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Crappy Brainz 

Een informatief blog over beter omgaan met cognitieverstoringen en overprikkeling bij niet aangeboren 
hersenletsel. 

Even vooraf, dit is best een flink blog met een behoorlijke leestijd (30-40 minuten). Zeker indien je 
hersenen het door NAH soms even wat laten afweten. Laat je daardoor niet afschrikken, maar lees het 
gewoon stukje voor stukje als dat beter bij je past! 
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Pats boem, ineens 

Het ene moment sta je 's-avonds na het douchen in de badkamer in de spiegel te kijken. Je doet je ogen 
even dicht, en als je ze weer opendoet zie je plots het voeteneinde van een ziekenhuisbed en 2 witte 
doktersjassen die ernstig naar je staan te kijken. Huh? Dat is een hele rare gewaarwording. De kamer is 
verduisterd, het is nacht. Ze hebben de CT-scan in de hand. Eerder die nacht hebben ze mijn vriendin 
verteld dat ze met het ergste rekening moest houden. Ik dacht nog 'dit komt helemaal niet goed uit, ik heb 
een volle agenda deze week'. Maar een onheilspellende donkere vlek ter grootte van een ei, rechtsvoor in 
de hersenen, bepaalde anders.  

Ik herinner me bijna niets meer van deze nacht, maar er werd me later wel verteld dat ik een nogal 
opstandige patiënt was. Ziekte-inzicht is een dingetje bij NAH... 

  

 
Verschillende hersendelen, rood is cognitie 

  

Op de scan kunnen de artsen niet zien of het een ontsteking of een tumor is. Om dat te kunnen bepalen 
moet ik eerst worden overgeplaatst naar het ziekenhuis in Tilburg (ETZ) voor een hersenoperatie. En het 
rare was, het deed me helemaal niets. Ik was niet bang of nerveus of zoiets. Dat zou je toch verwachten in 
zo'n ernstige situatie. Ik was eerder boos. Ik zat hier helemaal niet op te wachten. Gelukkig, nou ja relatief 
gelukkig dan, bleek het een ontsteking te zijn en geen tumor. Nog steeds levensbedreigend, maar gelukkig 
wel met goede behandelmogelijkheden als de antibiotica zou aanslaan. Een tumor van deze omvang was 
een vlot einde geweest. En de oorzaak? Een simpele gebitsreiniging bij de mondhygiënist.  

Na 4 weken ziekenhuis en 8 weken antibiotica-infuus (thuiszorg) was de ontsteking weer verdwenen, op 
wat littekenweefsel na. De neuroloog vroeg hoe ik me voelde, ik zei dat het wel ging, en ik werd genezen 
verklaard. 

Maar ik was niet genezen, ik was een beetje raar. Mijn hoofd zoemde en haperde, en ik voelde me vreemd. 
Ik dacht dat dit een bijwerking van de medicatie tegen epilepsie was. Want dat was de directe oorzaak van 
mijn ziekenhuisopname, een insult (epilepsie) als gevolg van het hersenabces. Maar toen ik maanden later 
met die medicatie stopte verdwenen de 'bijwerkingen' niet...  

Daarnaast was er een re-integratiecoach van mijn particuliere inkomensverzekeraar op bezoek geweest. Hij 
had een plan gemaakt om stap voor stap het werk weer op te bouwen, en ik begon enthousiast. De eerste 
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afgesproken taak was het updaten van een deel van een cursus key-accountmanagement. Een uurtje per 
dag. Ik begon er enthousiast aan en ik wilde een bepaald hoofdstuk uit een boek even kort samenvatten in 
een paar kernpunten. Dat had ik al zo vaak gedaan in het verleden dat dit een veilig begin was (dacht ik). 
Gewoon wat cursusstof samenvatten op een PowerPoint sheet. Een uurtje later was ik een illusie armer. 
Het lukte me niet om de tekst te begrijpen. Ik bleef maar steeds opnieuw lezen en er kwam geen kernpunt 
op papier. Ik begreep er niets van. Wat ik las prentte niet goed in. Ik las de losse woorden wel (steeds 
opnieuw), maar er vormde zich geen geheel. Ik schrok me rot, want dit was mijn werk. 

  

De gevolgen 

Belangrijk - Dit blog gaat specifiek over beschadigde cognitieve functies en overprikkeling. Ik weet niet 
zeker of de informatie hier ook geldt voor andere vormen van hersenletsel op andere plaatsen in het brein. 

In mijn geval zat de hersenschade frontaal rechts. Dat is het cognitiegebied. Dat gaat over je 
denkvermogen. Mijn hoofd deed zo raar dat ik dacht dat ik gek geworden was. Mijn hersenen ontploften 
zowat van de overspanning en je hebt geen idee wat er aan de hand is. Ik heb zo een jaar rondgelopen, 
helemaal buiten de werkelijkheid, ontheemd, gedesoriënteerd en 'elektrisch'. Totdat mijn hersenen 
volledig uitgeput raakten en ik brain stalls kreeg (hersenresets, je brein valt dan letterlijk helemaal stil, het 
stopt gewoon). Pas toen werd ik doorverwezen naar de neuropsycholoog. En daar bleek al heel snel hoe de 
vork in de steel zat. Mijn hoofd was een beetje stuk, en dat merkte ik in mijn geval vooral bij cognitieve 
functies. 

  

Mijn hersenen haperen harder als je denkt. 

  

Bovenstaande quote is natuurlijk een beetje een rare zin. Het Nederlands klopt niet. Maar toch is dit 
precies wat er bij mij gebeurt: als ik echt gebruik van mijn hersenen ga maken dan beginnen de 
verstoringen vrijwel direct. Eerst nog een klein beetje, maar dat neemt snel toe als ik blijf nadenken of 
moet blijven focussen op iets. Of wanneer ik haast heb. En als ik 5 balletjes tegelijkertijd omhoog wil 
houden dan weet ik helemaal zeker dat het snel mis gaat, multitasken is onmogelijk geworden. Het zal voor 
iedereen die last heeft van de gevolgen van NAH weer net iets anders zijn, maar mijn grootste valkuil is de 
combinatie van haast en multitasking... 

Voor mij heeft NAH eigenlijk 2 belangrijke gevolgen: 

  

 

  Cognitieverstoring, zie bladzijde 8 

    

 

  Brain stalls, zie bladzijde 15 
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Ik ontdekte, al een paar jaar worstelend (zie het onderwerp cognitieverstoring), 2 toverwoorden die me op 
het goede pad hebben gezet om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van NAH. En ook niet meer dan 
dat. Maar elke grote reis begint met een eerste paar stappen toch? En dan liefst stappen in de juiste 
richting, dat is wel belangrijk natuurlijk. Het begin was er in ieder geval, en die toverwoorden ben ik echt 
gaan koesteren: 

  

 

  Toverwoorden, zie bladzijde 15 

    

  

Wat nu? 

Ik had met vallen en opstaan inmiddels ook ontdekt dat mijn beperkingen niet constant zijn, maar dat ze 
variëren. Van licht verstrooid tot fors dement. En weer terug (zie cognitieverstoring). Ik snapte er eerst 
helemaal niets van. Pas later vertelden mijn behandelaars me dat dit komt door opgestapelde 
overbelasting en uitputting van de hersenen, bij een maar kleine belastbaarheid. De hersenen gaan 
haperen en lopen uiteindelijk vast als er te veel overbelasting is.  

Ondertussen was ik gestart met ergotherapie, en daar leerde ik dat ik mogelijkheden had (tools) om 
opstapeling van overprikkeling en verstoringen te verminderen en in sommige gevallen zelf te voorkomen.  

