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Een sslimme meid
m is op haarr toekom
mst
met rrauwe kanten
k
voorbere
v
eid
In de afgelopen tijd
d heb ik naaar het progrramma ‘STU
UK’ gekeken
n, een docum
mentairese
erie die
in januaari en februaari bij de VP
PRO op NPO
O 2 werd uittgezonden.
In deze vierdelige noodlotsver
n
rtelling werrd een aantaal personee
elsleden en patiënten in een
revalidaatiekliniek gevolgd.
g
even om te gaan kijken
n, want de verhalen
v
enn beelden die je
Ik moesst mijzelf eeen duwtje ge
hoort en
n ziet doen mij terugde
enken aan m
mijn eigen behandeling
b
g in een derrgelijke insttelling.
Ik vind h
het ongemakkelijk.
Graag laaat ik het veerleden ach
hter mij, verrgeet de daggen van pijn
n en gevoeleens van verrdriet.
Liever kkijk ik hoopvvol, misschien zelfs meet een wat roze blik naa
ar de toeko mst.
Maar dee vraag is off dit ‘liever niet willen zien wat moeilijk is’, re
ealistisch is.. Ik ben ban
ng dat
het weggkijken van wat pijnlijk is mij niet hhelpt om met
m Veerkraccht in het leeven te staaan.
Nu ben ik blij dat ikk deze serie
e wel heb geezien. Het iss een prachtige docum
mentaire. He
et laat
de realitteit zien, heet leven zelff dat soms hhard is en ook
o onvermijdbare mom
menten ken
nt, en
tegelijk ook vol van
n liefde en ontroering
o
iis.
Ik zal mij even wat nader aan u voorstelleen:
Geboren in 1960, werd
w
ik in mijn
m eerste l evensjaar gediagnostis
g
seerd met hhet syndroo
om van
Marfan. Eén op de 10.000 mensen heeft deze aando
oening.
Het is eeen genetiscche variatie
e in het fibriilline1 gen, het hoort bij
b de bindw
weefsel afwijkingen.
Simpel ggezegd: Mijjn lichaamsbouw is wa t uit evenw
wicht. Mijn romp
r
is niett zo groot, maar
m
mijn arm
men en ben
nen, handen
n en voetenn des te mee
er.
Al het b
bindweefsel is zwak, he
et ontbreektt mij vaak aan
a spierkra
acht.
Werd eer in 1960 vaanuit gegaaan dat ik vannwege hart en aorta prroblemen nniet ouder zou
worden
n dan een jaar of 5 – 6, later schooof dit op naaar rond de 20,
2 vervolgeens 40 en kiijk, ik
ben er n
nog altijd! Dit
D dankzij de
d ontwikkeelingen op medisch‐tec
m
chnisch geb ied.
Mijn levven met dit bijzonder lichaam heeeft mij nood
dzakelijkerw
wijs doen naadenken ove
er leven
en overr lijden. Watt is dat eigenlijk ‘leven’’ en hoe doe je dat? Met als vervoolgvraag:
”kun je jezelf een beetje
b
voorb
bereiden opp de harde kanten en is er in het oomgaan me
et lijden
en hand
dicap wat tee oefenen?””
Tenslottte kom ik uit de generaatie: ‘Een sl imme meid
d is op haar toekomst vvoorbereid’
Laat ik u een indruk geven hoe
e ik gaande weg mijn le
even aan he
et oefenen bben én lesse
en heb
geleerd. Ik neem u mee, naar één van miijn meest in
ntense mom
menten in heet leven me
et
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Marfan. Een crisisssituatie, waaarin ik onveerwacht anttwoord moe
est geven opp een
fundam
mentele vraaag.
Ik was vveertig, mett mijn gezon
ndheid gingg het tot op dat momen
nt al jaren laang goed.
Omdat ik deelnam aan een we
etenschapppelijk onderzoek,‐ med
dicijnen ter vvoorkomingg van
hartklacchten bij Maarfan patiën
nten ‐, stap te ik zonder enige argw
waan of verrmoeden daat er
wat miss zou kunneen zijn ‐ in de MRI scan..
Een aneeurysma in mijn
m borstkast werd geevonden. Ikk diende mij in het ziekeenhuis te melden.
m
Een opeeratie aan de
d aorta wass noodzake lijk.
