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Jeruzalem ✱ Do-
nald Trump heeft
gisteren als eerste
zittende Ameri-
kaanse president
de voor Joden hei-
lige Klaagmuur in
de oude stad van
Jeruzalem be-
zocht. Trump
werd begeleid
door een joodse
geestelijke. Daar-
na ging hij alleen
naar de muur en
legde er met ge-
sloten ogen zijn
hand tegenaan.
Trump droeg bij
de Klaagmuur
een keppeltje,
een joodse hoofd-
bedekking. Hij
plaatste ook een
bidbriefje in de
muur.
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Trump omzeilt
valkuilen

Jeruzalem Historisch bezoek Trump aan Klaagmuur

Patiëntenvereniging Hersenlet-
sel.nl trekt aan de bel over de
’schrikbarende cijfers’, die zijn geba-
seerd op onderzoek van hoogleraar

neurorevalidatie Gerard Ribbers. In
Nederland krijgen zeker 140.000
mensen per jaar te maken met niet
aangeboren hersenletsel.

Wrang
Directeur Monique Lindhout van de
vereniging wijst erop dat Nederland
goed scoort in de acute fase, vlak na
bijvoorbeeld een hersenbloeding of
een herseninfarct. Publiekscampag-
nes hebben het bewustzijn hiervoor
vergroot. „Dat is mooi, want meer
mensen overleven een beroerte. Het
wrange is dat te weinig wordt ge-
daan met de medische gevolgen,
vooral als die niet meteen merkbaar

zijn.” Zo gebeurt het vaak dat bij
mensen die er goed vanaf komen en
snel weer naar huis mogen, later een
terugval ontstaat. „Dit wordt dan
vaak niet in verband gebracht met
het eerdere hersenletsel, zodat ze
alsnog langdurig tobben en niet
goed functioneren. Voor de BV Ne-
derland kost dat ook extra geld”, al-
dus Lindhout.
Haar vereniging wil samen met des-
kundigen, politiek en zorgverzeke-
raars zoeken naar manieren om
meer zorg te leveren, zoals het ge-
bruik van moderne technieken. Ook
zou er door artsen meer gecontro-
leerd moeten worden.

’Veel te weinig zorg
na een hersenletsel’ 
Van onze verslaggever

Velp ✱ Veel te weinig mensen die
hersenletsel oplopen door een be-
roerte of een ongeluk, krijgen spe-
cialistische revalidatiezorg. Slechts
één op de tien patiënten mag naar
een revalidatiecentrum om te her-
stellen van geestelijke en lichamelij-
ke gevolgen. De resterende negentig
procent krijgt beperkte revalidatie-
zorg, bijvoorbeeld in een verpleeg-
huis, of helemaal geen zorg.

De hogeschool ontwikkelde de
van oorsprong Amerikaanse
training omdat veel ouders
klagen dat het hebben van een
kind zo anders is dan ze zich
hadden voorgesteld. Er is veel
aandacht voor de relatie tussen
de partners. Het trainingspro-
gramma draait nu op proef,
onder andere in Alphen aan
den Rijn. Hogeschool Leiden
hoopt dat het volgen van de
training uiteindelijk net zo
vanzelfsprekend wordt als
zwangerschapsgym.

➔ Regionaal 4: ’Ik denk dat
ouders maar wat doen’

Cursussen
ouderschap
Janneke Dijke

Leiden ✱ Aanstaande ouders in
Leiden en Katwijk kunnen
vanaf dit najaar een cursus ou-
derschap volgen. Het Centrum
voor Jeugd en Gezin in de twee
plaatsen biedt dit aan, in sa-
menwerking met Hogeschool
Leiden. De training ’Ouderte-
am.nu’ helpt mensen zich voor
te bereiden op hun nieuwe rol
als ouder.

REDACTIE@LEIDSCHDAGBLAD.NL DINSDAG 23 MEI 2017