Belangrijk - Ik had dus zelf mogelijkheden om dingen te beïnvloeden en bij te sturen rondom de gevolgen 
van mijn NAH. Dat was een ontzettend belangrijke conclusie! Ik kon alles zelf nog slechter maken door me 
verkeerd te gedragen of door verkeerd op omstandigheden te reageren, maar ik kan er ook voor zorgen dat 
het veel beter gaat! Het is alleen zo jammer dat het voor veel mensen met NAH, ook voor mij, soms jaren 
kan duren voordat je daar enige controle over krijgt. 

Toen ben ik me ook meer gaan verdiepen in NAH door erover te lezen. Want het leek me een prima idee 
om er zelf iets aan te kunnen doen, ook al zou ik er misschien maar een kleine verbetering mee bereiken. 
En ik kan je nu al verklappen dat het een grote verbetering zou worden... 

Het eerste boek dat ik over NAH las was 'NAHgenoeg niets te zien' van Frank Willem Hogervorst (link). Daar 
vielen ineens wat puzzelstukjes op zijn plek. Een andere aanrader is het boek 'NAH, niet aangeboren 
hersenletsel, niets is wat het lijkt' van Lieky van der Velden (link). Beide boeken zijn geschreven door 
ervaringsdeskundigen. 
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Het boek van Lieky van der Velden 

  

Ik concludeerde al snel dat ik mijn eigen gedrag moest gaan aanpassen, want zo verstoord doorleven is niet 
echt een fijne oplossing. Ik weet natuurlijk niet hoe ver ik qua resultaten ga komen met het veranderen van 
mijn gedrag, maar ik weet wel dat ik iets moest doen.  

Ik heb de afgelopen 20 jaar allerlei cursussen gegeven voor medewerkers en managers van bedrijven en 
instellingen. Onderwerpen als sales, accountmanagement, marketing, leidinggeven, communicatie, gedrag, 
effectiviteit, time management, et cetera. Die kennis en ervaring komt eigenlijk best goed van pas om 
oplossingen te bedenken voor het leven met NAH! En dan hou ik die kennis niet alleen voor mezelf. Ik ben 
immers trainer, en een cursusleider deelt nu eenmaal graag kennis. Ik kwam, samen met een hele goede 
ergotherapeut (thanks Martje), tot een aantal opties die voor mij uiteindelijk best goed werkten.  

  

NAH en werk 

Alle tips in dit blog zijn toepasbaar in zowel je privéleven als bij het functioneren op het werk. Specifiek 
voor mensen met NAH die werken zijn er cursusmodules en coachingstrajecten ontworpen die het 
gemakkelijker voor je maken om toch te werken terwijl je een vorm van NAH hebt. Het bloed kruipt immers 
waar het niet gaan kan! In zo'n traject ga je samen met een coach kijken naar de vraag wat jij nodig hebt 
om onderstaande cirkel (weer) rond te maken: 

  

 
Arbeidsre-integratie bij NAH 
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Opties en tools bij NAH 

In de eerste set opties en tools in dit blog vind je de gereedschappen die je nu meteen, in het hier-en-nu 
kunt toepassen. Daar kun je mee experimenteren of starten als je dat wilt. In de tweede set worden 
oplossingen gepresenteerd voor de iets langere termijn, bijvoorbeeld 6-9 maanden. De tweede set wordt in 
het najaar gepubliceerd.  

Voor mij werkten deze oplossingen best goed. De ene dag beter dan de andere, maar het hielp enorm. Ik 
kreeg een beetje controle over mijn eigen verstoringen en de gevolgen daarvan, en ik hoop dat de tools ook 
voor jou iets goeds kunnen brengen. 

  

 

  Opties en tools 1, zie bladzijde 26  

    

 

  Opties en tools 2, wordt toegevoegd in het najaar 2021

  

Ik hoop echt dat je hier informatie, tips, trucs en tools hebt gevonden die je (een stukje) verder kunnen 
helpen in het leven met NAH. Dat is niet gemakkelijk, daar weet ik alles van, maar met kleine stapjes kan 
bijna iedereen de nare gevolgen van NAH op zijn minst enigszins verbeteren. Alle winst is winst, ook al is 
het maar een klein beetje. Wat voor de ene persoon een klein stapje is, kan voor de andere persoon al een 
enorme sprong zijn. 

  

Het is niet erg als je traag gaat, 
als je maar nooit stopt! (Confucius) 

  

En zoals ik in dit blog al eerder heb gezegd, ik ben geen arts of ergotherapeut! Alle informatie die ik hier 
beschreven heb zijn mijn eigen ervaringen. Dit werkt voor mij, en ik hoop echt van harte dat jij er ook iets 
aan hebt. Al verbeter je maar 1 of 2 kleine dingentjes! 

Ed den Ouden 
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Cognitieverstoring 

Cognitieverstoring is de mate waarin de hersenen als gevolg van NAH beginnen te haperen door 
overprikkeling, overspoeling, te veel verwerkingsdruk, et cetera. En dan met name op het cognitieve vlak 
(cognitie = denkvermogen). 

Cognitieve verstoringen stapelen bij hersenletsel vaak op. Dagen, weken, soms zelfs maanden lang! De 
bekende hersenaccu raakt leger en leger en de cognitieve functies gaan meer en meer haperen. De 
hersenen raken volledig uitgeput, het prikkelfilter stopt ermee en je werkgeheugen overspoelt. Je voelt je 
steeds slechter.  

Overprikkeling, overspoeling en problemen met de verwerkingsdruk in de hersenen (en dan met name in 
het werkgeheugen) ontstaan heel snel, maar dalen maar heel traag. Dus het gaat opstapelen. Het gevolg is 
dat dagelijkse verstoringen steeds ernstiger worden, omdat een nacht slapen niet voldoende nieuwe 
energie geeft om de gestapelde 'schade' van gisteren, vorige week en misschien wel vorige maand te 
herstellen. 

De manier waarop cognitieverstoringen zich uiten verschillen per persoon: 

 Druk, hyperactief, ongeremd; 
 Vergeetachtig; 
 Verkeerde handelingen; 
 Moeite met woorden of cijfers; 
 Moeite met nadenken; 
 Moeite met plannen en overzicht; 
 Hersenmist en mentale traagheid; 
 Diafocus bij het zien (schokkerig beeld); 
 Motorische onhandigheid; 
 Vermoeidheid; 
 Mentale traagheid die je zelf niet opmerkt; 
 Hoofdpijn; 
 Tinnitus (oorsuizen) 
 Ontheemd, los van de werkelijkheid; 
 Hoofdrekenen lukt niet meer; 
 Concentratie- en geheugenproblemen; 
 Et cetera. 
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Overprikkeling 
De definitie van het begrip overprikkeling is soms een beetje onduidelijk, want er is geen echt eenduidige 
omschrijving. Er is ook (nog) geen officiële diagnose die overprikkeling heet, ondanks het feit dat 
overprikkeling echt ziekmakend en zelfs invaliderend kan zijn.  

Er bestaan 3 soorten overprikkeling: 

1. Zintuiglijk 
2. Cognitief 
3. Emotioneel 

Bij zintuiglijke overprikkeling zijn de hersenen niet goed in staat om alle signalen van de zintuigen goed te 
verwerken. Deze signalen komen dan vaak ongefilterd binnen. Alles even hard en alles even veel. Normaal 
filteren de hersenen bijvoorbeeld bijgeluiden automatisch uit zodat je beter kunt focussen op een gesprek. 
Bij NAH is deze filtering vaak beschadigd. Zo is bijvoorbeeld een kermis echt een drama voor mensen die 
veel last hebben van zintuiglijke overprikkeling. Maar ook een TV-reclame, een webpagina, een toeterende 
auto, spelende kinderen of andere beelden en geluiden kunnen heel sterk overprikkelen. 