Na vele onderzoekken en vervo
olgens wekeenlang wachten, was het
h dan einddelijk zo verr:
De dag waarvan jee weet dat hij
h gaat kom
men: de opn
name.
Minder dan 24 uurr voor de inggreep, ergeens in de middag, kwam
m de chirurgg met forse
schredeen, wat gehaaast in zijn wapperend
w
de witte jas, mijn kamer binnen.
‘Ik wil u nog even spreken’, waren
w
zijn oppeningswoo
orden.
Aan zijn
n lichaamshouding kon ik zien dat hij zich onh
handig voeld
de, dat het hem om ee
en
ongemaakkelijke vraaag ging.
‘Stel’ zeei hij, de opeeratie looptt niet zoals w
wij hopen ‐hij durfde mij
m op dat m
moment niet aan te
kijken ‐ Er is een mogelijkheid
m
dat u met eeen hoge dwarslaesie wakker worrdt ‐ het vie
el even
stil‐ of w
wilt u dan dat wij u helpen om te sterven?
Oef, dezze had ik niet aan zien komen.
De verb
binding tussen mijn beide hersenhhelften maakte kortsluiting. Hoe oof wat moesst ik
hierop aantwoorden
n? Blijkbaarr had ik allerreerst beho
oefte aan ve
ertrouwen een aan een
menseliijker contacct met de man
m die voorr mij stond. Ik kwam met
m een weddervraag:
Denkt u
u, dat u en uw
u team het kan? Ben ik in dit ziekkenhuis en bij u in goe de handen??
De arts keek mij aaan en begon
n uit te legggen dat ik op
p dat mome
ent op één vvan de mee
est
hoogwaaardige top centra van Nederland was, en dat hij niet he
et idee had ddat iemand
d anders
het beteer zou kunn
nen.
Hij en ziijn team hadden ‘mijn geval’ best udeerd, bessproken en waren zo ggoed mogeliijk
voorberreid. Iedereen stond vo
oor mij klaaar en voor de zekerheid
d, in noodgeeval, stonde
en er
nog meer deskundigen op stand‐by.
Zijn woo
orden, dedeen mijn verttrouwen to enemen. Hier ben ik geen
g
numm
mer, niet zom
maar
een voo
orbijganger,, hier zijn ge
emotiveerd e mensen aan
a het werrk. Met zorgg, betrokken
nheid en
aandach
ht wordt er geprobeerd om het alller beste te
e doen.
Ik snaptte de arts wel.
w Bij nood
d wilde hij eeen escape plan
p klaar hebben,
h
eenn keuze kun
nnen
maken d
die bij mijn omstandigheden zou passen.
“Doe die dwarslaessie maar, do
ood kan altiijd nog”, waas mijn onve
ergetelijke aantwoord.
Ik vervo
olgde: ”Ik heeb vrienden
n en familie,, ik weet daat er van mijj gehouden wordt.
Ik weet dat zij mij niet
n in de stteek zullen llaten, ook niet
n als ik straks verlam
md verder moet.“
m
Het antw
woord dat ik
i gaf kwam
m, spontaann, niet voorb
bereid ergen
ns uit mijn ttenen, uit mijn
m
onderbeewuste, uit mijn hart vandaan.
v
Eeen diep bese
ef: Er wordt van mij geehouden. Dood kan
altijd no
og.
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Toen ik een dag latter op de intensive caree wakker werd
w
stond dezelfde
d
artts naast mijn bed.
Hij vroeeg om mijn benen
b
te be
ewegen. Dee vreugde en
n de opluch
hting bij hem
m hebben mij
m doen
beseffen met welke afschuwe
elijke spanniing artsen soms
s
om mo
oeten gaan .
Dit bren
ngt mij terug bij de doccumentaire STUK en de
e herkennin
ng van het aantwoord daat voor
mij zo fu
undamenteeel is dat er juist in tijdeen van lijden voelbaar is dat andeeren van bettekenis
zijn.
Paul ‐ ééén van de patiënten
p
in
n de documeentaire, ik schat
s
hem in
n de vijftig‐ was tot vo
oor kort
een gesslaagde man
n; hij had zijjn leven op orde. Een eigen
e
zaak, mountainb iken in het
weeken
nd en dageliijks hartlope
en door de duinen.
Een eigeen huis, een
n vrouw en gezonde ki nderen.
