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´Jullie hebben een fantastische droom: 
een boekje maken rond het thema ‘reuma’ 

vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige.
Hou vast aan die droom, 

laat hem niet meer los, 
tot het boekje op tafel ligt!´

Filip De Keyser & Heidi Van de Keere
Auteurs van verschillende boeken over reuma

Oktober 2017
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Lesgeven aan professionele hulpverleners in het kader 
van de vroegtijdige diagnostiek is de bestaansreden van 
het Patient Partners Program.
Maar het verhaal stopt natuurlijk niet bij het stellen van 
de diagnose.
Vandaar dat het sinds de laatste update in de les 
van de Patient Partners ook systematisch gaat over 
shared decision making (gedeelde besluitvorming), 
gestructureerd leven, bewegen, voeding en goede 
communicatie.  
Maar hoe verloopt dat in het dagelijks leven van de 
Patient Partners?
Waar lopen zij tegenaan, hoe gaan ze om met het 
onbegrip vanuit de omgeving want reumatoïde artritis 
en spondyloartritis zijn nu veel meer dan vroeger 
onzichtbare ziekten geworden.
Patient empowerment in de praktijk dus.
Daar gaan deze verhalen over.

Deze verhalen werden geschreven door Nederlandstalige 
Patient Partners na de studiedag Creatief Schrijven in 
2017.
De verhalen zijn gevarieerd, elke Patient Partner schrijft 
vanuit zijn/haar leefwereld over de topics die op dat 
moment spelen in zijn/haar leven met reumatoïde artritis 
of spondyloartritis.

Inleiding
Liliane Ovaere
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De aanpak en behandeling van reumatoïde artritis en 
spondyloartritis zijn enorm geëvolueerd, maar daarom 
zijn de ideeën over ‘reuma’ nog niet mee veranderd bij 
de man in de straat. De Patient Partners hopen met deze 
individuele expressies en beschouwingen over hun leven 
met ontstekingsreuma bij te dragen aan een grotere 
herkenbaarheid en erkenning voor hun inspanningen om 
met hun ziekte om te gaan.
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Hier sta ik dan
Philip Gadeyne

Hier sta ik dan, halfnaakt vooraan in het klaslokaal.
Vierentwintig paar onschuldige meisjesogen kijken 
mij onderzoekend aan. Alleen maar een geruite 
onderbroek van Calvin Klein biedt bescherming tegen 
het nieuwsgierig gestaar. 
Had ik niet beter voor egaal zwart gekozen? Zo sportief 
ben ik nu ook weer niet.
Gelukkig giechelen ze niet. Terecht, met ridders lach je 
niet. Zeker niet wanneer ze een stalen harnas dragen… 
Zo voelde het toch aan deze nacht. Wanneer die 
vervelende spondyloartritis opflakkert, word ik midden 
in de nacht  wakker van een verlammende pijn. Het 
lijkt of ik gevangen zit in een beklemmend harnas. 
Gelukkig weet ik dat bewegen de beste remedie is om het 
loodzware tuig van mij af te gooien.
Hier voor de klas kon ik zo’n harnas wel gebruiken zodat 
hun priemende blikken zouden afketsen op het harde 
pantser.

Zo onwennig voelde ik mij bij een van de eerste lessen als 
Patient Partner.
Nu, vijf jaar later en ongeveer een honderdtal ervaringen 
rijker, hoef ik helemaal geen harnas om gepantserd te 
zijn… Geef mij maar mijn Calvin Klein.
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Water vindt altijd zijn weg
An Vandeloo

Waar ik naartoe ga is het zwart, donker als de nacht. We 
stijgen, dat merk ik aan de deur die voor ons glijdt. Je 
ziet de verdiepingen passeren. Het gaat traag. Zoals meer 
dingen in mijn leven. De lift maakt een kleine schok. Ja, 
we zijn aangekomen. De zolder van de middelbare school 
ruikt naar mottenballen en stof, ruikt naar oude dingen 
en vervlogen tijden. Er staan afgedankte tafels, stoelen, 
kasten,… Dit moment haat ik, ik loop vlug door, vlug, ik 
wil niet te laat komen. 
Yes, gehaald, net op tijd in de eetzaal. Ik ga bij mijn 
vriendinnen zitten en eet mijn boterhammen met choco 
op die mijn lieve mama heeft gemaakt en drink een glas 
water. 
Sommige kinderen snappen niet waarom ik de lift mag 
gebruiken en zij niet. Ze zijn jaloers. Ik zou veel liever de 
trappen kunnen doen. Als je mijn ziekte wilt, dan kun je 
ze krijgen, wil ik hen toeschreeuwen.  
Ik zwijg en denk er het mijne van. Dankbaar dat ik die 
lift mag gebruiken. Anders moest ik drie verdiepingen 
trappen doen. Dat zou ik niet kunnen, ik heb immers 
juveniele chronische idiopatische reumatoïde 
poly artritis! Say what? Ik zal het anders noemen: 
kinderreuma. Wie nu denkt dat reuma alleen maar voor 
oudere mensen is, heeft ongelijk. Ook kinderen kunnen 
reuma krijgen. Ik kreeg het verdict toen ik acht jaar was. 

Ik doe niet mee met de turnles. Ondertussen ga ik naar 
de polyvalente zaal en ik maak mijn huiswerk al. Als de 
school uit is, ga ik naar de kinesitherapeut. Eigenlijk is 
dat dan mijn turnles. ‘Jij moet niet meedoen met turnen, 
jij hebt het gemakkelijk,’ zegt Stijn. Voor ik kan reageren, 
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is hij al weg. Ik zou niets liever willen dan meedoen, wil ik 
hem toeschreeuwen. Ik zwijg. Hij snapt het toch niet …
De klassieke witte turnpantoffels, die wil ik ook graag 
hebben. Ook al heb ik ze eigenlijk niet nodig. Als ik ze 
krijg, ben ik blij, zo blij als je bent op kerstochtend. 
Superfier draag ik ze thuis, in huis, gewoon omdat het 
kan. Nu hoor ik er ook bij. Ik ben net als de andere 
kinderen.

Woensdagmiddag ga ik naar de hydrotherapie. Daar doe 
ik oefeningen in warm water. Het water draagt me. De 
zwaartekracht wordt uitgeschakeld. De bewegingen gaan 
beter in het water. 
Maar het is wel altijd hetzelfde, altijd braaf en flink zijn. 
Ik doe mijn oefeningen goed, ik neem mijn medicatie 
elke dag. Waarom gaat die reuma dan niet weg? Een 
chronische ziekte, dat besefte ik niet als kind.  
Nu weet ik wel beter. De reuma zal altijd bij mij blijven. 
Als een schaduw, een achtervolger. 
Geen kip zonder ei, geen reuma zonder mij.

Ik ga ook mee naar die fuif. De highway party, mijn 
vriendinnen en ik zijn er al dagen over bezig. Mooie 
kleren aan, allereerste pintje drinken, kijken naar de 
jongens, eerste stappen op de dansvloer, …
Ik dans, ik lach, ik drink een pintje, ik praat met 
vrienden. Na een tijd doet mijn rug toch wel pijn. 
Rechtop blijven staan, An. Laat u niet doen. Nee, hier is 
geen stoel. En al was er wel een, dan zou ik toch niet gaan 
zitten. Ik wil net zoals de anderen zijn. Dus verbijt ik de 
pijn, maar  ik leef. 
De volgende dag lig ik in de zetel bij mijn ouders. Papa 
brengt mij een glas water en een pijnstiller. Ik heb pijn in 
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mijn rug en heupen. Dat ziet natuurlijk niemand. Buiten 
mijn ouders, die zien het direct aan mij. Ik ben stiller en 
gedraag me anders als ik pijn heb. Op school begrijpt 
niemand het. Ik was toch ook op de fuif? Ik kon toen toch 
dansen en lachen? 

We gaan wandelen. Mijn ouders, ik en natuurlijk mijn 
lieve hulphond. De zon voelt nu nog niet te warm aan, 
het is nog voormiddag. Ik wandel tot ik pijn krijg in mijn 
onderrug en bekken, dan ga ik even zitten in de rolstoel, 
en dan loop ik weer. Krijg ik dan starende blikken van 
mensen? O ja, natuurlijk! Als je in een rolstoel zit, dan 
ben je toch verlamd en kun je niet meer stappen. Mensen 
denken te vaak in hokjes. Het is zwart of wit. Er is ook 
grijs. Soms kan ik het wel, als mijn reuma goed is die dag. 
En soms lukt het niet, als de reuma weer eens moeilijk 
doet. Reumatoïde artritis is vaak een onzichtbare ziekte. 
Dat snappen mensen vaak niet. ‘Je ziet er toch goed uit,’ 
zeggen ze dan. Ik kan goed mijn pijn verbijten …
Terug naar de wandeling. We zijn aangekomen in 
het arboretum in Bokrijk. Groene planten, kleurrijke 
bloemen. Alles is vruchtbaar, levend. Het ruikt naar 
leven, naar kansen.
Water sijpelt via een pad naar beneden. Zo gaat het de 
vijver in. Langzaam maar zeker, maar zeker langzaam.
Ik adem diep in en uit. Ik houd van zuurstof, lucht. 
Ik adem, en vooral, ik heradem.