Bij cognitieve overprikkeling hebben mensen last door diep nadenken, leren, onthouden, veel informatie, 
complexe informatie, snel besluiten moeten nemen, multitasking, et cetera. Ik heb daar zelf veel last van. 
Als ik 30 minuten aan dit blog werk dan is het beste van de dag er wel weer af. Dan gaan mijn oren suizen 
(tinnitus) en beginnen mijn hersenen, en dan vooral het werkgeheugen, te haperen. Dan schiet ik direct 
omhoog in de verstoringcurve (zie volgend hoofdstuk). Dit is de vorm van overprikkeling die soms niet 
direct door zorgprofessionals wordt opgemerkt, want aan de buitenkant zie je eigenlijk niet dat er iets 
ernstigs aan de hand is. Deze vorm wordt ook wel eens overspoeling genoemd. 

Mensen die last hebben van emotionele overprikkeling zijn kwetsbaar in emoties. Ze kunnen deze niet 
goed reguleren. Bij kleine tegenslagen reageren ze al heel dramatisch, kortaf, snauwerig of zelf woedend. 
Dat hebben ze niet goed in de hand en daar kunnen ze niets aan doen. Maar het kan ook de andere kant op 
gaan: hyper-vrolijk. 
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Overprikkeling bij NAH houdt zichzelf vaak in stand of versterkt zichzelf zelfs. Want overprikkeling leidt tot 
meer overprikkeling, en daar ben je extra gevoelig voor als je al overprikkeld bent. Een lastige vicieuze 
cirkel dus. En toch is die cirkel te doorbreken door het creëren van overzicht, het elimineren van kleine 
overprikkelingsoorzaken, een gezonde geestelijke ontlading (kwijtraken van je vervelende emoties) of het 
doen van dingen die je echt mentale rust geven: 

  

 
De cirkel van overprikkeling doorbreken 
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Verstoringcurve 
Ik ontdekte na 2 jaar ploeteren dat mijn letsel variabel was. Dat las ik zo terug in mijn dagboek. Het was niet 
elke dag of elke week hetzelfde. Dat begreep ik eerst niet. Ik dacht dat iets stuk was of niet, maar ik had 
geen idee dat de gevolgen zo kunnen variëren. De ene dag loopt alles best oké, maar een volgende dag kan 
het helemaal mis gaan. De dag daar weer na wordt het nog ernstiger en dan vermindert het weer iets. 
Variabel letsel, of beter variabele gevolgen, waren me nog onbekend toen. 

  

Help, mijn hersenletsel is variabel! 

 

Ik leerde dus dat de gevolgen van hersenletsel steeds veranderen omdat verstoringen opstapelen. Dat 
opstapelen kan soms erg snel gaan, maar de weg terug naar mentale rust duurt meestal veel langer. Ik ben 
toen de mate van cognitieverstoring gaan uitdrukken in een verstoringcurve. Je bevindt je steeds ergens op 
die curve: 

 Dat kan op een laag punt zijn, je bent dan redelijk in mentale rust (relatief dan...); 
  

 Of die positie kan juist heel hoog zijn. Je loopt dan helemaal over en je staat soms letterlijk of 
figuurlijk te tollen op je benen.  
  

 Of je gaat een beetje heen-en-weer, het ene moment wat hoger en enige tijd later (of een dag 
later) misschien weer wat lager. En weer terug. 

 

 
Verstoringcurve 
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Voor veel mensen met NAH is een hoge score op de verstoringcurve dagelijkse realiteit. Gezin, werk, sociale 
contacten, ontspanning, eigen gedachten, frustratie, prikkels, het heeft allemaal aandacht nodig en het 
kost veel (hersen)energie. Eigenlijk kost het gewoon te veel energie, maar ja, je kunt deze dingen moeilijk 
laten schieten toch? Ze zijn immers zo belangrijk! De wereld vertraagt niet voor jou. 

  

Goede en slechte dagen 
Mijn verstoringcurve is een boog (of beter nog, een parabool). De mate van verstoring kan toenemen, je 
komt dan hoger op de curve, en de verstoringen kunnen afnemen, je gaat dan weer naar beneden. Het is 
een steile curve, dat betekent dat je in korte tijd heel snel kunt stijgen in de verstoringen. Je kunt de curve 
ook indelen naar 3 soorten dagen: 

 Goede dagen, met relatief weinig problemen, maar nog steeds niet zoals het vroeger was; 
  

 Normale dagen, met gemiddelde verstoring; 
  

 Slechte dagen als je heel hoog op de curve zit. 

Als ik een slechte dag heb dan kom ik thuis met de boodschappen en ben ik, ondanks het lijstje, toch 3 
dingen vergeten. Dan sta ik in de douche zonder een handdoek in de buurt te hebben. Ik zet dan rustig de 
koffiemelk in de vaatwasser in plaats van in de koelkast. Of ik sta met mijn auto bij de garage en ik weet 
niet meer wat ze zouden moeten repareren. Ik neem de buitenwereld dan ook schokkerig waar (diafocus), 
het is geen vloeiend beeld meer. Heel verwarrend. En zo kan ik nog wel even doorgaan met nog veel meer 
voorbeelden. Dat zijn nare dagen. 

Maar als ik een goede dag heb dan gebeuren deze dingen niet. Of in ieder geval veel minder vaak. Mijn plek 
op de curve van dat moment bepaalt eigenlijk alles. Dus als ik er nu maar voor zorg dat ik laag op die curve 
blijf... 

  

De plaats op de curve is jouw  
werkelijkheid van dat moment. 

  

Hyperfase 
De weg omhoog noem ik de hyperfase. Zeker het hogere deel. Deze fase gaat vaak gepaard met chaos, 
hyperactiviteit, een elektrisch hoofd, haast, frustratie en ongeremdheid. Je voelt je slechter en slechter 
maar je krijgt door hyperfocus nog wel dingen voor elkaar. Je functioneert nog wel enigszins (door de 
hyperfocus), maar het breekt je tegelijkertijd af (het kost teveel energie). Ondertussen wordt je hoofd 
steeds waziger. Je hersenen gaan, vaak ongemerkt, steeds meer dingen missen. Je gebruik de energie uit je 
hersenaccu bijna helemaal op. 

En daarna heb je misschien wat rustigere momenten, en dan daal je weer wat in de curve. Maar mensen 
met NAH blijven toch vaak op en weer neer gaan, aan de hoge linkerzijde van de parabool. 
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Brain stall 
Als dit maar lang genoeg blijft duren (dagen, weken, of soms zelfs maanden) dan val je vanzelf om. 
Tenminste, ik in ieder geval wel. Je hersenen geven het uitgeput op en resetten. Je valt over de top van de 
parabool heen. Een brain stall. Noodstop. Om uit te leggen hoe ik dat beleef heb ik een aparte pagina 
geschreven over (mijn) brain stalls, daar kom ik later in dit blog op terug. 

  

Dementiefase 
En na zo'n brain stall kom je langzaam weer terug in de werkelijkheid. Dat kan wel een paar dagen duren. Je 
bent dan moe, passief, maar ook prettig rustig. Je vergeet veel simpele dingen en je voert soms rare 
handelingen uit. Een beetje vriendelijk verward, maar niet zo vervelend als de weg omhoog langs de curve. 
Ik noem dat de dementiefase. 