Als hij ’’s nachts naaar de wc moet,
m
doet hhij dat zonde
er het licht aan te doenn. Hij wil zijn vrouw
niet storen, maar in het donke
er verstapt Paul zich en
n heeft geen geluk. Hij ligt nu in het
revalidaatiecentrum
m, heeft een
n hoge dwarrslaesie, is voor
v
altijd afhankelijk.
Toen hijj na zijn val in het zieke
enhuis wakkker werd, was
w zijn vrou
uw daar.
Het eerste wat zij tegen
t
hem zei
z was: “W
WIJ.”
“Wij zulllen nu een heel ander leven krijgeen.”
Haar an
ntwoord was niet vooraaf ingestudeeerd, het kw
wam uit haa
ar hart, uit hhaar ziel.
Dit woo
ordje ‘Wij’ gaf
g aan Paul vleugels, dde moed om
m ondanks alles te willeen leven.
Het geeeft hem de kracht
k
om van
v zeer veeel afscheid te
t nemen en samen meet zijn dierb
baren
noodgedwongen to
oe te groeie
en naar eenn nieuw normaal.

In de loo
op der jaren
n heb ik onttdekt dat heet vooral ‘Levenskunstt’ is dat ik noodig heb om
m met
mijn Maarfan te leveen. En leven
nskunst is vvoor mij alle
ereerst de kunst die mijij helpt om niet
weg te kkijken, maaar de realiteit en soms dde hardheid
d in het gezicht te kijkeen.
Levenskkunst helpt ook om mijjn persoonl ijk lijden te duiden en in een breddere context te
plaatsen
n. Ik ben nieet alleen op
p de wereld en ik ben de
d eerste niet.
Aan lijden valt niett te ontsnap
ppen, door nniemand.
Belangrrijk is voor mij
m het bese
ef dat de schheidslijn tusssen hen die
e gezond zijjn en zij die
afhankeelijk zijn van
n hulp, dun is. De schei dslijn tusse
en hen die afhankelijk zzijn van zorgg, en zij
die aan velen de zo
org verlenen
n is vloeibaaar.
Het gaat in levenskkunst om he
et besef datt we allemaal kwetsbaar zijn en ddat het leven
n broos
en eindig is. Tegelijjkertijd zijn we op wonnderlijke en verrassend
de wijze mett elkaar verrbonden
en zijn w
we van beteekenis voor elkaar.
Levenskkunst gaat ook
o om wat ons ontroeert, om scho
oonheid, ruimte en creeativiteit.
Levenskkunst is vanuit deze optiek dus oo k een komp
pas hebben ‐ ‘een bronn’, waar
antwoo
orden te vinden zijn.
In de uittzending vaan STUK kom
men trage vvragen, bijvo
oorbeeld ‘w
wat betekennt dit voor mijn
m
toekom
mst’ bij de arrts en de psycholoog teer sprake, so
oms in de nabijheid
n
vaan een famillielid.
Wat mijj opvalt is dat er nergens een geesstelijk verzo
orger in bee
eld komt.
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Wat ik zzelf in mijn omgaan me
et mijn handdicaps heb ontdekt, is dat ‘het jezzelf voorberreiden
op crisiss momenten ’, juist nie
et is voorbe houden aan
n de tijden waarin
w
er spprake is van
n chaos,
zoals tijdens een opname in een ziekenhuuis. Ik vraagg om meer aandacht
a
vooor die tragge
vragen in ‘gewone tijden’, in dagen
d
waarrin we in russtiger vaarw
water zijn. D
Dan kun je
ontdekkken wat je kompas
k
is en uit welke bronnen je
e kunt putte
en om antw
woorden te vinden
v
om het leven richtiing te geven
n en houvasst te vinden
n als lijden je
e treft.
Ik bedoeel te zeggen
n:
‘God’ een de kerk, lijken steeds meer uit oons leven, zowel
z
binne
en als buitenn een zorgin
nstelling
verdwenen te zijn. Daar zijn ve
ele redenenn voor.
Ik vind dat jammer. Volgens mij
m hebben we collectie
ef behoefte
e aan ankerppunten, een
n
leerscho
ool voor het leven. Om
m met levennskunst te le
even hebbe
en we elkaaar hard nodig.
Voor miij is de kerk zo’n ankerplaats. Ik been een zustter en kerke
elijk actief.
