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Hoofdstuk 4

Beperking of probleem

Het is belangrijk je eerst af te vragen of het een beperking of een probleem is waar je mee te maken hebt. 
Een beperking betekent dat jij er geen invloed meer op kunt uitoefenen. Het gegeven is onomkeerbaar. 
Er is geen weg terug. Voorbeelden zijn: ons verleden, onze afkomst, onze leeftijd, een handicap, een 
ongeneeslijke ziekte, een onomkeerbare daad die we verricht of ondergaan hebben. Overigens hoeft een 
beperking niet altijd te leiden tot problemen. 

Een goede kennis van me werd toen hij op zijn motor van zijn werk naar huis reed in juni 2011 door een auto 
aangereden . Hij was bijna thuis; de bestuurder van de auto had hem niet gezien. Hij belandde in plaats van 
thuis in het ziekenhuis en lag enige dagen in coma. 
Toen hij uit de coma kwam werd hem en zijn familie al snel duidelijk dat hij aan zijn onderlichaam verlamd zou 
blijven . Hij zou voor altijd in een rolstoel zitten en nooit meer kunnen lopen. De verlamming was een beperking 
die een grote invloed op zijn leven en dat van zijn gezin zou hebben. 
Niets kon aan dat feit nog verandering brengen. De impact was uiteraard enorm en het verwerken ervan 
betekende voor hem en zijn familie erg veel. Het verdriet en het verwerken van het gegeven dat hij nooit meer 
zou kunnen lopen en moet leven met alle andere gevolgen van de verlamming was erg moeilijk.

Twee maanden later mocht hij naar het revalidatiecentrum. Hoe verder hij in het revalidatie- en het ver-
werkingsproces kwam, des te meer begonnen hij en zijn familie na te denken over de gevolgen. De problemen 
die ontstonden door de blijvende handicap. In tegenstelling tot de beperking zijn er voor de problemen die zich 
voordoen - alhoewel niet altijd gemakkelijk - wel oplossingen. 
De eerste uitdaging was het vinden van een rolstoelvriendelijk huis. Gelukkig vonden ze vrij snel een huis in de 
buurt dat geschikt was: gelijkvloers met brede deuren en waar slechts enkele aanpassingen nodig waren. Hun 
eigen huis konden ze vrij snel verkopen. In februari 2012 verhuisden ze naar hun nieuwe huis. Dit was één van 
de uitdagingen waar zij voor stonden. Maar er waren er meer zoals: zelf weer autorijden en weer aan het werk 
op kantoor.
Met een grote dosis doorzettingsvermogen en door elkaar in de moeilijke momenten te steunen slaagden hij 
en zijn familie er in zich er doorheen te vechten. In maart 2012 is hij weer voorzichtig begonnen met een paar 
uur werken op kantoor en een jaar na zijn ongeluk werkte hij alweer 4 dagen per week. 

Het begon allemaal met het accepteren van de beperking. 
Daarna ging het om het oplossen van de problemen of 
anders gezegd het aangaan van de uitdagingen. 
De beperking is onomkeerbaar en het leven met de 
gevolgen niet makkelijk maar ook hier geldt:       
      
Het gaat om jou en uiteindelijk bepaal je zelf het resultaat.