  

Ingrijpen 
  
Belangrijk - Als je voelt dat je stijgt op de curve, en het stijgt een beetje te ver, grijp dan in! Als je niets doet 
dan wordt het vaak alleen maar erger. Leer hoe je de prikkels enigszins kunt controleren in plaats van dat je 
de prikkels jou steeds laat verstoren. Hoe je kunt ingrijpen vertel ik je later in dit blog bij opties & tools. 
  

  

 
Ingrijpen op de verstoringcurve 
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Hoog in de curve 
En zo ploeteren veel mensen, dag-in-dag-uit, maar door, hoog in de verstoringcurve en met een erg 
ongemakkelijk of zelfs ongelukkig gevoel. Ik weet er alles van. Ver boven de lijn die je de bovengrens van je 
comfort kunt noemen. Gejaagd, nerveus, angstig, boos, verward, wazig, onvriendelijk, ontheemd. 
Sommigen zijn zich er niet eens van bewust, het is de (nieuwe) werkelijkheid geworden. En degenen die 
zich wel bewust zijn van de verstoringen en het ongemak zeggen vaak: 

 Het is gewoon zo; 
 Je doet er niets aan; 
 Ik heb al van alles geprobeerd; 
 Ik begrijp het, maar hoe dan? 
 Ik ben zo veranderd; 
 Mijn behandelaars vragen dingen van me die me niet lukken; 
 Et cetera. 

Als ik me hoog in de curve bevind dan krijg ik ook last van iets dat ik white-outs ben gaan noemen 
(tegenhanger van black-out). Dan stelt iemand me bijvoorbeeld een vraag, ik denk na over het antwoord, ik 
weet het antwoord, en dan net voor ik het wil zeggen wordt mijn hoofd gewoon wit. Zoals een boek met 
alleen maar lege witte bladzijden. Wit en weg. Vandaar de naam white-out. Een black-out, maar dan wit. 
Mijn neuropsycholoog zei dat ze dat woord niet kende. Dat kan wel kloppen want ik heb het zelf bedacht. 
En het geeft precies aan wat er gebeurt: wit... En na een paar minuten weet ik dan weer precies wat ik 
wilde zeggen. Dit gekke verschijnsel wordt veroorzaakt doordat een overspoeld werkgeheugen onder stress 
of tijdsdruk, zichzelf ineens kan wissen. Vol is vol, het moet nu leeg. Een soort kleine reset. 

En in mijn geval bleek ook dat wanneer ik maar lang genoeg bleef stijgen op de curve, ik in een brain stall 
terecht kom. Dat is een grote reset. Het is een heel raar en naar moment. Dan zijn je hersenen zo heftig 
verstoord en uitgeput dat alles ineens stopt. Een soort totale hersenreset, je hoofd houdt er ineens mee op. 
Alles wordt wit, mistig. De hele wereld schuift ineens een meter of 10 achteruit, het wordt stil, en het lijkt 
of er ineens een hele dikke glasplaat tussen jezelf en de rest van de wereld geschoven wordt. Het lijkt dan 
ook echt een beetje mistig. Soms kan ik dan ook fysiek niet meer bewegen (freeze), maar ik kan dan nog 
wel logisch nadenken. Dat zijn best heftige momenten, waar je akelige herinneringen aan overhoudt. 

  

Stel jezelf de volgende vraag: 
Wil ik lager in de curve leven? 
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Brain stall, een metafoor 

Dit zijn mijn hersenen in betrekkelijke rust. Van bovenaf gezien. Een klein 
beetje mistig maar wel vredig. Het suist altijd wel een beetje, als het geluid van 
krekels in de verte. Ergens (frontaal rechts) zit een onduidelijke witte vlek, ik 
voel dat daar iets mist: 

 

  

Hyperfase 
Dit zijn dezelfde hersenen als de verwerkingsdruk begint op te stapelen, of 
wanneer er plots sterke overprikkeling ontstaat. Mijn hersenen worden dan 
'elektrisch', en niet zo'n beetje ook. Het zachte krekelgesuis zoemt nu heel 
hard, meer zoals een hoogspanningstransformator: 

 

 

Brain stall 
Als de overspoeling of de overprikkeling te veel opstapelt en ineens over een 
grens heen gaat dan volgt er een brain stall (hersenreset). Dan val je ineens uit 
de werkelijkheid. De buitenwereld schuift plots 10 meter naar achteren, het 
wordt heel stil en je bevindt je in een soort mist. Fysiek bewegen is moeilijk of 
zelfs even helemaal niet mogelijk: 

 

  

Dementiefase 
En vervolgens duurt het weer 3-4 dagen voor je, vermoeid en met veel 
hoofdpijn, weer een beetje terug in de werkelijkheid komt: 
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Deze 3 fasen (hyperfase, brain stall, dementiefase) kan ik ook weergeven in de verstoringcurve. Aan de 
linkerzijde van de boog begint overprikkeling op te stapelen. Dat kan dagen, weken tot zelfs wel maanden 
duren. Het ongemak stapelt dagelijks op en de nachtrust is onvoldoende om te herstellen. Je gaat je steeds 
vervelender voelen door de constante overprikkeling.  

En dan komt er vaak een moment dat ik me plots weer best goed voel. Hoera? Nee dus! Ik kom nu in de 
hyperfase, waar ik met hyperfocus (dat vreet energie trouwens) ineens veel meer voor elkaar krijg. 
Tenminste, dat lijkt zo, want mijn werkgeheugen begint nu ongemerkt wel van alles te vergeten.  

Ik ben reeds vele malen in deze valkuil getrapt. Deze fase voelt best goed want ineens krijg ik wel van alles 
voor elkaar, maar het is de opmaat voor een crash. Want als ik nu gewoon doorga dan komt de brain stall 
vanzelf. Dan is de hersenaccu echt helemaal leeg. 

  

 

  

En na de brain stall volgt er dan een veel rustigere periode die ik de dementiefase ben gaan noemen. Dan is 
de reset geweest, het systeem start langzaam weer op. De eerst zo elektrische hersenen zijn weer een stuk 
rustiger. Ik ben dan passief, rustig (misschien wel berustend) en een beetje vergeetachtig. Het voelt een 
beetje afwezig. Ik doe dan ook soms best rare dingen. Dan zet ik rustig de melk in de vaatwasser in plaats 
van in de koelkast. 

Vaak lukt het een tijdje om deze rust te bewaren. Maar de wereld draait door en de volgende 
verstoringcurve ligt dan vaak alweer op de loer... 
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De toverwoorden 

Wat ik eerder al schreef, een hoge positie in de verstoringcurve is veel mensen met NAH niet vreemd. De 
meesten willen er ook wel iets aan doen, maar dat lukt niet altijd. Ik ben zelf geen arts, ergotherapeut of 
tovenaar. Maar ik ben wel ervaringsdeskundig en een autodidact, en ik kan je vertellen wat mij in ieder 
geval prima geholpen heeft. Voor mij bleken er 2 toverwoorden te zijn... 

Het 1e toverwoord is ingrijpen...!  

Dat zal je niet verbazen, je zult iets moeten doen. Want als je niet ingrijpt dan weet je al bijna zeker dat je 
weer meer overprikkeld raakt. Je zult dus heel vaak even kort iets moeten bijsturen. Direct, op het moment 
dat de verstoring zich voordoet of dreigt voor te doen.  

En doe het dan vooral BOM: bijsturen op mogelijkheden. Focus op mogelijkheden (hetgeen op dat moment 
wel kan) en laat de onmogelijkheden maar even schieten voor nu. En die mogelijkheden zijn er bijna altijd. 
Hoewel je ze, als je hoog op de verstoringcurve zit, niet altijd meteen kunt zien.  

