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HERSENINFARCT

Sommige mensen blijven na een herseninfarct zo somber en
bang, dat ze volledig futloos door het leven gaan. En dat terwijl ze vaak tot veel meer in staat zijn dan ze willen geloven.

Nieuwe energie na
In de nieuwbouw van het Citadel College in Lent wordt hard gewerkt aan
de inrichting van de klaslokalen.
foto William Moore

Nijmegen koploper
vernieuwing scholen

Na een herseninfarct sta je
anders in het leven. Niets is
hetzelfde en veel lukt niet
meer. Maar zelfs dán hoef je
niet de hele dag somberend
en angstig zitten te niksen.
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Als het gaat om vernieuwing van
onderwijsgebouwen, bevindt Nijmegen zich in de landelijke voorhoede. Dat is vooral ter danken
aan het raadsbesluit in 2008 om
de schoolbesturen de volledige beschikking te geven over de onderwijsmiddelen (jaarlijks 13,9 miljoen euro) die via het rijk naar de
gemeente komen.
Nijmegen heeft destijds het bezit
van de gebouwen vrijwel volledig
overgedragen aan de schoolbesturen. Dat is vrij uniek in Nederland.
De schoolbesturen draaien nu wel
zelf volledig op voor het beheer en
onderhoud. De scholen kunnen
versneld investeren in nieuwbouw
omdat zij sinds 2008 de overwaarde van de bestaande complexen
deels als investeringsbedrag kunnen gebruiken.
Bij het overdragen van de onderwijsbudgetten maakte de gemeente met de schoolbesturen de afspraak dat die de komende decennia 70 procent van de schoolgebouwen zouden vervangen en 30 procent zouden renoveren. Qua vernieuwing liggen de scholen op
schema. De lage rentestand van
dit moment is zelfs gunstig voor
scholen om nu te investeren. Wel
stijgen de vernieuwingskosten
door extra eisen op gebied van bijvoorbeeld energiebesparing en het
binnenklimaat op scholen.
Het tempo van vernieuwing van
schoolgebouwen is ook opgevoerd

binnen het basisonderwijs. Zo
kwam er in 2011 een nieuwe basisschool in het voorzieningencentrum ’t Hert in Willemskwartier.
Een jaar eerder werd de Kleine
Wereld in Grootstal opgeleverd. In
Waterkwartier start binnenkort de
bouw van een nieuwe school voor
’t Aquamarijn bij het nieuwe wijkhart. In Lent wordt er al volop gebouwd aan de nieuwe school voor
De Geldershof. In april is gestart
met de nieuwbouw van Prins Maurits in Zwanenveld in Dukenburg.
Talloze nieuwbouwplannen zijn
bovendien in voorbereiding zoals
voor De Klokkenberg bij het Kops
Plateau, basisschool Brakkenstein
en De Buut in Nijmegen-Oost.
Sinds kort wordt ook nagedacht
over een combinatie van De Klumpert en De Vossenburcht in een
brede basisschool voor Hatert.
De vrije basisschool Meander aan
de Prins Bernhardstraat denkt na
over een verplaatsing naar de Celebesstraat om ruimte te maken
voor een uitbreiding van het Karel
de Grote College.
Overigens laat wethouder Kunst
in een rapport weten dat zij zorgen heeft over de het onderhoud
aan oudere scholen. Zij vreest dat
schoolbesturen als gevolg van stapeling van financiële tegenvallers
gaan bezuinigen op complexen die
ze op termijn willen afstoten. Nijmegen heeft zich verplicht die gebouwen aan te kopen. Kunst wil
daarom met de schoolbesturen in
gesprek over het onderhoud.
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‘L

