

Gabriëlle Berning weet zware thema’s als levende rouw en verlies 

met enige vorm van zelfrelativering en humor zo te beschrijven dat 

er naast het verdriet ook een voorzichtige glimlach uit haar verhalen 

naar boven komt. Verwondering over hoe het leven kan verlopen.  

Ik weet zeker dat deze verhalende inkijkjes in Gabriëlles 

binnenwereld vele anderen op hun zoektocht naar ‘het omgaan met’ 

zullen ondersteunen, alleen al door het besef dat deze tocht niet 

over een geëffend pad maar vaak over knarsend grind gaat.  

 

Martijn Peeters, GZ-neuropsycholoog en hoofdbehandelaar 

Hersenz Nijmegen Tiel 

Gf

Knarsend grind 
de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel 
Gabriëlle Berning 

‘Ik laat hem de aangedane muur zien.’  

‘De fruitformulieren zijn op.’ 

‘En hoop? Ja, hoop is er nog.’ 

‘Daar staat ie, mijn karretje ...’

‘Hij zegt dat er minder hersenen zijn.’

‘De binnenkomst is altijd wat penibel.’

Gabriëlle Berning  K
narsend
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Voorwoord 
 
 
 

 
door Martijn Peeters 

 
 
 

 
Ieder mens, ieder brein is een universum op zich. Ondanks de huidige beeld-
vormende technologieën (neuro-imaging) kunnen we nooit op bezoek gaan in 
de binnenwereld van de ander. Natuurlijk kunnen we informatie delen en ons 
proberen in te leven, maar het is zoiets als het lezen van een reisboek over een 
land waarvan je nooit echt zal weten hoe het voelt, hoe het is om er daadwer-
kelijk te wonen. Elk mens-universum staat continu in relatie tot zijn of haar 
omgeving. Een uitwisseling van energie en informatie. Voor de overleving is 
het belangrijk dat daar steeds een goede balans in gevonden wordt. Eigenlijk 
zou je kunnen zeggen dat ieders binnenwereld steeds op zoek is naar een juiste 
afstemming met de buitenwereld. Daarnaast proberen wij deels de buiten-
wereld aan onze binnenwereld aan te passen en zo is er sprake van een continu 
wederzijdse wisselwerking. Deze afstemming vergt aanpassing en creativiteit. 
De filosoof Nietzsche verzuchtte hier ooit over dat de mens zowel schepsel als 
schepper in één is.  
 
Het brein is ieders centrale regelkamer waar de informatie uit zowel de buiten- 
als de binnenwereld wordt verwerkt en met elkaar wordt verbonden. De uit-
spraak ‘wij zijn onze hersenen’ heeft hier betrekking op. De wijze waarop deze 
informatie wordt verwerkt is ongelooflijk ingewikkeld en maakt ieder persoon 
tot een absoluut wonder. Het netwerk is nauwelijks voor te stellen; meer dan 87 
miljard neuronen met daaromheen nog eens 900 miljard steuncellen (glia -
cellen) waarbij een neuron vaak wel tot 10000 contactpunten heeft met andere 
cellen om zich heen. De cellen communiceren met elkaar middels kleine elek-
trische signalen en boodschapperstofjes (neurotransmitters) met een snelheid 
van tot wel 120 meter per seconde. Onze identiteit, wat we voelen, denken en 
doen, ligt ergens in dat netwerk besloten. Bijna alle hersenprocessen verlopen 
volautomatisch en we zijn ons slechts bewust van een zeer klein gedeelte wat 
zich daadwerkelijk in ons hoofd afspeelt. Misschien is nog wel het verwonder-
lijkste dat al deze hersencellen en hersenprocessen ons steeds het idee geven 
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dat we een eenheid zijn, terwijl het in werkelijkheid meer te vergelijken is met 
een orkest dat een muziekstuk ten gehore brengt. De interessante vraag komt 
dan op wie de dirigent van dit orkest is … of misschien is er helemaal geen di-
rigent aanwezig en stemmen de muzikanten steeds op elkaar af.  
    Maar wat als een beschadiging dit unieke persoonlijke universum verstoort 
waardoor de informatie van zowel de binnen- als buitenwereld niet meer ade-
quaat kan worden verwerkt?  
    Helaas kan niet-aangeboren hersenletsel (NAH) iedere bezitter van een brein 
overkomen, veel ervaren vanzelfsprekendheden blijken dan bij nader inzien 
misschien toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. Oorzaken kunnen van buiten 
het brein komen (traumatisch hersenletsel), bijvoorbeeld als gevolg van een 
klap op het hoofd, of van binnenuit (niet-traumatisch) door bijvoorbeeld een 
probleem in de bloedtoevoer (CVA) of een hersentumor. Zo worden jaarlijks 
alleen al in Nederland ruim 41 duizend mensen getroffen door een CVA, waar-
van 20% hersenbloeding en 80% infarct. Het betekent bijna altijd een onom-
keerbare breuk in de levenslijn, een verschil tussen het leven voor en na. Een 
verandering van de binnenwereld betekent ook een verandering in de relatie 
met de buitenwereld.  
 