Belangrijk - Als je hoog in de curve zit dan is je blik vertroebeld door de gevolgen van overprikkeling. Dan 
kun je het hier-en-nu soms nog maar nauwelijks volgen, laat staan dat je ook nog kunt ingrijpen. Maar als je 
niets doet dan weet je zeker dat externe oorzaken je leven aanhoudend te veel en op een ongewenste 
manier zullen beïnvloeden, waardoor je steeds hoog op de curve leeft. En dat is geen fijne plek. Tenminste, 
ik vond van niet. 
  

  

 

  Bijsturen 

 

  Op 

 

  Mogelijkheden
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DIM en DIP 
De basis voor bijsturen op mogelijkheden wordt gevormd door de termen DIMmen en DIPpen. DIM 
betekent denken in mogelijkheden. En DIP betekent denken in problemen.  

Mensen die in mogelijkheden denken pakken die punten op waarmee ze kunnen verbeteren. Ook al zijn het 
maar kleine dingen. Of ze kiezen juist dingen die eigenlijk niet zo leuk zijn, maar wel belangrijk. Of ze 
pakken juist één groot verbeterpunt dat veel positieve impact op je kan hebben.  

  

 

  Denken in mogelijkheden

 

  Denken in problemen 

  

Personen die DIPpen daarentegen weten vooraf al precies waarom iets niet gaat lukken. En daarom doen 
ze het ook niet. Want het gaat toch mislukken, dat weten ze op voorhand al. De vorige keer lukte het 
immers ook al niet. DIPpers krijgen daardoor ook bijna altijd gelijk, vooral van zichzelf. Een DIPper komt niet 
zo veel verder, een DIMmer heeft vaak meer succes, vooral zodra je wat lager op de verstoringcurve zit.  

Wees je ervan bewust dat DIPpen voor mensen met NAH vaak een verleidelijke en soms zelfs logische 
keuze is, maar het helpt je niet verder. DIM wel... 

  
Tip - Indien het je niet lukte om een advies van bijvoorbeeld de revalidatiearts of de ergotherapeut in 
praktijk te brengen, dan wil dat niet zeggen dat je het niet opnieuw kunt proberen. Dat je wellicht wel 
resultaat boekt als je lager op de verstoringcurve kunt beginnen. Met meer kans op succes omdat je 
uitgangpositie (meer mentale rust) beter is dan bij de vorige poging! 
  

  

NAH en DIP is een hele slechte combinatie, 
NAH en DIM is een veel betere keuze. 
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De moeilijkste 1e stap 
Dalen op de curve betekent simpelweg dat je de oorzaken van je stelselmatige overprikkeling en 
verstoringen verminderd, wegneemt of neutraliseert. Waarbij mentale rust het belangrijkste doel is. 

De moeilijkste stap is de eerste echt rustige periode creëren. Gewoon om te voelen hoe dat is. Rust in je 
hoofd, weinig of geen overprikkeling en positieve gedachten. Als een enorme eyeopener. Je denkt 
misschien dat dit niet kan, maar vaak kan het wel. Alleen ken je dat wellicht nog niet, dat is iets anders. Niet 
om ineens en voor altijd hersenrust te creëren. Zo werkt dat niet. Maar voordat je kunt weten of je iets 
lekker vindt zul je het eerst moeten proeven toch? Vooral als je hoog in de curve zit, want dan heb je 
helemaal geen tijd en energie voor rust. Dan kom je niet aan proeven toe. Je zult de waarde van rust pas 
echt leren kennen en waarderen als je het een keer echt goed ervaren hebt. Wat het met je doet en 
hoeveel gelukkiger je daarvan wordt. En dan wil je daar terug blijven komen kan ik je vertellen! 

Ik moest het ook ontdekken. Ik zat in een enorm chaotische periode en er ging van alles mis met mijn 
hersenen. Tegelijkertijd had ik (nog) geen idee wat er aan de hand was. De neuroloog had immers gezegd 
dat het hersenabces goed genezen was. Dat was ook zo, maar er bleken nog wel wat restklachten te zijn. 
Heel wat trouwens, en dat zou ook niet meer over gaan... 

Ik ben gelukkig redelijk zelfredzaam als het gaat om mijn eigen situatie, dus ik had ook zelf al snel in de 
gaten dat er iets goed mis was. Ik wist alleen niet wat er nu precies verkeerd ging. Ik heb dat besproken 
met mijn psycholoog, en zij adviseerde een NPO bij een neuropsycholoog in het ziekenhuis. In eerste 
instantie werden er 2 dagen gepland met onderzoeken. Die onderzoeken waren behoorlijk zwaar en mijn 
tempo was heel erg laag. Ik kon gewoon niet sneller. Ik werd gek van al die plaatjes, cijfers, letters en 
woorden. Daarom werd er een extra 3e dag ingepland die 2 weken later zou volgen. 

Toen ik na de onderzoeken een afspraak met de neuropsycholoog had om de uitslag te bespreken, had ze 
vooraf al 1 belangrijke vraag. Die wilde ze stellen voordat we de uitslag zouden bespreken. Ze vroeg me wat 
er tussen testdag 2 en 3 gebeurd was. Ik zei dat er niets gebeurd was. Dat ik alleen maar een weekje naar 
Spanje was geweest...... 

  

 
Jávea - Xàbia, Spanje 

  

Tijdens de 1e en de 2e testdag kon ik nog geen 3 woordjes van maximaal 2 lettergrepen onthouden als er 
16 genoemd werden. Als het 3e woord kwam zag ik het 1e woord zo in de mist verdwijnen. Het loste 
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gewoon op leek het wel. En hele bladzijden met letters, kleuren en vormen. Het was één grote visuele brei. 
En onderweg naar huis reed ik gewoon blind door rood. Maar tijdens de 3e testdag loste ik de ene na de 
andere ingewikkelde puzzel foutloos op... 

Die ene rustige vakantieweek maakte zo'n enorm verschil, ongelofelijk.  

  

MOB, mentaal optimale balans 
Het 2e toverwoord bleek dus mentale rust te zijn...!  

En dan liefst een beetje structureel. Bij toeval ontdekt door gewoon een weekje naar het uitzicht hierboven 
te kijken.  

  

Als ik mijn hersenen echt voldoende mentale rust geef,  
dan belonen ze me met tijdelijk fors herstel...! 

  

Denk eens goed na over de quote hierboven, want het betekent nogal wat. En het tijdelijke herstel 
verdwijnt ook weer snel als ik mezelf daarna weer te zwaar belast (een beetje jojo). De wereld vertraagt 
niet voor mij en er zullen altijd externe oorzaken zijn die me weer overbelasten, maar ik weet wel wat ik 
moet doen om weer naar de tijdelijk geheelde mentale rust terug te keren. Ook al lukt dat lang niet altijd. 
Dit is mijn hoop voor de toekomst geworden. 

Ik ben het punt waar ik me laag op de verstoringcurve bevind MOB gaan noemen: mentaal optimale balans. 
Het optimale punt waar je in relatieve mentale rust bent, je dingen kunt sturen en beïnvloeden en je 
minder last hebt van verstoringen: 

  

 

  Mentaal 

 

  Optimale

 

  Balans 
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Belangrijk - Dat de wereld hoog op de curve erg akelig was dat wist ik inmiddels wel. Maar ik wist toen nog 
niet dat het laag in de curve zoveel fijner was. Ik had überhaupt nog nooit van zo'n curve gehoord. Dat klopt 
ook wel want de curve bestond ook nog niet. Ik heb èm zelf bedacht. Ik ontdekte, mijn dagboek 
teruglezend, dat dit bij mij zo werkte.  
  