Ik heb besloten om naar de stad te gaan. Onder ons 
tweeën, Bloempie, mijn hulphond, en ik. Ik moet altijd 
alles goed plannen. Impulsiviteit is soms ver te zoeken. 
Het plan is dat ik vroeg vertrek naar de stad. Als ik later 
ga, vind ik sowieso geen parkeerplaats meer. Ook al heb 
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ik een gehandicaptenparkeerkaart, zoveel plaatsen zijn 
er niet te vinden. Ik vertrek en ja, vlak bij de Grote Markt 
vind ik plaats. Een zucht van verlichting. Met veel moeite 
en een pijnscheut in de rug, hef ik de rollator uit de auto. 
Bloempie eruit en hup we zijn in de stad. Ik wandel tot ik 
pijn heb, dan ga ik zitten op mijn rollator en dan loop ik 
weer wat verder. De starende blikken neem ik erbij. Sinds 
ik Bloempie heb, zijn er ook veel lachende, kijk-eens-wat 
-een-mooie-hulphond-blikken. Ik kan een paar winkels 
doen en ik koop zelfs wat dingen. Niet te veel, want ik 
moet alles in het netje van de rollator krijgen. 
Ik ga een broodje eten, ik sta ervan versteld hoe 
behulpzaam de mensen zijn. De deur wordt 
opengehouden voor mij. Ze brengen mijn broodje en 
flesje water zelfs naar de tafel. Terwijl ik het opeet, 
glunder ik. Ik ben trots op mezelf en op mijn hulphond. 
Het was lang geleden dat ik alleen nog ergens naartoe 
ging. Meestal is het met mijn ouders en dus met hulp. Nu 
ik die lieve viervoeter naast me heb, durf ik wat meer. Als 
er iets valt, weet ik dat zij het opraapt voor mij. Dat lijkt 
een kleine stap en is zo natuurlijk voor iedereen. Maar 
voor mij is het dat niet. 
Ook al ben ik maar even naar de stad kunnen gaan, en 
heb ik niet alle winkels kunnen doen die ik wilde, ik heb 
het toch maar gedaan.

Water vindt altijd zijn weg. Waar de weg moeilijk is, waar 
het water moeilijk door kan, zelfs daar is het volhardend. 
Het geeft niet op en sijpelt zelfs door rotsen. Na jaren van 
doorzettingsvermogen heeft het water een mooi wegje 
gevonden. De rotsen ernaast zijn uitgehold, ze hebben 
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plaats gemaakt voor het water. Koppig water, denkt de 
rots. 
Zo zie ik mijn leven met reumatoïde artritis. Ik kom 
allerlei moeilijkheden, beperkingen, zorgen tegen. 
Maar opgeven, dat staat niet in mijn woordenboek. Van 
kindsbeen af heb ik mijn weg moeten zoeken. Die weg  is 
een beetje anders dan die van mijn leeftijdsgenoten. Ik 
blijf zoeken en proberen. Ook al doe ik dingen anders, 
met een hulpmiddel of met hulp, of trager, zolang dat het 
lukt, ben ik tevreden.

Mijn beekje water sijpelt nog altijd. Volhardend, soms 
een beetje te koppig.  Langzaam, maar vastberaden om 
mijn weg te vinden in deze wereld.
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Zo moeder, zo dochter
Linda Wenselaer

Ik had een zware enkelbreuk gehad en was eraan 
geopereerd. De ingeplante schroeven hinderden me in 
mijn werk. Ik was marktkramer. Ik had ook last van mijn 
andere enkel.
Collega’s spraken me erover aan. ‘Je mankt echt.’ 
De orthopedist had röntgenfoto’s gemaakt en zag dat het 
kraakbeen tussen mijn gewrichten al aangetast was. Hij 
stond er op dat ik zo snel mogelijk naar een reumatoloog 
ging. 
Daarom ging ik naar Pellenberg.
Zodra ik linksaf sla, doemt het ziekenhuis op . 
Ik ken dit gebouw, het park, de herten die er leven. In 
de jaren 70 verkende ik als kind namelijk elke hoek van 
dit park. Mijn moeder lag er bijna een jaar. Ze moest 
eerst afkicken van de cortisone, die je toen veelvuldig 
kreeg. Pas daarna kreeg ze een nieuwe knie en moest ze 
revalideren. Mijn vader en ik reden elk weekend met de 
trein en bus naar Pellenberg. Het enige leuke dat ik er 
van onthoud waren de friettenten in Leuven Centraal. We 
deden er ons te goed aan al dat lekkers.

Ik heb tranen in mijn ogen en moet verdorie nog op 
consultatie gaan bij iemand die ik niet ken. En dan moet 
ik nog een serieuze afstand afleggen van de parking naar 
het ziekenhuis met die stomme krukken. Ook al ben 
ik over het algemeen een sterke vrouw, nu voel ik me 
beperkt, gehandicapt.
Eindelijk, mijn beurt bij de reumatoloog. Het eerste dat 
hij zegt, is: ‘Wat doet u hier op krukken, mevrouw?’ 
Ik schiet al in de verdediging. Dat komt nooit goed tussen 
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ons, denk ik. Voor de zoveelste keer doe ik mijn verhaal. 
Dan zegt die norse man: ‘U moet aan de cortisone, 
mevrouw.’ Mijn hart valt bijna stil. 
‘Is er in al die jaren niets anders gevonden?’ vraag ik 
verbluft. ‘Mijn moeder haar knie is kapot gegaan van 
de cortisone.’ Ik gooi mijn frustratie eruit, vertel over 
vroeger. Hij luistert gewillig en knikt dan begrijpend. Ik 
krijg een ander idee van deze man.
Ik onderga voor de eerste keer een bloedafname. Ik, die 
een hekel heb aan spuiten. 

Gelukkig wist ik toen nog niet dat ik ze nog twintig jaar 
zou moeten doorstaan.
De reumatoloog die ik in die eerste lange periode elke 
week zag, werd mijn houvast. Uiteindelijk nam ik toch 
cortisone en elk geneesmiddel dat hij me aanbeval. Er 
gebeurde niets. Of toch wel. Ik ging van een 34-jarige 
zelfstandige vrouw over naar een 94-jarige hulpeloze 
vrouw. Ik kon niets meer. Viel van mijn zetel in bed en 
van mijn bed kroop ik naar de zetel. Dat bed alleen was al 
een uitdaging. Elke avond moest mijn man me letterlijk 
de trap op duwen.
Dat jaar kwam ik meermaals in Pellenberg terecht. Mijn 
krachten namen af en ik belandde uiteindelijk in de 
rolstoel. De reumatoloog overlegde met de orthopedist en 
er werd beslist dat ik een knieprothese zou krijgen. Ik was 
pas vijfendertig jaar.
Ik ben nogal praktisch ingesteld en nadat ik al mijn moed 
bij elkaar had geraapt, vroeg ik aan de orthopedist: ‘Hoe 
moet het nu verder dokter?’ ‘Wat bedoelt u, mevrouw?’
‘Ik ben nog maar vijfendertig en … seks is toch een 
belangrijk item in onze relatie. Hoe gaat dat met een 
knieprothese?’ De man keek langs me heen. ‘Dat zal de 
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tijd wel uitwijzen, mevrouw,’ zei hij toen en weg was hij.
Daar stond ik.
Wanneer er weer een nieuw medicament werd 
uitgeprobeerd en ik de bijsluiter las, zei mijn man vaak: 
‘Zeg maar niets. Weer verlies van libido, zeker?’ 
Ons seksleven verliep moeizaam. Als ik een goede dag 
had, zei mijn man: ‘Ik ben bang dat ik je pijn zal doen.’
Met een nieuwe knie lacht het leven me toe. Dacht 
ik. Nee, de reuma bleef heersen in dat lijf van mij. De 
reumatoloog stuurde me naar de sociale dienst. Ik vulde 
er – moegevochten – de papieren in om invaliditeit aan te 
vragen. 
Uiteindelijk zal het nog vijf jaar duren voor ik terug aan 
het werk kan. Dan wordt er eindelijk medicatie gevonden 
die me herboren doet voelen.

