
Mijn ultieme fietsprestatie voor 
hersenonderzoek en voor Thomas 

 
Onze zoon Thomas bleek enkele jaren geleden een hersentumor te hebben. Na een operatie 
en daarna een protonenbestraling lijkt alles rustig. Je ziet een gezonde vent. Maar wat je 
niet ziet zijn de effecten van een niet aangeboren hersenletsel NAH. Vaak minder energie, 
gevoelig voor prikkels, batterij halfvol. Meer onderzoek is nodig. Want er zijn meer mensen 
met NAH, veelal jonge mensen. En hun probleem blijft vaak verborgen.  
Voor de Hersenstichting en voor Thomas ga ik fietsen. En het wordt een heel bijzonder 
avontuur, The Ride Ventoux 2022. Van de Mont Ventoux naar Valkenburg, 1.300 km lang en 
17.000 hoogtemeters in 8 dagen, met de start op 5 juni. Een uitdaging, maar niets 
vergeleken met de mensen die leven met NAH. Steun je de Hersenstichting, Thomas en mij?  

https://actie.hersenstichting.nl/actie/jelle-blaauwbroek   
 
Organisatie 
De fietstocht wordt georganiseerd door The Ride van 5 juni tot en met 12 juni, een tocht van 
1300 km. Zij organiseert dit type fietstochten vanaf 2016. Er gaan 285 fietsers mee en 100 
vrijwilligers. Het is een hele karavaan die acht dagen samen optrekt, met koks, masseurs, 
fietsenmakers, tentenbouwers en nog veel meer. De organisatie heeft zelf geen specifiek 
goed doel gekozen voor de tocht, niet anders dat ze de deelnemers motiveren allemaal te 
finishen: het is een persoonlijke uitdaging. Ik start aan de voet van de Mont Ventoux in 
Frankrijk, dat wordt de eerste beklimming. Er volgen nog meer bekende passen, zoals Alpe 
d’Huez en Le Grand Ballon. Met de hele groep eindig ik in Valkenburg op de Cauberg.  
 
Motivatie 
Ik heb besloten, in overleg met mijn zoon, om meer aandacht te genereren voor NAH, niet 
aangeboren hersenletsel. Ergens in je leven krijg je pech, b.v. een hersenbloeding, een 
hersenschudding of een hersentumor. Met geluk kom je er bovenop. Maar vaak is er iets 
veranderd in je hoofd. Concentratieverlies, last van prikkels en weinig energie zijn 
voorbeelden van het effect van NAH. Je ziet een gezond iemand maar van binnen is er iets 
veranderd. Omdat je het aan de buitenkant niet ziet, blijft het vaak verborgen. Mensen met 
NAH komen er niet altijd vooruit, bijvoorbeeld op hun werk. Als mensen het wel zouden 
weten, kunnen collega’s en vrienden er beter op inspelen. Er ontstaat meer begrip voor je 
persoonlijke batterij die vaak maar half vol is. Toch is het niet makkelijk om je persoonlijke 
grens aan te geven. Hier aandacht voor vragen is de motivatie voor Thomas en mij om de 
sponsoractie voor de Hersenstichting te koppelen aan de monsterfietstocht The Ride in juni 
2022. Ons doel is om € 5.000,- te verzamelen.  
 
Website Hersenstichting 
Mijn actie heb ik geplaatst op de website van de Hersenstichting, donaties komen direct bij 
de stichting. En ik zal iedereen op de hoogte houden van de vorderingen in de fietsweek, zo 
zal ik enkele blogs plaatsen op de website.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens Thomas,    Jelle 

https://actie.hersenstichting.nl/actie/jelle-blaauwbroek


 
De QR code leidt je naar de website van de Hersenstichting, 

naar de donatiepagina van mijn actie. 