Ik vergelijk de verstoringcurve wel eens met de onderstaande foto. Als je op deze berg staat (net zoals je 
hoog in de curve kunt zijn) dan zie je eigenlijk niet veel. Misschien is het onder de wolken wel heel erg 
mooi, maar dat weet je zo niet omdat je het niet kunt zien. Je staat hoog op de berg en je zicht naar 
beneden is geblokkeerd door de wolken. En zo is het ook met de verstoringcurve, als je steeds bovenin leeft 
dan weet je op een gegeven ogenblik niet zo goed meer hoeveel fijner het leven lager in de curve is of was. 
Ik heb deze foto zelf gemaakt en ik kan je zeggen dat het onder die wolken inderdaad erg mooi is, net zoals 
het onder in de verstoringcurve veel prettiger leven is. 

  

 
Pico Ruivo, hoogste punt Madeira 

  

En natuurlijk verdween deze mentale rust weer en liep ik zo weer de volgende valkuil in, maar ik had wel 
iets geleerd. Ik had iets ervaren dan van hele grote waarde zou blijken te zijn voor mijn toekomst. 

  

Het is makkelijker om vanuit rust die rust te bewaren,  
dan om vanuit stress te proberen rust te bereiken. 

  

Belangrijk - Dit is geen wonderadvies om op vakantie te gaan en om zo te 'genezen'. Ik wil er alleen mee 
aangeven dat echt even heel goed mentaal uitrusten je situatie en je 'uitzicht' enorm kan verbeteren. En als 
je lager in de curve zit dan kun je problemen of uitdagingen veel beter oppakken dan wanneer je altijd maar 
onder stroom, met veel stress, hoog in de curve, rondloopt. Ik lees vaak ervaringen van andere mensen met 
NAH, die vertellen dat ze al jaren super overprikkeld rondlopen. Ze weten soms niet beter meer. Ik begrijp 
dat wel, maar ik weet ook dat ook zij het anders kunnen doen. Ook zij kunnen de keuze maken om het roer 
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om te gooien, ook al lijkt dat nog zo onbereikbaar. Een uurtje extra slaap helpt niet om je MOB (mentaal 
optimale balans) te bereiken, een structureel andere manier van dingen aanpakken wel. En dan meteen 
over een langere termijn. 
  

  

Eyeopener 
Als je weet waar voor jou dat lage prettige punt ligt met de minste cognitieverstoringen en de meeste 
mentale rust (MOB), dan heb je altijd een doel om naar terug te (willen) keren. 

  

Zoek kansen om even wat langere rust te kunnen nemen. 

  

Window of tolerance 
Zoals ik eerder in dit blog schreef kun je de mate van verstoring beschouwen vanuit de verstoringcurve. En 
er is nog een 2e manier waarop je naar mentale rust of verstoring kunt kijken. Namelijk vanuit het window 
of tolerance (zie de afbeelding lager op deze pagina). Hoe voelt het wanneer je wel een keer beter in je vel 
zit met minder overprikkeling? Heb je dan wat meer energie? Ben je dan meer opgewekt en ontspannen? 
Ja? Dan zit je in jouw window of tolerance, ofwel jouw optimale spanningsgebied: 

  

 

  Window 

 

  Of 

 

  Tolerance

    

  

Zolang je binnen je window of tolerance zit, kun je emoties en indrukken (redelijk) verwerken en een plek 
geven. Het kan echter voorkomen dat er iets gebeurt waardoor de spanning te hoog wordt en je uit je 
window of tolerance raakt. Dat kan op 2 manieren: je komt in een overactieve staat terecht (vechten of 
vluchten) of juist in een passieve staat (bevriezen). Beide situaties zijn onprettig en niet effectief. 

Het window of tolerance is vaak kleiner bij mensen die last hebben van NAH. Hierdoor raken zij veel sneller 
uit balans. Merk je dat je overmatig aan het piekeren bent, slecht slaapt, heel gespannen bent of depressief 
voelt? Druk je emoties weg door te snoepen, alcohol te drinken of andersoortig vluchtgedrag? Op die 
momenten is het belangrijk om de weg naar je window of tolerance te vinden door in te grijpen en de 
spanning te reguleren zodat je weer in je natuurlijke functioneren komt.  
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Window of tolerance 

  

Belangrijk is dat je gaat voelen en ervaren wat jouw regelmogelijkheden zijn. Zo is de de tegenhanger van in 
het overactieve gebied zitten: ontspannen en de tegenhanger van het passieve gebied en bevriezing: in 
actie komen! Ga eens na wat je helpt om jezelf te ontspannen? Is dat een oefening of meditatie, een 
wandeling of creatieve bezigheid? En wat helpt je om in beweging/actie te komen? Starten met iets leuks? 
Fijne muziek opzetten? Kun je steun organiseren voor jezelf? Hoe meer je reguleert, hoe meer grip je 
ervaart en hoe rustiger het wordt.  

  

De cognitiegroep 
Begin 2020 brak de Corona pandemie uit. Een vreselijke situatie natuurlijk, maar ook een heel rustige 
periode voor mijn oververhitte hersenen (1e lockdown). En toen kwam dat rustgevoel ineens weer terug. Ik 
had net een nieuwe mountainbike gekocht, dus ik ging lekker door het bos fietsen in plaats van de hele dag 
achter de feiten aan te lopen. Het was weldadig! 

  

 
Mentale rust 
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Ondertussen was ik door de neuropsycholoog en de ergotherapeut in een cognitiegroep geplaatst. Dat is 
een trainingstraject voor mensen met NAH en het maakt onderdeel uit van het revalidatietraject. Dit traject 
werd georganiseerd door het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. En in die groep kwam ik 2 lotgenoten 
tegen die me enorm geïnspireerd hebben. Beiden waren, ondanks serieus letsel, de rust zelve. Ik begreep 
eerst niet hoe dat kon? Zij hadden zoveel rust en ik stond alleen maar onder stroom. Zij hadden reeds 
ontdekt wat ik nog aan het ontdekken was: mentale rust. 

  

Conclusie 

Het uitzicht beneden in de verstoringcurve is veel mooier dan het uitzicht boven. En zolang je niet weet hoe 
beneden voelt zul je geen mogelijkheden vinden om daar te blijven. Hoog in de curve is je energie te laag 
om adequaat actie te ondernemen. Dan loop je de hele dag maar achter de feiten en de verstoringen aan. 
Als je de rust eenmaal een keer ervaren hebt dan wordt alles duidelijker. Het kostte mij ook 3 jaar, en ook 
nu doe ik het nog dagelijks fout. Maar ik blijf steeds denken aan dat ene doel: 

  

Mentale rust is mijn toekomstperspectief...! 

  

Eyeopener 
Neem je lot in eigen handen, een ander kan de zo belangrijke mentale rust niet voor je regelen, dat zul je 
zelf moeten aanpakken. Doe iets goeds, laat iets slechts. Echt, geloof me! 

  
Belangrijk - Voor mij waren de toverwoorden ingrijpen en mentale rust echt voorwaarden om mijn situatie 
aan te kunnen pakken. Zonder die 2 dingen was het eerder nog niet gelukt, maar nu had ik een goed 
opstapje gevonden! 
  

