
Een hersteloperatie bij de buren… 

Dinsdag 11 november 2008 
Nauwelijks geslapen vannacht… Dat is niet echt mogelijk in dit ziekenhuis in Aken. 
Iedereen schreeuwt tegen elkaar, ook ’s nachts. Geen Florence Nightingales hier. 
‘Status und Macht das gilt’. Het lijkt wel of niemand met plezier zijn werk doet en ze 
allemaal vergeten zijn dat het hier om ‘de mens’ draait. Eén grote fabriek, meer kan ik 
er niet van maken. Iedereen loopt op zijn tenen om zijn meerdere positief te stemmen. 
Om half 6 vanmorgen kreeg ik een kom water om me te wassen. Handdoeken??? Die had 
ik zelf mee moeten brengen. Een minimale wasbeurt dus met een zakdoek als handdoek. 
Het Beruhigungsmittel dat ik moest krijgen, net als de verplichte antibiotica zijn ze 
vergeten. Ik sta er op dat ik die alsnog krijg. Tussendoor krijg ik een telefoontje van 
mijn vriendin dat er weer een lotgenootje uit ons hechte clubje is overleden… Dat kan ik 
er nog wel bij hebben… 
Om half 9 wordt er vanuit de operatiekamer gebeld dat ik kan komen. Een deze keer 
vriendelijke zuster rijd me de kamer af. Het operatiejasje en de trombosekousen had ik 
al zelf aan moeten trekken. Als we met het bed op de gang komen, stormt een woedende 
Oberschwester op de vriendelijke ‘pleeg’ af. Ze moet eerst ‘Zimmer 24’ gaan wassen. En 
daar sta ik midden op de gang. Niemand die zich nog om mij bekommert of 
geruststellend toespreekt. Op dat moment overvalt me een totale eenzaamheid die niet 
in woorden is uit te drukken. De angst voor de aankomende operatie van 10 uur, de 
stress en misverstanden van de vorige dag en de afschuwelijke mededeling dat Ellen is 
overleden, eisen nu hun tol. Ik krijg een gigantische huilbui waar alleen een totaal 
vreemde voorbijganger zich om bekommert. 

 
Om half 10 is Zimmer 24 gewassen en komt de vriendelijke ‘pleeg’ inmiddels ook 
huilend?!? naar me toe om onze lijdensweg voort te zetten. Als we dan eindelijk op de 
OK aankomen is er tot overmaat van ramp een ‘spoedje’  tussendoor gekomen en word ik 
met mijn bed even gedumpt in de opslagruimte voor bedden. 
Tot 11 uur lig ik me wanhopig af te vragen of dit een teken van God is dat ik de operatie 
niet moet laten uitvoeren. Het gewoon af te blazen, mijn koffertje te pakken en veilig 
naar huis te vertrekken. Als ze me na ruim een uur eindelijk komen halen ben ik al zo 
uitgeput dat ik nog maar net de prik van het infuus meekrijg. Daarna wordt alles zwart. 
De dokter belde om 20.00 uur naar Laurens met de mededeling dat de operatie goed 
verlopen was. Hij en zijn mede opererende collega’s waren tevreden. Ze hadden me 
verhuisd naar de Intensiv Station om gedurende de nacht goed in de gaten te houden. 



Het verplaatste weefsel moest goed doorbloed blijven om de verplaatste aders in leven 
te houden. Elk kwartier moest er met een microfoontje geluisterd worden of er nog 
beweging in zat. 
 
Als ik langzaam weer op aarde beland weet ik vreemd genoeg al de namen van de mensen 
die aanwezig waren tijdens de operatie. Een hele vreemde gewaarwording, zeker gezien 
de lastig uit te spreken namen en het vooraf niet weten daarvan (Al Maktari, Markovitz, 
Sawor…). En ondanks de stellige belofte van de narcotiseur dat ik NIET misselijk zal 
zijn, kots ik de longen uit mijn lijf. Of ik na alles wat ik al heb gehad mijn eigen lijf niet 
ken! Gelukkig komt mijn lieve schat al gauw een kijkje bij me nemen. Ik krijg een flinke 
huilbui want ik wil naar huis. Helaas is dat niet mogelijk met allerlei apparaten en slangen 
aan mijn lijf. Ik ben vastgesnoerd aan bed in een halfzittende houding op een luchtbed. 
In deze positie moet ik zo lang mogelijk blijven liggen om de snijwonden niet te belasten. 
In het ergste geval kunnen die openscheuren en daarmee ook de microscopisch verlegde 
bloedvaten. Als de narcose zijn werking begint te verliezen krijg ik flinke pijn in de 
buikstreek. Daar is natuurlijk ook het nodige snijwerk verricht. Van de morfine die ik 
vervolgens krijg word ik behoorlijk suf en volgens mijn man sla ik vervolgens wartaal uit. 
Als er geen complicaties volgen mag ik morgen naar de gewone afdeling en krijg ik 
eindelijk iets te eten. Ik ben nuchter vanaf maandagmorgen en nu is het al bijna 
woensdag. Hoezo het eten is goed in Duitsland? Welk eten? 
De slaap overvalt me en ik besluit er maar aan toe te geven… 
 


