Brief Cor ten Hove aan Hersenletselteam met oa idee ‘te weinig bloed in hersenen’
Aan Hersenletselteam Noord-Brabant
Eindhoven, 14 november 2000
Geachte …,
Zoals afgesproken ontvangt u hierbij nadere informatie in verband met mijn vraagstelling aan het
Hersenletselteam.
Bijlagen
In deze bijlagen beschrijf ik klachten en symptomen. Ook zijn medische rapportages bijgevoegd.
Toelichting
Sinds de crash (december 1992) ken ik veel gezondheidsklachten. Eén voor mij en mijn echtgenote
beangstigende klacht is, zoals ik het zelf omschrijf, mijn bewustzijnsvernauwing. Vooral deze
bewustzijnsvernauwing wordt voor mij tot nu toe onvoldoende verklaard.
Ik heb zelf het idee dat mijn hersenen te weinig bloed krijgen. Mede dankzij mijn trainingen in het
Medisch Training Centrum van het St. Annaziekenhuis in Geldrop zie ik daarnaast een steeds
duidelijker verband tussen de houding ván en belasting óp mijn nek en een daarop volgende
verergering van deze bewustzijnsvernauwing.
Vanaf het allereerste begin ontbrak er een samenhangend medisch onderzoek naar de
gebeurtenissen tijdens de crash en de, mogelijke, gevolgen. Het medisch onderzoek bleef beperkt
tot incidentenonderzoek.
Dankzij de Post Traumatische Stress behandeling, die in 1997 begon, kon ik het bestaan van de
crash echt erkennen. Het heeft nog langer geduurd voor ik een behoorlijk inzicht had in wat er met
het toestel en mij tijdens de crash was gebeurd.
Om een lang verhaal kort te houden: ik ben van mening dat er nog onvoldoende onderzoek is
verricht, juist ook naar mogelijk hersenletsel. Ik denk bijvoorbeeld aan mogelijke oorzaken en
gevolgen van mijn bewusteloosheid en mijn nek/halsproblemen mede in samenhang met de
krachten die op mij werden uitgeoefend tijdens de crash.
In mijn ogen is het verstandig om in ieder geval het, vanwege onze verhuizing naar Eindhoven,
stilgelegde neurologisch onderzoek weer op te starten.
Vraagstelling
Teneinde een beter inzicht te krijgen in oorzaken van mijn klachten en beperkingen zou ik gaarne
willen weten:
• welke onderzoeksopzet door u geadviseerd wordt en
• wie mij kan helpen om een specifieke vraagstelling te formuleren.
Indien u nog informatie nodig heeft voor een goed overleg dan hoor ik dat graag van u. Alvast
hartelijk bedankt voor uw aandacht.
In afwachting van uw berichten en
met vriendelijke groet,
C. ten Hove
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