Ieder brein kent zijn eigen geschiedenis (verhaal) en ook de gevolgen van de 
eventuele beschadiging is voor eenieder anders. Als iemand hersenletsel op-
loopt worden vaak drie fases onderkend. De acute fase waarin de overleving cen-
traal staat en artsen er alles aan doen om het leven te redden, de revalidatiefase 
waarin verloren functies weer worden geoefend en worden aangesterkt en de 
chronische fase waarin de persoon naar een nieuwe balans in het leven zoekt en 
waarin ‘het leren omgaan met’ centraal staat. De chronische fase duurt tot het 
eind van het leven, is verre van stabiel en steeds aan verandering onderhevig. 
Vaak wordt er in eerste instantie vooral gekeken naar herstel van motoriek en 
communicatie (walk en talk), omdat dit voor de buitenwereld duidelijk waar-
neembaar is. Als dit weer enigszins goed gaat wordt er door anderen al snel ge-
sproken over ‘een goed herstel’.  
    Toch blijkt in de praktijk dat vooral het leren omgaan met de meer onzicht-
bare gevolgen na verloop van tijd de meeste moeite kost. Denk dan aan neuro-
psychologische veranderingen, zoals geheugenproblemen, moeite met 
plannen of een vertraagde informatieverwerking en veranderingen in emoties 
en gedrag, zoals impulsiever of juist passiever reageren. Prikkels komen vaak 
harder binnen, kunnen moeilijker worden geselecteerd en leiden al snel tot 
overprikkeling.  
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Bij een hersenbeschadiging is regelmatig ook de sociale cognitie en/of het in-
leven in de ander (buitenwereld) verminderd. Dit komt doordat het vermogen 
zich te kunnen verplaatsen in de ander een complexe samenwerking tussen ge-
bieden (netwerken) in het brein vereist en veel energie kost. Door beschadigin-
gen heeft de persoon soms minder ziekte-inzicht en voelt hij zich onbegrepen 
door de ander. De persoonlijkheid lijkt dan te zijn veranderd.  
 
Het leren omgaan met deze plotselinge veranderingen is niet alleen voor de 
getroffen persoon een moeilijke opgave maar ook voor de (directe) omgeving. 
De slogan van de Hersenstichting is niet voor niets ‘hersenletsel heb je niet al-
leen’. De direct betrokkenen, zoals de partner, kinderen, familieleden en vrien-
den, worden ook geconfronteerd met dit verschil tussen voor en na en dwingt 
ieder (ongevraagd) tot nieuwe levensvragen, het opnieuw vormgeven van de 
relatie met de persoon met hersenletsel. Het is een zoektocht naar de ander en 
naar zichzelf. Wat kun je doen, waar liggen je grenzen, wat is goed of juist niet 
goed? Dat is voor iedereen een persoonlijk proces. Pas de laatste jaren komt er 
vanuit de hulpverlening meer aandacht voor de betrokkenen rond de persoon 
met hersenletsel.  
 
Voorliggend boek geeft een inkijkje in de binnenwereld van een vrouw (o.a. 
moeder en echtgenote) die wordt geconfronteerd met de gevolgen van het her-
senletsel bij haar man, veroorzaakt door een CVA. Allerlei gedachten, gevoelens 
en situaties passeren in de tijd. De verhouding tot zichzelf, de ander en de grote 
buitenwereld moet soms opnieuw worden uitgevonden en leidt regelmatig tot 
verwarrende momenten. Een doorlopende ontdekkingstocht van vallen en op-
staan. Gabriëlle Berning weet zware thema’s als levende rouw en verlies met 
enige vorm van zelfrelativering en humor zo te beschrijven dat er naast het ver-
driet ook een voorzichtige glimlach in haar verhalen naar voren komt. Verwon-
dering over hoe het leven kan verlopen.  
 