Er zijn nu een twintigtal jaren verstreken. Het moeilijkst 
van al vind ik nog altijd het inleveren. Elke keer dat ik 
denk: nu gaat het weer, word ik wel teruggefloten. 
Intussen zijn we vier knieprotheses en een nieuwe heup 
verder. Ik ben redelijk onder controle, al onderga ik nog 
minstens een keer per week een reuma-aanval. Er zijn 
ergere dingen in het leven. 
Gasthuisberg is mijn tweede thuis geworden. Ik kom er 
een keer per maand.
Ik heb last van haaruitval door de medicatie en toch 
krijg ik nog altijd complimentjes dat ik er goed uitzie. 
Als ik naar een foto van mijn moeder kijk, ben ik haar 
evenbeeld geworden. Kromme handen. Littekens aan 
de knieën. Toch ben ik een gelukkig mens met twee 
schatten van dochters,  twee schatten van schoonzonen 
en intussen ook moeke van een flinke kleinzoon. Wat wil 
een mens nog meer in het leven?
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Alles goed?
Ciska Geysens

Kwart voor zeven: de wekker loopt af. Nu al? 
Ik kan me met de beste wil van de wereld niet meer 
herinneren wanneer ik ’s ochtends spontaan en uitgerust 
mijn ogen opendeed. 
Ik sta op na vijf keer snoozen. De mist in mijn hoofd is zo 
dik dat ik moeite heb mijn gedachten te ordenen. 
De ochtendroutine lukt op automatische piloot. Tanden 
poetsen met de elektrische tandenborstel, anders voelt 
de beweging als messteken in mijn pols. Aan tafel krijg 
ik pas na het smeren van de derde boterham wat meer 
grip op het mes. De koffie loopt door zonder dat ik 
vergeet water in de percolator te doen. Zonder al te veel 
aangebrande toast, lukt het me om Alice op de fiets te 
krijgen mét haar turnzak. 
Kwart voor acht: Alice vertrekt. Nu ik nog. 
Fiets of auto? Hoe moe ben ik? Een beetje moe, redelijk 
moe maar doenbaar, of onredelijk, onvoorstelbaar, 
lamgeslagen? Wat staat er deze week nog meer op het 
programma? Moet ik mijn energie ergens voor sparen? 
Ben ik vanavond wel op tijd terug voor mijn carpoolshift 
naar de muziekschool? Kan Michaël voor het eten zorgen 
vanavond?
Geen avondactiviteiten de rest van deze week, Michaël 
kan aan het eten beginnen en ik ben maar een beetje 
moe, dus ik ga met de fiets. Boterhammen, regenjas en 
regenbroek in de rugzak. Klaar. Of toch niet? 
Hoe koud is het? Vriest het? Een chronische sinusitis 
zorgt ervoor dat heel mijn gezicht pijn doet en de 
snijdende wind tijdens het fietsen doet geen deugd. Ik 
heb dus mijn wanten, sjaal en muts nodig. Helemaal 
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ingepakt kan ik vertrekken. Ik hoop dat de mist in mijn 
hoofd wat wegtrekt tijdens het fietsen. 
Acht uur: eindelijk onderweg. 
Die elektrische fiets is toch zo zalig. Ik kan 11 km fietsen 
zonder al te veel moeite, ik beweeg, ben in de buitenlucht 
en ik maak tijdswinst. Ik kies de kortst mogelijke route 
naar Leuven. Gelukkig voor mij is dat ook de vlakste 
route. En met vlak bedoel ik: zo weinig mogelijk hobbels 
in de weg.  
Ik ben nog geen honderd meter ver. Au. De verkeerde 
schoenen aangedaan. Verdomme. Polsspalkjes ook 
vergeten. Kak! Draai ik terug om ze te halen? Nee, ik rij 
verder. Al te veel tijd verloren voor vertrek. Toch weer 
niet genoeg op voorhand nagedacht. Waarom heb ik niet 
gewoon alles gisteren klaargelegd? 
Bij elke slecht gelegde klinker, bij elke betonvoeg die 
uitsteekt, glijd ik van mijn pedalen omdat ik geen 
schoenen met hak aangedaan heb en krijgen mijn 
polsen een schok die andere mensen niet eens zouden 
opmerken. Zo pijnlijk dat ik alsnog overweeg terug te 
keren. Door de knieprotheses buigen mijn knieën niet 
ver genoeg om mooi rond te pedaleren. Zonder de juiste 
schoenen glijden mijn voeten van de trappers.
Half negen: ik ben er, ’t was eigenlijk toch te koud. Had 
beter de auto genomen. 
Onhandig en met verstijfde vingers probeer ik het 
fietsslot vast te doen. Au. De fietsrekker is losgeschoten 
tegen mijn knokkels. Au, au, au, …
Drie minuten na half negen: fiets op slot, rugzak van 
bagagedrager. Nu maar hopen dat ik binnengeraak. 
De sleutels zijn sinds kort vervangen door 
vingerafdrukherkenning. Geen probleem toch? Door de 
kinderreuma ben ik klein gebleven. Het toestelletje waar 
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ik mijn duim moet opleggen, hangt net iets te hoog. Ik 
kan door mijn kromme vingers en ellebogen mijn duim 
niet in de juiste positie leggen. Na vijf fouttonen met 
bijbehorend rood lichtje krijg ik eindelijk toch groen licht. 
Oef, ik hoef vandaag niemand lastig te vallen om voor mij 
de deur open te maken. 
Next. Neem ik de trap of toch maar de lift? Hoe moe ben 
ik van het fietsen? Kunnen mijn knieprotheses nog twee 
verdiepingen trappen aan vandaag? De lift dan maar.
Aangekomen. Een dutje doen om half negen ’s ochtends 
is geen optie zeker? Ik moet mijn hoofd een beetje helder 
zien te krijgen. Een kop koffie. 
Negen uur: start! Na het checken van mijn mail, teken 
ik heel de voormiddag kaartjes en plannen voor de 
mobiliteitsplannen van Vilvoorde en De Haan. Tegen 
de klok, omdat al het werk twee dagen en een weekend 
op mij heeft liggen wachten. Dat krijg je als je halftijds 
werkt. 
Half elf: ik krijg kramp in mijn vingers van het vele 
klikken met de muis. Ondertussen doen ook mijn nek 
en rechterschouder pijn van het lange stilzitten. Even 
de benen strekken. Nog een koffie? Misschien beter 
overschakelen op water, Ciska. Vijf koppen koffie halen 
per voormiddag gewoon om wat beweging te krijgen, is 
er echt over. Om het uur naar toilet lopen ook. Ik probeer 
onderweg naar de keuken niet al te opvallend met mijn 
armen te bewegen. De zeurende pijn in mijn nek en 
schouder trekt wat weg. Op de terugweg  oppassen dat ik 
niet mors. 
Half één: boterhammen opeten met de collega’s. Na het 
middageten neem ik nog één kop koffie en zet me schrap 
voor de rest van de werkdag. Rond half drie wordt de mist 
in mijn hoofd dikker, mijn werktempo vertraagt. Zou het 
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opvallen als ik mijn hoofd even op mijn toetsenbord leg 
en een dutje doe? 
Half zes: snel alles afronden. Oef! Met al mijn spullen 
de trap af? Ik moet nog drie kwartier fietsen en mijn 
linkerknie deed wat pijn vanmorgen. Toch maar met de 
lift naar beneden. Slot losmaken tussen de de wielen van 
andere fietsen door. Au. Rugzak op de fiets vastmaken 
met rekkers die niet meegeven (of handen die niet 
meewerken, ‘t is maar hoe je het bekijkt). Au, au, au. 
Kwart voor zes: op weg naar huis. Zal ik rustig aan doen 
en de batterij de maximale ondersteuning laten geven of 
zal ik het mezelf toch wat moeilijker maken en rijden met 
weinig ondersteuning? Het eeuwige dilemma. Hoop dat 
Michaël al aan het eten is kunnen beginnen. Heb wat te 
lang doorgewerkt. Rijden, Ciska, rijden.
Twintig na zes: Michaël is al aan het eten begonnen. Oef. 
Maar hij is wat ambitieus geweest en is een nieuw recept 
aan het uitproberen. Hij loopt achter op het schema. 
Of ik de aardappelen kan schillen? Natuurlijk. Welke 
dunschiller zal ik nemen? Ze zijn allemaal onhandig en ik 
krijg zo moeilijk grip op die natte aardappelen. Terwijl ik 
met een hand probeer de aardappel vast te houden, moet 
ik met de andere kracht zetten op de aardappelschiller. 
Au, au, au.
Tien voor zeven: deadline muziekschool gehaald. Alice 
en vriendinnetjes weggebracht. Opruimen, afwassen, 
bijpraten over vandaag en zo snel mogelijk in de zetel 
ploffen. Of nee. Toch nog maar eerst wat mailtjes 
beantwoorden.
Kwart na acht: Alice is vergeten dat ze nog enkele 
hoofdstukken uit Les Misérables moest lezen tegen 
morgen. Oh no. 
Negen uur: kruip ik in bed of kijken we nog even samen 
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tv? Ik kan bijna niet meer nadenken. Ik ga zitten voor de 
tv. Foute keuze, ik weet het. 
Tien uur: ik zou eigenlijk nog de brooddozen moeten 
klaarzetten voor morgen. Ik moet nadenken over welke 
kleren ik ga dragen, of ik met de fiets zal gaan en alles 
klaarzetten. Te moe. Zelfs geen energie meer om na 
te denken. Alleen nog op automatische piloot mijn 
medicijnen innemen, tanden poetsen en slapen.
Half één ’s nachts: eerste keer wakker. Zeurende pijn in 
schouder en pols. Kan mijn arm amper nog bewegen. Ik 
vind maar geen comfortable houding. Even opstaan? Of 
toch eerst nog proberen een goede houding te vinden om 
verder te slapen? 
Twintig na drie: alweer wakker. Toch maar even opstaan 
om te plassen? Ik loop voorzichtig in een soort ganzenpas 
naar de badkamer, de botjes in mijn voeten en enkels 
voelen of ze anders zullen breken. Mijn knieën kraken. Ik 
klink als de tinnen man uit The Wizard of Oz. Schouder 
nog wat bewegen onderweg naar de badkamer, dan trekt 
de pijn een beetje weg. 
Kwart voor zeven: de wekker loopt af. Nu al? 

