
 

36. Opnieuw revalideren en op krachten komen 

2012 
2012 is een jaar waarin herstel op de eerste plaats staat. De chemo heeft er behoorlijk 
ingehakt en mijn energie is beneden alle peil. Daarnaast gaat het lopen ineens een stuk 
slechter. Het lijkt wel of de chemokuren goed waren voor mijn spierziekte. Jammer dat 
ik zelf niet de middelen heb om dat te onderzoeken. 
Ergens in februari start ik met de revalidatie in het ziekenhuis Venlo. Vooral de 
middenrif spieren en de andere rompspieren moeten flink getraind worden. Die helpen 
namelijk bij het in balans blijven. Lopen lukt wel maar het lijkt of ik van links naar 
rechts zwalk. Soms spreken mensen me aan of ik een feestje heb gehad? Ze hadden me 
namelijk zien lopen in het dorp. Of het nu beter is dat men denkt dat ik aan de drank 
ben of een spierziekte heb, daar ben ik nog niet uit… Maar drinken is in ieder geval niet 
mijn ding.  

 
Hoewel we dit jaar voor het eerst actief 
deelnemen aan de vastelaovend. 
Omdat de harmonie het boerenbruidspaar 
moet leveren wordt Laurens met carnaval 
gevraagd om veldwachter te spelen. Moet 
er vreselijk om lachen, mijn man die een 
hekel aan carnaval heeft nu in de optocht 
als politieman. Een vak wat hem overigens 
wel past.  
 
Met tegenzin begin ik aan de revalidatie, 
maar al doende merk ik toch dat ik er 
enigszins baat bij heb. In ieder geval een 
stuk minder pijn in mijn rug en benen. 
Alleen traplopen is een ramp. Onze 
wasmachine staat helemaal op zolder en 
daar moet ik twee trappen voor op. Niet te 
doen. Een vriendin die regelmatig langskomt 
moet ik steeds vragen of ze even de was wil 
aanzetten, de was wil ophangen en ga zo 
maar door. Daar word ik niet vrolijk van.  
 

Hulp vragen is al lastig voor iemand als ik die gewend is alles zelf te doen. En het worden 
steeds meer hulpvragen. Bah, ik haat dat! 
Mijn revalidatiearts geeft aan dat er een mogelijkheid bestaat om de gemeente te 
vragen enkele aanpassingen in huis te verrichten. Heel raar dat ik daar iemand voor moet 
vragen. In het verleden deden we dat gewoon zelf, als het nodig was. Voor mij voelt het 
als bedelen, maar met de nog lopende aflossing van onze hypotheek is er gewoon echt 
geen ruimte om ook nog de aanpassingen te bekostigen.  



Er wordt een aanvraag gedaan door het ziekenhuis voor een traplift en een aanpassing 
voor de badkamer. Hoe heerlijk zal het zijn dat ik zonder hulp van anderen kan douchen. 
Op dit moment hebben we nog een bad en aangezien ik daar al regelmatig een middag in 
heb gelegen omdat ik er niet meer uit kon, is een inloopdouche een geweldig idee. 
Een aantal gespreken met een medewerkster van de gemeente volgen en als ze de nodige 
bewijsstukken bij elkaar hebben krijgen we toestemming voor de aanpassingen.  
Wel zullen we een maandelijkse bijdrage moeten leveren enkele jaren. Dus in feite 
betaal je de aanpassingen zelf maar dan wel in zoveel termijnen dat je niet in de 
problemen komt. We willen wel voor de aanpassingen weten hoe hoog de 
termijnbedragen zijn, want met de aflossing van onze hypotheek er bij is het al geen 
vetpot. Van de anderen kant zal ik weer een stuk onafhankelijker worden hierdoor en 
dat is alles waard.  
We mogen gelukkig zelf iemand zoeken die het project badkamer kan realiseren. De 5 
offertes die we hebben aangevraagd verschillen zo enorm dat je je werkelijk afvraagt 
of het wel allemaal klopt. Uiteindelijk kiezen we voor een van de goedkoopste 
installateurs. Niet omdat dit bedrijf het goedkoopste is maar omdat we bij deze 
persoon het beste gevoel hebben. Dat gevoel blijkt juist te zijn want twee maanden 
later hebben we een fantastisch aangepaste badkamer waar ik helemaal zelf mee uit  de 
voeten kan. Een fijn stoeltje in het douchegedeelte zorgt er voor dat ik zelfs mijn 
voeten zelf kan wassen. Het is genieten! 
Ook de traplift is een verademing. Ik kan nu gewoon overdag zelf naar boven en 
beneden. Het huis is weer helemaal van mij. Heel erg fijn. 
Ik ben iedereen dan ook erg dankbaar. Heel veel verhalen doen de ronde over de 
afdeling WMO in de gemeente en die zijn meestal niet positief. Maar ik ben vol lof. Ze 
hebben mij prima geholpen met een oplossing op maat. Complimenten hoor! 

 
 
In de tussentijd eet ik nog 
steeds vloeibaar omdat mijn 
laatste tanden nu ook 
uitgevallen zijn. Het kost me 
moeite om naar buiten te 
gaan want het is niet echt 
een charmant gezicht. Een 
gebit is niet echt mogelijk 
want mijn kaak is zodanig 
geslonken dat daar niets op 
houdt. Er moet bot uit mijn 
neusbeen gehaald worden 
om in de kaak te plaatsen. 
Als dit allemaal goed is 

aangegroeid krijg ik een zogenaamd klikgebit. Het nieuw geplaatste bot moet eerst 
stevig genoeg zijn omdat daar de schroeven in komen. 
Ook de verzekering moet toestemming geven voor deze kostbare ingreep. Gelukkig doen 
ze niet moeilijk als ze mijn verhaal hebben gehoord van de specialist. In september krijg 



ik eindelijk de toestemming en mag ik naar Arnhem waar een goede kaakchirurg de 
operatie uit zal voeren. Ik zie er vreselijk tegenop want zo langzamerhand heb ik het 
wel gehad met al die medische behandelingen. Maar misschien is dit een van de laatste 
en het levert een heleboel op. Het is nu 2012 en vanaf eind 2007 loop ik al voor meer 
dan 50% tandeloos rond. De hoogste tijd dus dat ook daar iets mee gaat gebeuren. 
 
Een week voor Kerst is het dan eindelijk zo ver. Ik krijg mijn tandjes. Hoe blij kun je 
zijn! Alles kan ik weer eten, boterhammen, appels, vlees… Heerlijk. 
Na al die jaren hoef ik dit jaar met Kerst mijn prakkie niet te malen. 
 
Een kleine domper op al deze vreugde is het feit dat ze met de botscan een aantal 
kalkspatjes hebben gevonden. Kalkspatjes die kunnen wijzen op een uitzaaiing in de 
botten. De controles worden weer wat aangescherpt en dat stelt me enigszins gerust. 
Indien noodzakelijk kan ik altijd nog een chemokuur krijgen. 
 
Bewegen en buitenlucht is volgens mijn oncoloog van groot belang. En met mijn nieuwe 
fiets is dat geen enkel probleem. Mijn energie neemt langzaam toe en op dit moment 
lukt het me al om elke dag ruim 5 kilometer te fietsen.  
 

 

 

 


