
Beste revalidatie team, 

Via deze weg wil ik jullie allemaal van harte bedanken voor jullie steun de afgelopen jaren.  

Ik heb ervaren dat jullie allemaal (van aardige koffie dame tot revalidatie artsen) erg betrokken zijn 
met de patiënten. 
De reden dat patiënten jullie leren kennen is waarschijnlijk niet zo fijn, maar in deze situatie is het 

toch prettig om je te realiseren dat er en geweldig team van vakmensen voor je klaar staat om je zo 

goed mogelijk door dit heftige proces heen te leiden. 

Persoonlijk wil ik nog altijd veel meer bereiken en mijn hoop blijft dan ook (op een schaal van 1 op 
10) op 10 staan. Mijn verwachtingen heb ik echter de afgelopen jaren bij moeten stellen naar een 

magere 2. 

Op 5 september 2016 ben ik bij jullie begonnen met de revalidatie nadat ik op 1 april 2016 het 
slachtoffer ben geworden van een ernstig motorongeval. In het begin was het even spannend wat 
me allemaal te wachten stond, maar al snel voelde ik me thuis in jullie vertrouwde omgeving.  

 
Wat jullie erg bijzonder maakt is dat ik niemand vreemd heb zien op kijken als ik begon met praten. 

Aangezien ik ook dysartrie (onder andere de spraak en slikspieren worden niet meer aangestuurd 
zoals ik gewend was) heb opgelopen, heb ik ernstige moeite om me verstaanbaar te maken.  
Eenieder van jullie doet/neemt de moeite om me te verstaan (zelfs aan telefoon).  

Buiten mijn vaste therapeuten, word ik ook aan de balie etc. netjes te woord gestaan en ontvang ik 
geen rare blikken voor mijn spraak en dat heeft me altijd goed gedaan. 

Voor mij persoonlijk was het mooiste moment, dat het tijdens de therapie lukte om weer op een 
gewone fiets weg te fietsen. Door de problemen met mijn balans en door eerdere verhalen bij de 

Sint Maartenskliniek in Nijmegen leek mij dit onmogelijk. Het feit dat jullie deze stap toch hebben 
aangedurfd vind ik nog steeds geweldig!!! 

Eind van dit jaar stopt mijn therapie bij jullie. Helaas heb ik voor mezelf niet kunnen bereiken wat ik 

had gehoopt. Maar dit lag zeker niet aan jullie motivatie, maar meer aan mijn gebrek aan ervaring 

met hersenletsel. Ik was in de veronderstelling dat (zoals ik gewoon was) met veel oefenen en met 
niet opgeven alles wel weer op zijn pootjes terecht zou komen. Zo heb ik nagenoeg alles weer 

opnieuw moeten leren: In het begin lopen, toilet bezoeken, eten (met name goed slikken), douchen, 
scheren, trap lopen, mezelf enigszins verstaanbaar maken en later nog een rij test bij het CBR om 
mijn rijbewijs  weer geldig te laten verklaren, leren om enigszins op een gewone fiets uit de voeten te  
kunnen, gestart met zwemmen (zover dit lukt) en gestart met rennen (zover dit lukt). 

Ik heb altijd hoop gehouden dat mijn spraak nog duidelijker zou worden. Tot nu toe is dit valse hoop 
gebleken. Hopelijk vinden ze hier in de toekomst nog een oplossing voor. Ik ben er echter wel van 

overtuigd dat jullie alle mogelijke oplossingen hebben bekken zowel met jullie eigen ervaringen als 
buiten de deur en dit waardeer ik zeer. 

Tot slot wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie steun en interesse die ik de afgelopen jaren 
heb mogen ontvangen en wens ik jullie nog vele gezonde en mooie jaren toe. 

Ik vind het mooi om te hebben mogen ervaren dat er een sterk, ervaren en enthousiast team van 

revalidatie specialisten in de buurt is die mensen zoals ik, uitermate fijn helpen en begeleiden in dit 
zeer heftige proces. 

 

Groetjes Ron van den Munckhof 