Goeiemorgen. 
Alles goed? 
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Hoe?RA... op de latten
Cindy Van Broeck

Mijn besluit staat vast. In 2017 laat ik mijn RA’tje zien 
wat ik zélfs met hem aan mijn zijde allemaal nog kan. 
Ik voel een brandend vuur om hem beter te temmen, om 
hem zo veel mogelijk  te laten doen wat ik graag wil.
Zo wil ik al jaren doodgraag eens op skireis gaan met 
ons gezin. Maar met de komst van RA’tje werden deze 
plannen opgeborgen in de kast.  Na bijna 6 jaar ligt er al 
een dikke laag stof op deze kast. Hoog tijd om grote kuis 
te houden. 
Op nieuwjaarsnacht vertrekken we voor de eerste keer 
met ons viertjes richting sneeuw, bestemming skigebied 
“Les 3 Vallées” in Frankrijk. Gewapend met een vers 
infuus, pilletjes in alle vormen en kleuren, kledij in de 
hoogste thermische graad en twee dozen extra hand- en 
voetwarmers wil ik het wagen op de latten te gaan staan.  
De eerste gigantische uitdaging: mijn skibotten 
aankrijgen. De kracht in mijn handen is absoluut niet 
meer wat ze ooit geweest is en die laarzen geven geen 
greintje mee… Ik probeer met al mijn flutkracht beide 
voeten erin te wringen… Dat gaat zo moeizaam en voelt 
zo pijnlijk dat ik zelfs schrik heb mijn enkel te breken.  
Met wat assistentie van manlief lukt het me uiteindelijk 
toch!
Daar sta ik dan, vastgezet in skibotten met een lichaam 
dat evenveel meegeeft als die botten zelf. Als een robot 
waggel ik naar de deuropening. Daar krijg ik skilatten 
en stokken. Uitdaging nummer twee. Dit materiaal 
zelf dragen tot op de piste. Gelukkig kunnen manlief 
en enkele vrienden zich over onze kinderen ontfermen 
en moet ik alleen maar aan mezelf denken. Met alle 
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kracht die ik in mijn handen heb probeer ik de latten en 
stokken mee te krijgen. Niet simpel… maar ik zet door.  
Schrik voor de koude moet ik al niet meer hebben : de 
zweetdruppels lopen zowat van mijn voorhoofd…  
En dan sta ik voor de grootste uitdaging… Zonder 
ongelukken van de berg geraken… Gelukkig heb ik een 
lieve vriendin die meester is in skiën en die zich wil 
opofferen om mij naar beneden te begeleiden. 
Daar glijden we… Zij sierlijk als een zwaan die over het 
water glijdt, ik als een pasgeboren lammetje dat voor het 
eerst recht probeert te staan. Ik ben bang, echt bang om 
te vallen, om iets te breken, bang voor wat deze uitdaging 
me zal laten betalen aan pijn ’s nachts,...
De latten doen niet wat ik wil… Mijn voeten proberen 
hen te temmen maar zonder succes. Wat een koppige 
dingen zijn dat zeg! Maar ik kan ook koppig zijn. Na 
vele oefenbeurten van vallen en opstaan, van evenwicht 
zoeken, van doorzetten en niet opgeven, van richting 
zoeken en weer de verkeerde kant uitglijden,… lukt het 
me toch om deftig naar beneden te geraken. Nog geen 
sierlijke zwaan maar toch al een lammetje dat flink achter 
zijn mama aan huppelt en dat al wat zelfvertrouwen heeft 
gekregen. 
Dat ziet ook manlief, een zeer goede skiër van kindsbeen 
af. Hij vindt het tijd om samen op pad te gaan. Zo kan 
ook de vriendin de Franse sneeuw eens laten voelen 
wie zij echt is. Met het beetje zelfvertrouwen dat ik heb 
opgebouwd stem ik in. 
‘Geen te moeilijke pistes hé. Blijf je zeker bij me in de 
buurt?’  
‘Natuurlijk, samen omhoog en samen naar beneden. Dat 
lukt je vast.’ 
De eerste pistes lukken aardig.We geraken beneden 
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zonder vallen en aan een dorpskerntempo.
‘Laten we die piste daar eens nemen.’ 
Ik twijfel… ‘Kan ik dat wel al? Ben je zeker?’ 
Manlief heeft er duidelijk alle vertrouwen in. 
‘Oké dan maar.’ 
We ploffen in de stoeltjeslift. Dat is al gelukt. Onderweg 
verandert het weer. Er komt mist opzetten. We klimmen 
en de temperatuur zakt. De haartjes die onder de skihelm 
uitsteken, veranderen in ijspegels. Mijn lijf voelt als een 
standbeeld. Stijf en geen beweging in te krijgen door het 
stilzitten en de ijzige temperaturen. Het gevoel wordt 
compleet bovenaan de berg. Help, moet ik hier naar 
beneden? Angst overvalt me. De combinatie van de ijzige 
wind en de steile helling verlammen mijn lijf. Maar ik 
heb geen keuze… ik moet naar beneden op de één of 
andere manier. Manlief overtuigt me aan de afdaling te 
beginnen. Met horten en stoten daal ik kleine stukjes om 
dan weer tot stilstand te komen. Afdalen kan je ’t bijna 
niet meer noemen… Ik probeer zo horizontaal mogelijk 
van links naar rechts te glijden en ondertussen toch een 
klein beetje richting dal te zakken. Ik voel me boos. Dit 
kan ik toch helemaal niet. Met elke meter die ik daal 
wordt mijn boosheid groter. Maar wat heb ik eraan? Ik 
ben hier en moet dalen met een verstijfd lijf. Punt. 
Een houten chalet. Het zwaarste deel hebben we gehad. 
Oef.
Hoewel de inspanning enorm is geweest, zijn er nu geen 
zweetdruppels te bespeuren. We gaan iets drinken. Even 
bekomen van deze toch wel ‘gigantische overwinning’, 
zoals hij dat trots noemt. Met een ijzig lijf dat binnenin 
borrelt van boosheid bestel ik een warme chocomelk met 
alles erop en eraan. Lees als: met heel veel slagroom. De 
eerste slok doet mijn slokdarm ontdooien. De lofzang 
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van manlief zorgt ervoor dat de boosheid niet langer 
opborrelt maar eerder verder kabbelt als een beekje. Ik 
ontdooi een beetje en word een levend standbeeld. Nog 
steeds houterig en stijf, maar toch “levend”.  
Terug in ons appartement neem ik een uitgebreid bad.  
Als een ijsblok plof ik in het hete water. Mijn lichaam 
ontdooit verder, ik kan weer bewegen. Hier zal ik boete 
voor moeten betalen. Die nacht wordt de hel. Pijn raast 
als een lawine door mijn lijf. Pijnstillers kunnen haar 
niet tegenhouden. Maar hé, ik heb wel een “gigantische 
overwinning” op mijn naam staan. Hij heeft het allemaal 
goed bedoeld, die lieve man van me. Hij wilde me grenzen 
laten verleggen, wist dat ik mijn RA’tje wilde laten doen 
wat ik wil, hij wilde me helpen. Alleen waren zijn stappen 
wat groter dan die die ik voor ogen had. Kan ik het hem 
kwalijk nemen?  
De volgende dag is mijn enige doel rusten en herstellen.  
De hele dag. Slapen, zwemmen in extra warm water en 
kijken naar onze kinderen in de skischool. Wat hebben 
zij al grote vooruitgang geboekt. Lenthe mag naar een 
hogere groep en heeft zelfs parallel al redelijk onder de 
knie. Sierlijk en alsof het haar geen enkele moeite kost zie 
ik haar de berg afdalen. Felix leert liftjes nemen, ploegen 
en allerlei truckjes. Hij geniet, dat kan je wel zien aan zijn 
brede glimlach. Schrik is hem onbekend! ’s Middags komt 
hij samen met papa naar beneden gegleden. Hoe sneller 
hij gaat, hoe liever. En ik? Ik geniet van hen samen 
bezig te zien. Het verwarmt mijn hart. Het doet me mijn 
pijnlijke lijf even vergeten. Hen gelukkig zien is de beste 
pijnstiller.  
Een dag later…  terug op de latten. Gedoseerd in tijd, 
tempo, moeilijkheid én pijn. Enkele uurtjes skiën, daarna 
vele uurtjes rusten. 
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Wat ik heb geleerd? Daag je RA’tje gerust uit, laat hem 
voelen dat je je grenzen wilt verleggen en geniet daarvan.  
Maar drijf hem niet tot het uiterste, want dan slaat hij 
genadeloos terug.  
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De flauw bees en het beest
Monique Hoskens