  

Samenvatting 
Deze pagina nog even kort samengevat: 

1. Het eerste toverwoord is ingrijpen; 
2. Doe dit BOM: bijsturen op mogelijkheden; 

  
3. Het tweede toverwoord is mentale rust; 
4. Start vanuit MOB: je mentaal optimale balans; 

  
5. Blijf binnen je window of tolerance; 
6. Denk DIM, denk in mogelijkheden. 
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Toolkit NAH 

In deze eerste toolkit worden eenvoudige instrumenten besproken die je kunt gebruiken om de gevolgen 
van NAH beter op te vangen, en dan met name op het gebied van cognitieverstoring. 

  

Mentale basisrust als startpunt, MOB 
Als je echt wil starten met het creëren van een rustiger hersenleven dan is een rustige tijd een veel beter 
vertrekpunt dan een heel overprikkelde periode waarbij je je hoog in de verstoringcurve bevindt. Zoek een 
moment, creëer er zelf 1 of wacht een goede kans af. Vroeg of laat dient er zich een moment aan dat je wat 
lager in de curve zit. Bewust gestuurd of toevallig door de omstandigheden zo uitgekomen. Ik heb dat 
eerder in dit blog bij cognitieverstoring omschreven als MOB, je mentaal optimale balans: 

  

Rust bewaren vanuit rust is veel eenvoudiger dan rust creëren vanuit stress... 

  

 
Verstoringcurve, dalen naar MOB 
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Eigenlijk zou je het laagste punt moeten vinden dat voor jou haalbaar is. Jouw optimale balans tussen rust 
en belasting. Je startpunt. Dat is niet zo makkelijk en dat kost misschien best even wat tijd. Maar vroeg of 
laat dient zich een kans aan op een moment dat je echt even wat meer rust hebt in je hersenen. Dat zou je 
gewoon echt eens even moeten voelen: 

  

 

  Mentaal 

 

  Optimale

 

  Balans 

    

  

Cirkel van invloed 
Ik had dus ontdekt wat goede mentale rust met me deed, wat een fijn gevoel was dat! Je kunt daar niet 
altijd zijn, als je maar weet hoe het voelt en zolang je onthoudt hoe je er in principe kunt komen. Ik besloot 
om vervolgens eerst uit te vogelen wat ik precies zou kunnen beïnvloeden om die rust ook zoveel mogelijk 
te bewaren. Dat lukt niet altijd, maar als je het vaker probeert dan gaat het vaker lukken. Ook al is het maar 
tijdelijk. Een handige tool daarbij is het model van cirkels van invloed en betrokkenheid: 

  

 
Cirkels van invloed en betrokkenheid 
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Je verliest veel energie door dingen uit je cirkel van betrokkenheid te willen beïnvloeden. Die zaken hebben 
wel invloed op jou, maar jij kunt er zelf weinig invloed op uitoefenen. Jij bent bij het onderwerp betrokken 
maar je kunt er niet direct iets veranderen. Je bent dus veel effectiever als je je richt op dingen die binnen 
je cirkel van invloed passen. Want dat zijn zaken die je wel kunt veranderen of verbeteren. 

Tip - Maak eens een lijstje met dingen die je wilt verbeteren, en deel die dingen op in de 2 cirkels. Waar 
kun je echt invloed op uitoefenen en waarop niet? Focus nu op lijstje in de cirkel van invloed, daar liggen je 
kansen en mogelijkheden. Het lijstje in de cirkel van betrokkenheid komt later. 

Als je focust op invloed dan zal die cirkel langzaam groter worden, je kunt op steeds meer dingen invloed 
uitoefenen. Toch zal je cirkel van invloed nooit zo groot worden als je cirkel van betrokkenheid, want 
sommige dingen kun je gewoon onvoldoende beïnvloeden om er verbetering te kunnen bereiken. Stel dat 
je bijvoorbeeld last hebt van het geluid van spelende kinderen in de straat. Dat spelen op zich valt buiten je 
cirkel van invloed, je kunt wel rolluiken aanschaffen om het geluid te dempen, dat valt binnen je cirkel van 
invloed. 

  
Conclusie - Het heeft niet zo heel veel zin om je te richten op je cirkel van betrokkenheid, focus liever op je 
cirkel van invloed om dingen te verbeteren. De cirkel van betrokkenheid betekent vaak energieverlies 
zonder resultaten. En dan vaak ook nog met veel extra frustratie. 
  

Een voorbeeld van de cirkels: 

Ik moest van de neuropsycholoog echt absolute mentale rust nemen. Ik wist alleen toen nog niet wat dat 
was. Ze bleef er maar op hameren en ik snapte het niet zo goed (ik was nog niet in Spanje geweest, zoals ik 
eerder in dit blog beschreef). Toen ik die rust eindelijk een beetje begon te begrijpen verwees ze me door 
naar de revalidatieafdeling. Het resultaat waren 5 (!) afspraken in 1 week. Dat was best veel. 
Revalidatiearts, fysiotherapie, ergotherapie, cognitiegroep en maatschappelijk werk (voor advies rondom 
mijn particuliere inkomensverzekering). Super druk dus. Maar ook belangrijk. Die afspraken vallen in mijn 
cirkel van betrokkenheid. Het gaat over mij, maar ik kan niet zo heel veel sturen. De afspraken zijn er 
gewoon. Om toch rust te creëren in die week moest ik dus andere dingen uit mijn cirkel van invloed 
aanpassen. Dingen waar ik wel invloed op had. Ter compensatie. 

  

PRET 
En als je dan je MOB (mentaal optimale balans) ontdekt hebt dan wil je daar natuurlijk zuinig op zijn. Dat 
wil je behouden. Ik begon daarom veel dingen PRET te doen op advies van de ergotherapeut. PRET is een 
handige basisstrategie om dagelijkse dingen op een voor jouw hersenen prettige manier aan te pakken. 

En voordat je ergens PRET aan begint kun je jezelf ook nog afvragen: 

  

Moet ik dit nu doen? 
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En dan met de nadruk op ik, dit en nu: 

 Ik: moet ik het doen of kan een ander het ook aanpakken?  
  

 Dit: is het zinvol dat je dit doet of kun je beter je energie ergens anders aan spenderen? Is het 
belangrijk en eventueel dringend genoeg? 
  

 Nu: moet je het nu doen of kun je het beter op een later ogenblik inplannen? 

De essentie van PRET is dat je activiteiten niet in 1 keer afrondt, maar dat je steeds kort even een pauze 
neemt. En tijdens die frequente korte pauzes doe je iets dat je mentaal niet inspant. Of misschien zelfs iets 
dat je een klein beetje mentale rust geeft en je wat ontspant. 

  
Tip - Ga actief op zoek naar kleine en grotere activiteiten waar je rustiger van wordt of waar je eventueel 
zelfs extra mentale energie van krijgt! Maak er desnoods een lijstje van dat je steeds kunt aanvullen. Zo 
ontdekte ik zelf dat ik bijvoorbeeld heel rustig word van een goede Netflix-serie. Of een game op de 
Playstation. En mijn gitaar en piano werken ook prima. Of een wandeling met de kleindochter in de 
wandelwagen. 
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Bijvoorbeeld: 

Het schrijven van dit blog is best een grote en ingewikkelde taak. En ik kan het me niet veroorloven om de 
hele dag achter de computer te zitten om eraan te werken. Dat trekken mijn hersenen niet, dat is veel te 
veel mentale inspanning. Ik merk na een half uur al dat mijn hersenen beginnen te suizen en dat de 
autocorrectie van de tekstverwerker vaker en vaker ingrijpt. Ik moet het dus PRET doen anders werk ik 
mezelf al heel snel over de kop: 

  

 

Pauzeer 
regelmatig 

Op tijd inzien wanneer je (even) moet stoppen, je grenzen leren kennen, 
spanning en ontspanning in balans brengen. 