Ik woon
n in de nabijjheid van mijn
m medezuusters, dage
elijks zijn er in de kapel momenten
n van
stilte, bezinning en
n gebed. Ik lees psalmteeksten en al
a biddend verbind
v
ik m
mij met een wereld
die grotter is dan mijzelf,
m
en ve
erder rijkt d an het hier en nu.
De kerkk, de verhaleen en de litu
urgie leren mij dat leve
en en sterve
en, loslatenn en opnieuw
w
beginneen, aandach
ht vragen en
n bij elkaar horen. En ju
uist zoiets moeilijks
m
hooeven wij, niet
alleen te doen. Wee hebben elkaar en Godd, de Ene, die
d de drage
ende is, de aaltijd aanwe
ezige.
Een kerk, een chrisstelijke gem
meenschap, is meer dan
n een cursusscentrum oof een ‘school voor
praktiscche filosofiee’. Het is ook meer dann een zorginstelling waa
ar we in tijdden van crissis
opgevan
ngen kunneen worden.
Voor miij is het een
n thuis, ik on
ntmoet er dde gemeensschap waar ik onderdeeel van ben. Mensen
die scho
ouder aan schouder
s
staaan. Dat ik in de loop van
v de jaren met wat m
meer vertro
ouwen
en weerrbaarheid leeef is eerde
er bijvangst dan doel.
Zoals alle mensen, leef ik in de
e richting vaan de dood, de eindigh
heid van hett lichaam.
Dit verssterkt de vraaag: Wat ge
eeft zin? Ho e kan deze wereld mooier, bezieldder, rechtvaaardiger
worden
n?
Afgelop
pen woensdag was het Aswoensdaag, de vaste
entijd is beg
gonnen, we gaan op naaar
Pasen. JJa, ik ben woensdag
w
naaar de kerk geweest. De voorganger heeft meet as een krruisje op
mijn voo
orhoofd gezzet. ‘Van sto
of zijt gij enn tot stof zult gij wederrkeren.’ Weerd er op zacchte
toon, to
ot mij gesproken. Midd
den in de weeek, word ikk geconfron
nteerd met sterfelijkhe
eid.
De 40 dagen‐tijd is begonnen,, het gaat nnu over het maken van onderscheeid, uitzuivering,
het jezeelf kritisch bevragen.
b
Hoe trouw b en ik aan waar
w
ik voor leef en in ggeloof? Kan ik dat
waarmaaken, ook als het moeilijk wordt?
Nu voorr velen de kerk
k
geen pllaats meer iis om ‘op ad
dem ’te kom
men, om geïïnspireerd te
t
raken, w
wáár kunnen we ons daan in het al le daagse onszelf scholen en oefeenen om
persoon
nlijk en colleectief psych
hisch weerbbaar in het leven te staa
an?
Ik pleit vvoor ankerp
plaatsen waaar we ons kkunnen oeffenen in gem
meenschapssvorming,
Waar w
we samen zo
oeken naar wat
w wijsheiid is en wat ons in bang
ge dagen trroost geeft.
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Ik pleit vvoor een zo
oektocht, en
n ook naar een herwaaardering van de kerk – als een collectieve
oefenplaats, waar we op de ge
ewone dageen terecht kunnen.
k
Om te kkomen tot een
e bredere
e toegankeliijkheid van levenskunsst hebben w
we de denkkracht
van veleen nodig. Ikk ben daarom
m blij met eeen organisatie als Reliiëf.
Ik hoop ook dat zorginstellingen/ ziekenhhuizen inspiratieplaatse
en van leveenskunst kunnen
zijn. Datt werkers en mensen die
d zorg noddig hebben worden geh
holpen om de trage en
n,
langzam
me vragen en
e emoties niet
n weg te poetsen. Zo
org gaat over alle aspeecten van he
et leven.
We heb
bben inspiraatie nodig, om
o in dit levven met de rauwe kantten, zoals inn STUK te zien is,
om te ggaan.
We heb
bben ankerp
plaatsen nodig om ons te oefenen
n in levensku
unst, om oooit zelf wie weet,
w
op een onverwachts moment,, het juiste antwoord te
t geven.
Ik zeg m
maar zo: Een
n slimme meid is op haaar toekomsst met rauw
we kanten vooorbereid.
Een pro
ogramma alss Stuk laat ons
o op ontrroerende wiijze de urge
entie hiervann zien.
Zr. Holkkje van der Veer OP
Holkje.n
nl
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