aat je handjes eens wapperen’, roept zijn echtgenote geërgerd als zij
na een lange werkdag
thuiskomt en ziet dat hij de hele
dag als een zoutzak in zijn stoel is
blijven zitten. De afwas van de vorige dag staat op het aanrecht, de
stofzuiger is niet aangeraakt, de
kattenbak loopt over, het gras staat
enkels hoog, de boodschappenlijst
hangt nog aan het prikbord en
nou moet ze zelf gaan koken.
Dat ook nog. Terwijl híj de hele
dag thuis was en als een zombie
voor zich uit heeft zitten staren.
Zo gaat het nu al maanden, sinds
hij terug is na het revalidatietraject
dat volgde op zijn herseninfarct.
Zijn niksdoen wordt steeds erger
en stilaan is zij het zat.
Natuurlijk hakte die beroerte er
zwaar in. Niemand weet zo goed
als zij dat hij niet meer de oude is,
ook al blijven veel restverschijnselen voor de buitenwereld verborgen nu hij zijn evenwicht heeft teruggevonden en weer gewoon kan
lopen, ook weer kracht heeft in
zijn rechterarm en been, weer verstaanbaar praat en zijn rechtermondhoek niet meer hangt.
Maar hij blijft doodmoe en emotioneel labiel. Dat zal nooit meer zoals vroeger worden, zo goed als hij
last zal houden van geheugenproblemen, moeite met ruimtelijke

oriëntatie, concentratie en het op
een rijtje zetten van zaken. Door
die hinderlijke restverschijnselen
verloor hij zijn baan en nu zit hij
de godganse dag thuis te somberen, meestal tot niets meer in
staat.
„Dat zet relaties onder spanning,
terwijl het zo ver niet hoeft te komen”, zegt prof. dr. Luciano Fasotti, gespecialiseerd in de neuropsychologische nabehandeling van
slachtoffers van een beroerte.
Eerder zette Fasotti al een onder-

zoeksproject op om CVA-patiënten slimmer te leren omgaan met
hun beperkingen, zodat ze minder
snel uitgeput raken.
Dat project werkte zo succesvol
dat het nu de algemene maatstaf
voor behandeling is. Het behandelingsprotocol is overgenomen door
neuropsychologen in het hele
land. Het heeft zelfs geleid tot een
publicatie in het internationale
vaktijdschrift Stroke.
Nu start Fasotti een hiervan afgeleid project om mensen te behan-

Oranje winkelmandjes van
Coop vliegen de supermarkt uit
door Jacqueline van Ginneken
NIJMEGEN – Charmant zijn ze niet.

Wel ontzettend handig en onverwoestbaar. Winkelmandjes. Bij de
Coop in de Nijmeegse wijk Bottendaal vliegen de oranje exemplaren
de winkel uit. Verdwenen.
„We zijn weer een hele lading
kwijt. Zeker honderd winkelmandjes missen we”, zegt een medewerker van de supermarkt. Een knappe schadepost trouwens, want een
mandje kost gauw tien euro.
Waar ze blijven? Geen idee. Er is
wel een vermoeden. Klanten van
de supermarkt aan de Burghardt
van den Berghstraat zijn vooral

studenten. Die lopen voor een
brood, pak melk en zo nog een
paar boodschappen de winkel in,
een tas is niet nodig. Maar ja, hoe
gaat dat? Eenmaal in de supermarkt besluiten ze dat een pizza
ook wel erg lekker is. Een flesje rosé? Ook nooit weg en hebben we
trouwens nog bier in huis? Voor je
het weet is je winkelmandje gevuld. En zul je net zien, dan zijn
natuurlijk de dozen op die altijd
voor de pak liggen in de winkel.
Dus neem je het winkelmandje
mee naar huis. De Coop-medewerker snapt dat wel.
Het geleende winkelmandje blijkt
dan thuis eigenlijk ook best han-

dig te zijn. Als mandje voor de vuile was, voor sokken, als papierbak
of voorraadmandje.
Maar de Bottendaalse supermarkt
doet sinds deze week toch een
klemmend beroep op de klanten:
‘Als u een winkelmandje thuis hebt
staan, breng dat dan terug’, staat op
een briefje in de winkel. Dat
werkt, is de ervaring van een andere Coop-winkel. In Bottendaal zijn
nog geen mandjes teruggekomen.
Maar de studenten zijn nog met
vakantie of bij hun ouders. Met de
terugkeer van de studenten komen ook de geleende oranje winkelmandjes bij de Coop weer terug. Hopen ze bij de supermarkt.