      

 

Rustige 
omgeving 

In verband met afleiding muziek, radio en tv uit tijdens het lezen of een gesprek 
voeren, zorg ook voor een rustige inrichting. 

      

 

Een ding 
tegelijk 

Concentreer je op elke handeling, zet bijvoorbeeld bewust koffie en voer niet 
ondertussen een gesprek.  

      

 

Tempo 
aanpassen 

Pas je tempo aan de nieuwe situatie aan, het heeft geen zin om je oude tempo na 
te streven, dat is niet realistische en werkt juist vaak averechts.  

      

Dat betekent in de praktijk dat ik steeds een stukje aan het blog werk, dat ik dan even pauzeer, en dat ik 
daarna weer kort verder werk. En tijdens de korte en frequente pauzes doe ik even iets anders. Iets dat me 
weer even wat ontspant (qua hersenen dan). Bijvoorbeeld een kopje koffie, even rondkijken in de tuin, de 
vaatwasser leegruimen, een paar akkoorden spelen op mijn gitaar of op de piano. Het maakt eigenlijk niet 
zoveel uit wat je doet, als het je maar enigszins ontspant. Ik verdeel grotere en mentaal zwaardere taken 
dus in veel kleinere behapbare blokjes. En bij de uitvoering van de blokjes let ik er constant op dat ik 1 ding 
tegelijk doe, ik een rustig tempo aanhoud (haasten in combinatie met nadenken is voor mij echt een heel 
slecht idee, dat verstoort me direct). En ook een rustige omgeving met weinig afleiding helpt enorm. 

En als een taak dan af is (of af is voor vandaag) dan begin ik rustig en op dezelfde wijze aan de volgende 
taak. Of ik ga eerst even een half uurtje wandelen of ik spring even een uurtje op de mountainbike. 
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PRET en DIM 
DIPpers (denken in problemen) zijn nooit zo succesvol met de PRET-strategie, maar DIMmers (denken in 
mogelijkheden) boeken wel vooruitgang. Het klinkt een beetje simpel, maar je moet het gewoon doen. 
Gewoon doen!  

PRET kan bijna altijd en bijna overal. Tijdens het boodschappen doen zou je in de winkel nog PRET kunnen 
toepassen. Een wat langere autorit kun je onderbreken. Op feestjes kun je best 2 keer een kwartiertje 
buiten gaan wandelen. Huishoudelijke taken, hobby of werk kun je altijd in PRET-plakjes snijden. En als er 
familie op bezoek komt kun je best even 30 minuten rust nemen tussendoor. Geen excuses bedenken 
waarom het allemaal niet gaat, maar zoek naar de dingen die je wel PRET kunt aanpakken. Dat hoeven 
maar kleine dingen te zijn, zeker in het begin. 

  

PRET en SDD 
En tot slot bij het onderwerp PRET, wil ik nog iets vertellen over SDD: stop, denken, doen. Dit is een 
eenvoudige manier om naar je eigen (ongewenste) gedrag te kijken en dit bij te sturen naar gedrag dat 
beter bij je NAH past. En dat ook beter voor je welbevinden is. Je doet dat door met jezelf in gesprek te 
gaan: 

  

 

   Stop 

 

   Denken

 

   Doen 

    

  

Veel dagelijkse dingen doe je eigenlijk automatisch. Het gaat vanzelf, want je bent immers gewend om het 
altijd zo te doen. Je reageert vaker op die manier. Dat is spontaan zo ontstaan door de omstandigheden of 
dat heb je zo aangeleerd. Je reageert eigenlijk automatisch, en soms bijna instinctief. 

  

Stop denken doen, ga in gesprek met jezelf. 

  

Die automatische stimulus-response-reactie (zoals dit heet) is vaak een valkuil bij NAH. Je reageert 
automatisch op een bepaalde situatie of op prikkels. Maar tegelijkertijd kunnen deze situaties je verstoren 
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of overprikkelen. Dat kun je doorbreken door SDD toe te passen. En dat doorbreken is aan de ene kant heel 
moeilijk, maar aan de andere kant kun je stellen dat je het gewoon even moet doen! Stop, denken, doen. 

Een voorbeeld: 

Stel dat je in de supermarkt boodschappen aan het doen bent. De winkel is druk, de vele kleurrijke 
producten in de schappen komen zowat op je af en je boodschappenlijstje lijkt veel te lang. Je kunt 
producten die recht voor je neus staan soms niet eens vinden. Je oren suizen en het felle licht is 
onaangenaam. Wat ga je nu doen? Je kunt gewoon de boodschappen verder proberen te doen, ondanks de 
extra prikkels die je nu oploopt. Of je kunt boos en gefrustreerd de winkel weer uit gaan zonder 
boodschappen. Deze beiden reacties kunnen automatische stimulus-response-acties zijn. Het zijn je 
natuurlijke reacties, maar ze voelen geen van beiden goed. Ze zijn ook niet effectief. Je zou beter SDD 
kunnen toepassen: 

 STOP op het moment dat je je onaangenaam begint te voelen of op het moment dat je je realiseert 
dat het minder fijn wordt. Ga gewoon eens even stil staan. 
 
Ik was in een Albert Heijn winkel voor de boodschappen en ik zocht de sinaasappel-gemberthee. Ik 
zat die dag heel hoog in mijn verstoringcurve omdat ik eerder die dag een mentaal erg zware NPO-
test had gedaan. In het juiste gangpad aangekomen zag ik 1 grote muur van gekleurde doosjes. Het 
viel me zowat aan. Een schap van 2 meter hoog en 4 meter breed. Dat was wel heel veel thee, hoe 
moest ik ooit dat juiste doosje vinden? 
   

 DENK na over wat er nu met je gebeurt. Wat gebeurt er en hoe komt dat? Wat kun je nu doen om 
meer overzicht te krijgen? Ga in gesprek met jezelf. 
  
Ik stond wazig en verward naar de thee te kijken en ik wilde eigenlijk terug naar huis gaan. Maar ik 
besloot te stoppen en te denken. Hoe kon ik dit oplossen? Ik besloot om het grote schap op te 
delen in kleinere stukjes en die kleinere delen heel rustig één voor één te bekijken op zoek naar de 
sinaasappel-gemberthee. 
  

 DOE vervolgens wat je, met respect voor je hersenen, moet doen. 
  
Even 3 keer ademhalen. Ik had inmiddels een plan en bekeek het schap in een heel rustig tempo in 
kleine delen. Van links naar rechts. Eerst het bovenste schap, daarna de plank er onder, et cetera. 
Ik vond al snel de juiste thee! 

SDD is gemakkelijk en moeilijk tegelijkertijd. De techniek is erg eenvoudig om te begrijpen, maar de 
toepassing bij de dagelijkse dingen is veel lastiger.  
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Belangrijk - De beste tip die ik je denk ik kan geven is: denk STOP zodra er iets is dat je als onprettig ervaart. 
Iets dat je overprikkelt of verstoort. Stop, stop, stop direct. Denk aan het stopbord hier onder en hou jezelf 
in gedachten dat bord voor. Zodra je kunt stoppen, kun je ook denken en doen. Dat STOP is het meest 
cruciale deel. 
  

  

 
Je persoonlijke stopbord 

  

Samenvatting 
Als je de gevolgen van NAH op het gebied van cognitieverstoring wilt verminderen denk dan in 5 stappen: 

1. Start vanuit je mentaal optimale balans (MOB); 
2. Focus op je cirkel van invloed; 
3. Doe veel dingen PRET; 
4. Denk DIM, denken in mogelijkheden; 
5. Doe SDD, stop, denken, doen. 

  

 