Er kwam een groot beest in mijn lichaam dat mij 
langzaam begon op te vreten. In mijn verbeelding leek 
het op een zwarte krokodil  die met grote tanden hapte en 
knapte aan mijn botten en mij meppen gaf met een dikke 
staart. ’s Morgens kwam ik als een houten Pinokkio mijn 
bed uit en ik was o zo moe.
Toen ik als kind soms durfde te klagen over een pijntje zei 
mijn moeder: ‘Je mag geen flauw bees zijn.’ Dat wilde ik 
nu ook niet. Ik verklaarde de oorlog  aan het beest.
Er volgden heel wat veldslagen. In het begin was ik 
de overwinnaar en dan duurde het weken voor er een 
volgende veldslag kwam. Maar de weken werden dagen 
en het beest beheerste op de duur mijn leven.
Hoe het begon?
Het was zomer, het warme zonnetje nodigde echtgenoot 
en mij uit om een dagje aan zee door te brengen. De geur 
van koffie en verse broodjes lokte ons naar een terrasje en 
na een flinke wandeling besloten we wat te luieren op het 
strand . Om te eindigen zochten we een leuk restaurantje. 
Toen ging het mis. Zeurende pijn in mijn linkerschouder. 
Mijn benen wilden niet mee. Het was alsof er een muur 
voor me stond. De geur van eten maakte me misselijk. 
Tijdens de autorit naar huis had ik het gevoel dat ik 
tussen prikkeldraad vastgebonden zat. Thuisgekomen 
sukkelde ik mijn bed in. Na een uur draaien en keren viel 
ik in slaap. De dag erna werd ik zo fris als een hoentje 
wakker. Geen pijn, geen prikkeldraad, geen muur.  Ik was 
een flauw bees geweest.
Dat was de eerste ontmoeting met het beest. De eerste 
veldslag had ik gewonnen. Maar het had me laten 
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winnen. Ik wist en besefte dat nog niet. 
Weken later werd ik wakker met een zwelling aan mijn 
rechterhand. De pijn , de muur en de prikkeldraad 
waren er ook weer. Het beest schrok blijkbaar van de 
voorgeschreven medicatie, want na twee dagen voelde ik 
me weer kiplekker. Veldslag gewonnen!
Weer weken later volgde een hevige derde veldslag.
Nu was ik overtuigd van de aanwezigheid van het beest. 
Knieën, handen en voeten werden aangevallen. ’s Nachts 
werd ik huilend wakker. Ik was vreselijk moe en begreep 
niet wat me overkwam. Na een vijftal dagen medicatie gaf 
het beest het op. Veldslag gewonnen…
Ik ondervond ook dat het beest het blijkbaar niet leuk 
vond als ik veel in beweging was, want dan was het 
rustiger in mijn lichaam. Door pijnlijke knieën en voeten 
moest ik uiteindelijk mijn aerobiclessen opgeven. Ik 
besloot om op eigen houtje het beest onder controle te 
krijgen. Elke morgen na het opstaan deed ik oefeningen, 
kroop op mijn hometrainer, ging veel wandelen en af en 
toe zwemmen. 
De veldslagen kwamen vaker en met kortere tussenposen. 
Het beest kwam er vaker als overwinnaar uit. Ik had geen 
hongergevoel en op korte tijd was ik heel wat kilootjes 
lichter. Door een hevig gezwollen knie en vervormde 
tenen werd stappen moeilijk. Toch wou ik niet opgeven. 
Ik moest terugvechten en geen flauw bees zijn. Ik bleef 
contact houden met vrienden en familie, ging naar 
feestjes en zelfs op reis. De zon was mijn vriend en door 
veel te wandelen en te zwemmen kon ik het beest toch 
nog een beetje in toom houden. Mijn huisarts zei dat ik 
mij meer moest leren ontspannen, maar daar stak het 
beest telkens een stokje voor. Naast medicatie kreeg ik 
acupunctuur. Het enige dat ik  gedurende een half uur 
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met de naalden in mijn lichaam deed, was een potje 
huilen. Het beest lachte in zijn vuistje en ik vond mezelf 
een flauw bees. Ondertussen gingen heel wat maanden 
en veldslagen voorbij. Het zwarte beest werd groter 
en sterker en de medicatie die ik nam was voor hem 
blijkbaar een lekker snoepje. In mijn hoofd kwamen 
donkere wolken. Ik  herkende mezelf niet meer. Waar was 
die positieve, zelfzekere ik gebleven . Het roze brilletje 
waarmee ik zo graag naar de wereld keek, was nergens te 
vinden. Ik was zo moe, had pijn en kon niet meer winnen. 
Het beest was de gekroonde despoot op zijn troon. Ik een 
hoopje ellende en een  flauw bees.
Toen kwam ik bij mijn huidige reumatoloog terecht en 
ik kreeg een bondgenoot: de juiste medicatie.  Het beest 
kreeg ook een naam: RA. Ik hoorde dat het RA-beest 
mij nooit meer zou verlaten. Dat was even slikken. Ik 
wilde dat niet aanvaarden, het moest verdwijnen uit 
mijn lichaam. Ik vocht met volle moed terug. Het grote 
RA-beest werd stilaan kleiner, verloor zijn kroon en viel 
van zijn troon. Elke veldslag was er één te veel, maar ik 
slaagde er telkens in om te winnen. De wolken in mijn 
hoofd klaarden op en ik vond mijn roze brilletje terug. 
Ik was geen flauw bees meer. Alhoewel het RA-beest 
en ik nooit beste vriendjes zouden worden, aanvaardde 
ik stilaan dat we de rest van ons leven samen moesten 
doorbrengen. Als ik doodga, gaat hij ook dood. Maar dat 
ben ik nog niet van plan. Ik heb nog heel wat te beleven 
op deze wereld, met of zonder goedkeuring van het beest.
Ik moet nog altijd rekening houden met het RA-beest. 
De hogesnelheidstrein waarin ik vroeger leefde, is nu een 
stoptrein geworden, soms zelfs met vertraging, maar mijn 
leven staat weer op de rails.  Omdat ik minder kracht 
heb, valt er regelmatig iets uit mijn handen. Ik word 
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dan boos en vind mezelf nog maar eens een flauw bees.  
Maar ik heb leren relativeren en het RA-beest beheerst 
mijn doen en laten niet meer. Soms vergeet ik zelfs zijn 
aanwezigheid, maar hij ligt op de loer. Af en toe hapt 
en knapt en slaat dat kleine ettertje, en er zijn nog wel 
sporadische kleine veldslagen, maar ik ben altijd de grote 
overwinnaar dankzij mijn medicatie, flink bewegen en 
zeker geen flauw bees te zijn.
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De reuma in mijn lijf 
ook zelf te lijf

Liliane Ovaere

RA, dat betekent ‘levenslang’.
Niet gemakkelijk om mee te leven.
Dat moet je leren, ook levenslang.
Met vallen en opstaan.
Dat ik RA heb, daar kan ik niets aan doen. Hoe ik 
met die RA omga, daar heb ik zelf wel iets over te 
zeggen. Medicatietrouw, werk en communicatie zijn 
sleutelbegrippen geworden in mijn leven met RA.
Ik wil erover vertellen aan de hand van een aantal 
ervaringen uit mijn persoonlijk leven.