Ik weet zeker dat deze verhalende inkijkjes in Gabriëlles binnenwereld vele an-
deren op hun zoektocht naar ‘het omgaan met’ zullen ondersteunen, alleen al 
door het besef dat deze tocht niet over een geëffend pad maar vaak over knar-
send grind gaat. 
 
Martijn Peeters,  
GZ-neuropsycholoog en hoofdbehandelaar Hersenz Nijmegen Tiel
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Niet meer thuis 
 
 

De deuren schuiven open. Even aarzel ik, dan loop ik naar binnen. 
De gang wacht. Van vloer tot plafond zijn de wanden van glas. Open trappen 

leiden naar twee verdiepingen. Hoog daarboven de golfplaten en een raster van 
vaalgroene buizen. De ramen, overal ramen, reflecteren de bezoekers als schim-
men. 

Mijn schoenen tikken op de tegels. Het is nog ver naar de afdeling. In mijn 
hoofd probeer ik de afstand te overbruggen door me te concentreren op de pi-
laar halverwege. 

Ik versnel mijn pas. De industriële lampen verlichten de gang fel, maar niet 
volledig, waardoor ik om de tien meter in de schijnwerpers word gezet. 

Nu rechtsaf, langs de vitrine met haarverzorgingsproducten en een prijslijst. 
Hier duurt een verblijf zo lang, dat de afspraak bij de eigen kapper niet wordt 
gehaald. 

Het directe levensgevaar is geweken. Een nieuwe fase dient zich aan. 
Ik neem de trappen. Ik tel de deuren. 
Een.  
Twee.  
Drie. 
Vier. 
Vijf. 
Zachtjes zet ik een stoel bij zijn bed. 
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Kort bezoek 
 
 

‘Hoe gaat het vandaag?’ 
‘Je ziet er nog beter uit dan gisteren.’ 
‘Er komen hier ook veel topsporters.’ 
‘Ze zetten je wel aan het werk, hè?’ 
Misschien wil hij wel reageren. Dat is niet goed in te schatten. Als de vraag 

is doorgedrongen, moet hij lang nadenken over een antwoord. Hij worstelt met 
zijn tong en slappe lippen, terwijl mijn gekwek de ruimte vult. De stiltes tussen 
ons zijn niet meer gemoedelijk.  

Ik ben als de vrolijke ziekenbezoeker, die komt met een stapel sinaasappels. 
De zieke wijst naar de sonde en dan naar de tafel, waar het gebaar al snel zal 
verschrompelen. Bah! 

Vermoeid leun ik op het bedhek. Beneden op de parkeerplaats zijn mensen 
druk in de weer met rolstoelen. Portieren gaan open. De geblesseerden worden 
uit de auto geholpen. Gipskragen, korsetten, lompe schoenen en beugels van 
metaal. Het ziet er ernstig uit. 

‘Ging het een beetje met oefenen?’ 
‘Ja.’ 
Terwijl ik een nieuwe tekening ophang, doezelt hij weg. 
 

Op de tekening staat een grote rechthoek. In de rechthoek staan rechthoekjes 
van kleinere afmetingen. De lijnen lopen krom, maar zijn met vaste hand gezet. 
Het zijn kamers. In enkele kamers staan blokken op poten. Dat zijn de bedden. 
Erboven hangen driehoekjes om iemand mee overeind te helpen. In vijf bedden 
ligt een persoon.  

Links een soort buis en de letters l-i-f-t. De smalle deur klopt niet bij de 
reusachtigheid van het gebouw, want dat is het. De streep van de straat loopt 
door over de ambulance.  

Het is zijn eerste, meestal tekent hij treinen. 
De kleuren zijn fel. Een rood kruis en in rode blokletters ziekenhuis  

eerste hulp. De zon in dezelfde kleur geel als de ambulance. Het zwaailicht 
blauw. Kamers, bedden en mensen zijn potlood grijs, behalve in het bed aan 
de rand van het papier. Daar is iemand rood gemaakt. Boven de tekening staat 
plechtig:  

Voor Vader. 
 

Hij zucht en kijkt om zich heen. 
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‘Di ... dikke soe ... b. Geluk ... t. En vysjo’, zegt hij. 
‘Lekker, soep!’ 
De kliniek stimuleert de familie om aanwezig te zijn bij de verschillende the-

rapieën. Dat is bevorderlijk voor het herstelproces. Met onze contactverpleegkun-
dige heb ik afgesproken dat ik op dinsdagen met hem meega. Hij is nog zwak; 
toch is het trainingrooster indrukwekkend.  

‘Morgen kom ik weer de hele dag’, probeer ik nog.  
Het zou kunnen dat hij even knikte. 
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