Pillen en spuitjes
Waarom ik vroeger zo bang was van medicatie, weet 
ik niet meer. Mijn opvoeding tegen alles wat met 
pillen te maken heeft, zat er zeker voor iets tussen. 
Ik ben al lang onderweg met de RA. Mijn homeopaat 
deed me een tijd geloven dat haar methode er mij zou 
doorhelpen, maar bracht me ver van huis. Er was zelfs 
een ziekenhuistussenstop nodig. 
Ik kan me die periode nog zo herinneren.  
Al mijn gewrichten doen pijn. Zo ook mijn kaken, ze 
voelen aan alsof er een klem op zit. Niet evident  om 
daar een boterham tussen te wringen. Ook ’s nachts 
spookt de RA rond in mijn lichaam. Ik word wakker 
van de pijn. Zonder op mijn wekkertje te kijken weet 
ik dat het ongeveer half vier moet zijn. Verder slapen 
is onmogelijk. Ik kruip letterlijk uit mijn bed en 
tandenknarsend van de helse pijn bij elke beweging doe 
ik met veel moeite iets warms aan. Ik strompel wat rond. 
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Suf van vermoeidheid en uitputting val ik uiteindelijk 
toch in de zetel. Ik soes wat en wacht op het moment 
dat ik echt moet opstaan. Dan kom ik het volgende RA-
cadeau tegen, de ochtendstijfheid. Gelukkig kan ik in het 
ziekenhuis gebruik maken van de douche. Lekker warm 
en ontspannend, voor geen geld van de wereld wil ik dat 
’s morgens missen. Maar je afdrogen en aankleden met 
armen en benen die voelen als stokken, daar ben je dan 
toch een hele poos mee bezig.
In het ziekenhuis starten de reumatologen de klassieke 
therapie op. Ik krijg spuiten MTX, geen pillen, de artsen 
vertrouwen me niet meer. 
Ik geef het gevecht nog niet helemaal op. Cortisone? 
No way, de faam van dat spul met zijn nevenwerkingen 
maakt me onredelijk bang. Tot ik ook daarvoor overstag 
ga. Ons gezin kan toch niet voor de rest van mijn leven 
beroep moeten doen op gezinshulp? 

In een mum van tijd ben ik terug op de been.
Sindsdien functioneer ik behoorlijk goed, dank zij 
een cocktail van twee klassieke reumaremmers, 
gecombineerd met een lichte dosis cortisone.
Ben ik verzoend met de medicatie? Ik heb er in elk 
geval een wapenstilstand mee gesloten. Genezen is er 
niet bij als je RA hebt, maar medicatie maakt je leven 
terug leefbaar. Al moet ik eerlijk toegeven dat de haat-
liefdeverhouding met MTX er toch nog altijd is. Ik wéét 
dat ik het nodig heb om de RA in toom te houden want 
ik wil nooit meer die dominante beginpijn, maar met de 
wekelijkse misselijkheid die ermee gepaard gaat, heb ik 
het nog moeilijk. Ik heb er lang mee geworsteld, tot ik 
door had dat niemand me ermee kon helpen. Ik moest 
het zelf doen. Een wandeling, een dessertje maken voor 
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mijn huisgenoten, een kop kamillethee, een routineklus 
doen voor het werk behoren tot het vaste repertoire, the 
day after de MTX-spuit. De geest afleiden is het ultieme 
wapen.
Mijn drang naar een zo groot mogelijke autonomie trekt 
zich ook door tot de toediening van de MTX. Ik ben 
enorm blij dat MTX subcutaan nu ook op de Belgische 
markt ter beschikking is, terugbetaald door de overheid. 
Vroeger was ik voor mijn spuiten MTX intramusculair 
volledig afhankelijk van een professionele hulpverlener. 
In het begin zag ik daar geen graten in, de wekelijkse 
steun en erkenning die ik kreeg van mijn huisarts gaf me 
een gevoel van veiligheid. Ik had oneindig veel vragen. 
Maar na verloop van tijd wil je als chronisch zieke zoveel 
mogelijk zelf achter het stuur zitten. En daar zijn de 
spuitjes MTX subcutaan het perfecte antwoord op. Ik kan 
ze zelf  zetten, waar en wanneer ik wil, zo makkelijk, zo 
evident, zo dankbaar. 

Terug aan de slag
Hier zit ik weer, achter mijn bureautje. Te staren naar 
de spelende kinderen buiten. Het is grote vakantie, de 
periode waarin ik vooral veel administratief werk doe. Ik 
realiseer me hoeveel geluk ik heb dat ik aangepast werk 
kan doen, dankzij de mogelijkheid van thuiswerk die mijn 
werkgever me geeft. Ook de Vlaamse Ondersteunings 
Premie speelt een grote rol. 
Op aanraden van de sociale dienst van het ziekenhuis 
bracht ik mijn dossier van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, het VAPH en ook mijn 
dossier voor een Vlaamse OndersteuningsPremie, de 
VOP in orde. Waardoor mijn werkgever een financiële 
vergoeding krijgt omdat hij een chronisch zieke de 
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kans geeft om te werken. Mentaal is dat voor mij erg 
belangrijk. Door de RA is er rendementsverlies, ik 
kan nooit concurreren met een gezonde persoon. Dus 
het percentage van mijn loon dat terugvloeit naar de 
werkgever, maakt mij rustig waardoor ik op mijn tempo 
toch een aantal zaken kan realiseren. Want lange tijd was 
werken geen evidentie voor mij. Mijn lichaam liet me 
voortdurend in de steek, voluit ervoor kunnen gaan was 
niet meer aan de orde. Mijn ervaring met RA was dat ik 
na een dag full time werken alleen nog maar een hoopje 
ellende was, te uitgeput om nog maar iets te doen. 
De grote ommekeer komt er in de opleiding Patient 
Partners Program door mijn contact met de collega-
Patient Partners. Een knipoog van een van hen die geniet 
van het zonnetje, het verhaal van een jonge Patient 
Partner die vertelt hoe zij dank zij een cortisonespuit 
in haar kapotte RA-knie, toch kan dansen op haar 
trouwfeest. 
Ik moet mijn beeld van chronisch zieken grondig 
bijstellen. Ziek-zijn betekent niet automatisch zielig zijn. 
Echt contact met lotgenoten kan wonderen doen, een 
half woord en iedereen weet waarover het gaat. Stap voor 
stap krijg ik terug zicht op de mogelijkheden en leer ik 
me daarop te richten. Ik wil immers ondanks de RA zó 
graag werken. Dat staat voor mij voor zinvol bezig zijn, 
een inkomen, gestructureerd leven, maatschappelijk 
betrokken blijven en sociale contacten. Natuurlijk brengt 
werken ook frustraties met zich mee. Elke medaille heeft 
twee kanten.
Maar mijn half time job maakt deel uit van het 
kwaliteitsvol leven dat ik heb, het is zoals de reumacoach 
van ReumaNet zegt: ‘Een voldoening gevende job is 
belangrijk, het managen van je ziekte kost immers al 
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energie genoeg’. 
Ik besluit een wandelingetje te gaan maken, ik ben eraan 
toe. De taak waar ik mee bezig ben, zal er straks ook nog 
wel zijn…

Boottocht
Een rustige tv-arme avond, we plannen onze jaarlijkse 
Canadareis. Terwijl ik mijn man hoor tokkelen op zijn 
computer, op zoek naar zo goedkoop mogelijke tickets, 
droom ik weg. Ik ben in Canada in het huis van onze 
oudste zoon. Ik kijk naar buiten waar mijn man en 
schoondochter de tuin een grote schoonmaakbeurt geven. 
Ik besluit soep te maken voor als de kleinkinderen straks 
thuiskomen van school.
‘Gevonden,’ hoor ik mijn man roepen, ‘Als we met de 
trein naar Schiphol sporen, hebben we een rechtstreekse 
vlucht naar Toronto.’ Ook al ben ik blij met dit voorstel, 
toch blijft er de volgende dagen een soort ongenoegen 
hangen. Ik herken intussen dit soort gevoelens. Het 
verdriet, de onmacht en spijt dat die RA weer roet in 
het eten gooit, voelt aan als een smeulende vulkaan. Zo 
graag wil ik voluit kunnen gaan, met de rugzak op tocht 
met de hele Canadese bende, op verkenning in de weidse 
prachtige natuur, de kleinkinderen op kop, zij zijn hier 
thuis…
Maar ik weet ook – dat heeft de ervaring me intussen 
geleerd – dat ik die gevoelens best niet negeer en er iets 
mee moet doen.
Als we in het weekend skypen met onze zoon breng ik 
het ter sprake. En ik geef direct een eerste mogelijke 
oplossing. ‘Kunnen we niet voor een lang weekend aan 
één van de grote meren een bungalow huren?’
‘Ja, waarom niet.’
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De week daarna komt er een prachtig tegenvoorstel: 
‘Waarom niet met z’n allen op een houseboat en varen op 
het meer terwijl we zelf ook kapitein kunnen zijn?’
We keren dit nieuwe idee binnenstebuiten en 
ondersteboven, we zoeken op websites, het krijgt 
stilaan vorm en ik droom van de overweldigende 
Canadese natuur. Ik ben in Canada en geniet van de 
adembenemende oorverdovend stille meren en rivieren, 
een paradijs van ongerepte eindeloos uitgestrekte natuur 
die me steeds opnieuw blijft verbazen.
Na verloop van tijd horen we de enthousiaste reacties 
van de kleinkinderen. Er is ook een glijbaan vanaf het 
bovendek van de boot rechtstreeks het water in.
Dan gebeurt het, ik voel de negatieve gevoelens 
verdampen en plaats maken voor warme positieve 
energie die terug vrij kan stromen. Ik ben opgelucht en 
blij. 
De RA sluit deuren, maar door echte communicatie zie 
je de mogelijkheden die er wel nog zijn waardoor andere 
deuren opengaan. 
Straks op de boot is er helemaal geen sprake van een tv, 
we zullen genieten en klinken met volle glazen…
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Gelukshormonen tegen reuma
Luc Ghekiere

Wat doet een ambitieuze jongeling die studeert, sport 
en proeft van het leven? In mijn geval is dat: me gooien, 
zelden nee zeggen, successen nastreven en het woord 
‘verliezen’ uit zijn woordenboek schrappen. Zo sta ik op 
mijn éénentwintigste aan de top in het volleybal, heb een 
universitair diploma op zak, ben verliefd tot achter mijn 
oren en maak trouwplannen. Ik vind een gedroomde job 
en ben klaar om een nestje te bouwen. Dat er ondertussen 
periodes zijn met acute sportkwaaltjes? Geen tijd om 
daarbij stil te staan. Af en toe een pilletje slikken en 
verdergaan. Luisteren naar mijn lichaam is nooit mijn 
sterkste punt geweest. Vermoeid zijn? Ach, geen erg. 
Maar de zeurende last in een of ander gewricht wordt 
stilaan vervelend. 
Na onze wittebroodsweken en een zware keelontsteking 
ben ik te zwak om verder te sporten. Als ik zelfs moeite 
heb om mijn job te klaren, gaat er een alarmbelletje 
rinkelen. Dat intensieve sporten zal wel de oorzaak zijn 
van die gewrichtspijnen en de uitputting? Wanneer ik 
thuiskom van mijn werk, vraagt mijn lichaam alleen 
maar rust. De ene keer heb ik last van een achillespees, 
de volgende keer aan mijn heup of aan een voetzool. Ik 
voel lage rugpijn en word regelmatig ’s nachts wakker 
omdat ik ergens pijn heb; dat wordt haast ongemerkt een 
normale belevenis.
Nu en dan een paar dagen pilletjes slikken tegen de 
ontsteking is niet langer mijn toveroplossing. Toevallig 
is de leidinggevende van mijn echtgenote specialist 
inwendige ziekten. In de jaren 70 waren er in feite 
geen reumatologen. Hij ontvangt me vriendelijk na 
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mijn werkuren. Mijn proefcontract loopt immers 
nog en ik wil niet dat ze op het werk weten dat ik 
met gezondheidsproblemen worstel. Hij stelt een 
cortisonekuur voor. 
Zes maanden lang loop ik rond als een zombie. Nog meer 
vermoeidheid is mijn deel en de pijnen manifesteren 
zich telkens weer op wisselende plaatsen. Dus stop ik 
met die kuur. Verrassend genoeg daalt de vermoeidheid 
enigszins. Voor de rest blijf ik in hetzelfde sukkelstraatje. 
De pijn keert telkens terug, knagend en zeurend aan mijn 
botten en pezen. Het nieuwe volleybalseizoen staat voor 
de deur. Ik moet voorlopig passen.
We verhuizen naar het centrum van het land en ik word 
bij een andere club ingelijfd. Mijn nieuwe ploegmaten 
komen een handje toesteken bij de verhuis, maar tijdens 
de trainingen ben ik alleen maar toeschouwer. Andere 
dokters bezoeken, andere pillen slikken, de klachten 
blijven met tussenpozen de kop opsteken. Dat liedje zal 
jarenlang aanslepen.
Tijdens het bouwen van ons huis klus ik samen met een 
broer en een vriend. Een zware periode gevolgd door 
een nieuwe verhuizing. We heten er ons tweede kindje 
welkom en vinden een nieuwe huisarts. Hij aanhoort mijn 
lijdensweg en verklaart met een geheimzinnig lachje: 
’Ik denk dat ik weet wat er scheelt, ga eens langs bij de 
professor reumatologie in Leuven’. We laten er geen gras 
over groeien. Eerst wordt er nog eens een bloedonderzoek 
gedaan, deze keer met bijkomende testen (het vermaarde 
HLA-B27 checken). Samen met mijn vrouw aanhoor ik 
eindelijk, tien jaar nadat de eerste symptomen opdoken, 
de duidelijke diagnose: je hebt de ziekte van Bechterew. 
De begeleidende toelichting is kort en vlijmscherp. Deze 
vorm van reuma komt het meest voor bij jonge mannen. 
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En oh ja, dit is een chronische ziekte, whatever that may 
mean. Gezien mijn voorgeschiedenis, reumagevallen in 
de familie inbegrepen, en zijn vaststellingen geeft hij nog 
mee dat ik statistisch gezien een ernstig geval ben. ‘Houd 
er rekening mee dat je vanaf je vijfenveertigste in een 
rolstoel kan terecht komen.’ Hij schrijft me butazolidine 
voor en: ‘Kom binnen een maand terug.’. Terug in de 
buitenlucht hap ik naar adem. Hoe moet dat nu verder?
Als bij wonder blijkt het geneesmiddel heel snel alle pijn 
weg te toveren. Dus ga ik aan de slag als trainer-speler 
bij een volleybalploeg op een wat lager niveau. Ik spring 
een gat in de lucht, zij het maar voor een paar weken. 
Toenemende oprispingen van maagzuur en –pijn leiden 
tot een nieuw onderzoek. Een ernstige maagzweer is het 
verdict. ‘Gooi onmiddellijk dat medicament weg.’ Terug 
naar af dus. Vechten tegen wisselende gewrichtspijnen, 
maaglast en vermoeidheid worden mijn deel tot in de 
eeuwigheid. 
Jarenlang is mijn reactie onverminderd ontkennen 
en verstoppen naar de buitenwereld toe. Op mijn 
werk zijn mijn problemen absolute taboe. Afwezig 
zijn wegens ziekte weiger ik halsstarrig. Er is geen 
spoor van aanvaarding in mijn diepste zelf. Dat leidt 
me als jonge dertiger naar talrijke heelmeesters in 
binnen- en buitenland: naar zorgverstrekkers van 
allerlei pluimage, mengers van kruiden en drankjes, 
pendelaars, homeopaten, acupuncturisten, yin-yang-ers, 
macrobioten, maar ook naar pure kwakzalvers die mij 
samen met hun remedies illusies à volonté aansmeren. 
Een langdurige vakantie aan de hete Spaanse Costa 
Blanca is ook gesmolten boter aan de galg. Alleen 
volgehouden kuren met het edelgas radon in zeer lage 
concentratie in een vroegere Oostenrijkse zilver- en 
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goudmijn blijken wat te helpen. Maar het voortdurende 
gevecht houdt me niet permanent recht. Dipjes van 
moedeloosheid, in mezelf gekeerd zijn of prikkelbaar naar 
mijn omgeving, het maakt allemaal deel uit van mijn lang 
gevecht, met vallen en opstaan.
Hoe blijf ik het volhouden? In feite vrij eenvoudig. Ik 
merk dat, ondanks de gewrichtspijn en vermoeidheid, 
bewegen deugd doet en lang stilzitten niet. Ik bedoel 
niet zozeer af en toe een sessie bij een kinesitherapeut. 
Dat is niet afdoend. Zeker niet in mijn beginperiode, 
toen kennis van adequate behandeling voor dergelijke 
aandoeningen ver te zoeken was. De sociale zekerheid 
werd gemolken met behandelingen aan de lopende band 
met allerlei toestellen die als effectief werden aangepraat 
maar in feite niks hielpen. Ze bezorgden hoogstens een 
kortstondig aangenaam gevoel. Mijn sportverleden 
was medeoorzaak van de veel te late correcte diagnose, 
maar mijn drang naar sportieve uitdagingen wordt de 
trigger om veel te bewegen. Volleybal spelen wordt veel 
te belastend. Met een kleiner tennisballetje lukt het nog 
een tijdje. Dan schakel ik over naar sporten zonder bal, 
skiën om te beginnen. Als het maar een uitdaging is, dus 
zwarte pistes op, toerskiën en langlaufen. Desnoods slik 
ik wat meer ontstekingsremmers, want ik heb behoefte 
om de buitenwereld – in de eerste plaats mijn collega’s – 
ervan te overtuigen dat er met mij niets aan de hand is. 
En bewegen doe je best het hele jaar door. Dus zet ik in 
op fietsen en wandelen. Natuurlijk horen hierbij nieuwe 
uitdagingen. Ik krijg snel de smaak te pakken en investeer 
in een degelijke racefiets. Op naar de Ventoux, de 
Tourmalet en noem maar op. De afstanden lopen op tot 
tweehonderd kilometer per dag en tienduizend per jaar. 
Ik beleef fantastische momenten tijdens bergtrekkings 
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in onder meer Nepal, waar ik hoogtes bereik hoger dan 
base camp 1 van de Mount Everest. Na elke uitspatting 
ben ik doodmoe maar merk ik dat de pijn van onderweg 
even vergeten wordt bij aankomst. Dat is een gekend 
verschijnsel: bij een felle fysieke inspanning (maar ook 
bij gewoon bewegen of zelfs yoga) produceert je lichaam 
meer pijnstillende stoffen (bepaalde endorfines) die 
nadien nog een poos doorwerken. Dat is een geweldige 
gewaarwording. Ik noem die deugddoende belevenis, 
die ruim een half uur kan duren, een beetje oneerbiedig 
mijn sportorgasme. Deze gelukshormonen zijn een soort 
morfine die je eigen lichaam aanmaakt. Bovendien vind 
ik dat niet alleen belangrijk voor mijn lichaam, het helpt 
me ook om tussen mijn beide oren alles in evenwicht te 
houden. Tuurlijk ondervind ik nadelen. Ik ga af en toe 
in het rood en dus duurt de recuperatie langer dan bij 
gezonde personen. Maar deze mentale opkikkers vind ik 
onbetaalbaar. Deze therapie is mijn rode draad geworden. 
Over de jaren heen moet ik de intensiteit en de duur 
van de inspanningen wel terugschroeven. Fietstochten 
boven de honderd kilometer, bijvoorbeeld, vergen nu een 
grotere voorbereiding en conditieopbouw. Mijn fietsstuur 
staat hoger zodat ik voldoende kan zien waar ik rij. De 
rugpijn valt mee, behalve in de nek; ook de zitknobbels 
doen onveranderd pijn. Door de verbening van mijn 
sternum en de bijhorende plastronpijn adem ik vooral via 
de buik. Voorovergezeten op een racefiets geraak je dan 
uiteraard sneller in ademnood. Maar ja, je moet er iets 
voor over hebben.
Ik ben me er terdege van bewust dat dit parcours 
alleen maar mogelijk was en is door de stimulans van 
mijn vrouw. Zij is ook bijzonder sportief en neemt 
onafgebroken deel aan de sportactiviteiten. Dat betekent 
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voor mij een grote steun. Toch merk ik nog geregeld dat 
ze er niet bijkan dat ik op sommige dagen de wereld wil 
verslaan om de volgende dag geen sikkepit te kunnen 
presteren. Nochtans is dat waarschijnlijk typerend bij 
zo‘n chronische ziekte: je hebt veel tijd nodig om te 
recupereren en de symptomen zijn onvoorspelbaar.
Ik beslis op de leeftijd van zestig lentes mijn geslaagde 
loopbaan stop te zetten. Wie weet hoelang ik nog op 
onze aardbol zal rondlopen? Zoveel jaren heb ik op 
mijn werk alles verbeten, nooit ofte nimmer ziekteverlof 
willen vragen en de toenemende verstijvingen van 
mijn wervelkolom zoveel mogelijk verborgen. Tijd 
voor verandering dus. We verblijven nu regelmatig in 
de Luberon waar fietsen dikwijls op het menu staat. 
We verkopen onze woning in België want de tuin 
– een halve hectare groot – wordt te zwaar om nog 
secuur te onderhouden. Een appartement wordt de 
oplossing. Daarnaast zoek ik nog wat intellectuele en 
sociale uitdagingen. Snel word ik met mijn financiële 
achtergrond gesolliciteerd om een bestuursmandaat op 
te nemen in een school voor … verpleegkunde. Ik wil 
niet opnieuw te veel hooi op mijn vork nemen, maar een 
flyer bij onze apotheker wekt mijn belangstelling. Er 
worden kandidaten gezocht om patient partner te worden 
voor net mijn eigen ziekte! Ik kijk in de spiegel en vraag 
mij af of het geen tijd is om mijn ziekte niet langer weg 
te moffelen en er iets positiefs mee aan te vangen. De 
noodzakelijke opleiding is niet van de poes maar ik geef 
niet af. Meteen openbaren zich talrijke inzichten in mijn 
ziekte. Had ik die maar veel vroeger ontdekt. Het blijkt 
helaas te kloppen dat mijn ziekte niet enkel gekenmerkt 
wordt door gewrichtsproblemen maar dat dit meestal 
gepaard gaat met één of meerdere klachten die niets met 
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je gewrichten te maken hebben. Het gaat typisch om 
psoriasis, ontstekingen van de darmen, de urineblaas of 
geslachtsdelen of een bepaalde oogziekte. 
Pas nu kan ik mij er een beetje mee verzoenen dat ik niet 
kan genezen en besef ik dat ik nog veel positieve zaken 
kan beleven. Onder meer meehelpen om de bekendheid 
en vooral om de diagnostisering van spondyloartritis te 
verbeteren. Aanvankelijk is het verrassend hoezeer de 
medische wereld onze ziekte moeilijk en dikwijls erg laat 
herkent. Ik begrijp nu pas waarom het zo lang duurde 
alvorens mijn ziekte een naam kreeg. Ik ervaar dat de 
uitleg van de patient partners en onze eigen verhalen 
tijdens de life-sessies op het netvlies van de aanhoorders 
blijven plakken. Dat brengt dikwijls enthousiaste reacties 
teweeg bij huisartsen, al dan niet in opleiding, bij 
kinesitherapeuten en bij andere medische zorgverleners. 
En vooral: er gaat nu veel minder tijd verloren tussen het 
tijdstip van de eerste symptomen en het opstarten van de 
behandeling van de patiënten. De meest confronterende 
vraag die ze dikwijls stellen gaat over de erfelijke factor 
en de gezondheid van mijn kinderen: mijn beide kinderen 
blijven gespaard, maar mijn grootste bezorgdheid gaat 
over mijn vijf kleinkinderen. Ik hoop dat ook zij allemaal 
een gunstig lot zullen beschoren zijn. 
Ondertussen bestaat mijn medicatie onafgebroken uit 
ontstekingsremmers, pijnstillers en maagbeschermers. 
Mijn therapietrouw liet tot voor enkele jaren dikwijls te 
wensen over. Ik ben nog altijd bang dat de langdurige 
inname van veel medicatie zijn tol zal opeisen. Ik moet 
hopen dat sommige organen, zoals mijn nieren en 
verteringsstelsel, niet te veel beschadigd geraken.
Ik blijf verder bewegen ondanks de toegenomen 
verbening, de toenemende blokkering van mijn nek en 
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het voorover verbuigen van mijn wervelkolom, ondanks 
niet aflatende pijn en periodieke opstoten. Ik las vroeger 
graag boeken. Nu gebeurt dat veel minder, want dan zit 
ik te lang stil (oorzaak van te veel pijn). Dat belet me 
niet andere leuke activiteiten te doen. De kleinkinderen 
zien opgroeien is een belangrijke motivatie om positieve 
dingen aan te grijpen. Mijn chronische ziekte heeft niet 
langer een verborgen plaats in mijn leven. De ziekte is 
niet weg te denken. Het zij zo. Als het straks mooi weer is, 
kan ik nog een tochtje fietsen. Deze zomer willen we naar 
Praag fietsen. Opnieuw een doel om naartoe te leven. 
Opnieuw een bewogen belevenis!?
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Tom
Philip Gadeyne

Zowat dertig jaar geleden kwam Tom in mijn leven. Nooit 
vergeet ik onze eerste ontmoeting. Hij stond rustig bij 
een groepje vrienden maar met zijn klassieke en toch 
sportieve uitstraling viel hij mij meteen op. Het klikte 
onmiddellijk en na een tijdje werden we beste maatjes. 
We hadden zeer vlug een nauw contact. Ontelbare keren 
trokken we  er samen op uit. Soms meerdere dagen na 
elkaar. Het schepte een ware band.

Tom is werkelijk een buitengewone kerel. Hij is steeds als 
eerste op de afspraak. In weer en wind staat hij mij op te 
wachten. Hij heeft er altijd zin in en als ik vermoeid raak, 
draagt hij mijn tas. Een ware gentleman.

Onze lange uitstappen hielpen mij er niet alleen fysiek 
weer bovenop, ook mentaal is hij mijn toeverlaat. Alles 
kan ik bij hem kwijt. Hij aanhoort al mijn verzuchtingen. 
Hoe hard ik ook sakker, het kan hem geen moer schelen, 
hij blijft luisteren. Met zijn ijzeren logica weet hij steeds 
mijn gedachten weer te ordenen.

Dergelijke vrienden zijn goud waard en moet je 
koesteren, wat ik eigenlijk veel te weinig doe. Ik durf het 
zelfs aan om hem respectloos met ‘Tom’ aan te spreken. 
Terwijl dertig jaar lang op zijn donkerblauwe outfit in 
zilveren letters ‘Thompson’ prijkt. Daar onder in kleinere 
lettertjes ‘Rijwielen Valère Boezinge’. 
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