beroerte

Nelleke kreeg een hersenbloeding tijdens haar zwangerschap

‘Met positief zijn
kom ik het verst’
Nelleke (41) had al een tijdje een onbestemd gevoel. Er hing iets in de lucht,
maar wat? Toen ze, zeven weken zwanger van haar derde kindje, iets in haar
hoofd hoorde knappen, wist ze het meteen. Een hersenbloeding. Vanaf dat
moment stond haar leven compleet op z’n kop.
Tekst:

A

Hester Zitvast

l een paar maanden was ik misselijk en moe.
Geen idee waardoor dat kwam. Ik was ook
te druk om er lang bij stil te blijven staan
en negeerde de klachten zoveel mogelijk. Ik sportte
veel. Deed aan taekwondo en hield van snowboarden, wakeboarden en kneeboarden. Ik werkte als juf
in het basisonderwijs en was moeder van twee kleine
kinderen, Ester en Eva. Kortom: ik had een overvolle agenda. Misschien nam ik te veel hooi op mijn
vork en was ik daardoor wel zo moe. In die tijd heb
ik me een paar keer een dagje ziek moeten melden.
Dan moest ik echt even opladen. In diezelfde periode
raakte ik zwanger van mijn derde kindje, iets wat we
heel graag wilden. Vanaf dat moment kreeg ik last
van een onbestemd gevoel en van hoofdpijn. Het was
geen gewone hoofdpijn, deze pijn concentreerde zich
in mijn nek. Ik probeerde ook dit weer te negeren en
gooide al mijn klachten plus dat onbestemde gevoel
op mijn hormonen. Ik sprak er met niemand over.
Wat kon ik ze ook zeggen? Dat ik een vaag voorgevoel had? Meer wist ik zelf ook niet, ik kon het verder
niet benoemen. Wel moest ik om de een of andere reden vaak aan een hersenbloeding denken. Heel gek.
Tijdens onze vakantie in Kroatië zei iemand op de
camping dat ik goed op mezelf moest passen. Dat
vond ik opmerkelijk. Ze zei het niet luchtig, het
klonk mij veel te serieus. Weer kreeg ik dat onbestemde gevoel. En toen een kennis van ons door een
hersenaandoening van het ene op het andere moment
niets meer kon, greep mij dat heel erg aan. Dat was
natuurlijk ook heel heftig, maar het raakte mij meer

- Fotografie:

Hans Hordijk

dan het me anders geraakt zou hebben. Ik sprak er
ook niet over met mijn man. Onze vertrouwensband
was niet zo dat ik makkelijk met hem hierover kon
praten. Ik wist zelf ook niet wat ik met mijn gevoel
aan moest.

GEKNAPT
Het ging mis op de vroege ochtend van 29 september
2006. Mijn man lag nog te slapen en ik was alleen
met Ester in de badkamer, zij was toen bijna drie. Ze
kroop bij mij op schoot terwijl ik op het toilet zat,
iets wat ze anders nooit deed. Ik keek haar aan en
op dat moment voelde ik iets in mijn hoofd knappen.
Vergelijk het met het knappen van een elastiekje. Ik
wist meteen wat er aan de hand was. “O jee, een hersenbloeding”, bracht ik nog uit. Ik heb het echt hardop gezegd. Daarna gleed ik van het toilet af, ik had
geen kracht meer om te blijven zitten. Ik wilde mijn
man roepen, maar kon nauwelijks praten. Waarschijnlijk heeft Ester hem gewaarschuwd of hij hoorde mij toch nog iets van geluid maken, ik heb daar
later nooit meer naar gevraagd. Ik lag daar alleen
maar en kon niks meer bewegen. Ik was zo slap als
een vaatdoek. Mijn man heeft mij naar bed gebracht.
Natuurlijk was ik geschrokken, maar ik verwachtte
dat de dokter mij wel weer snel kon oplappen. Maar
onze huisarts was op vakantie en de vervanger wilde
niet komen. “Er heerst griep”, kregen we te horen.
Zou dat het dan zijn? Zou ik griep hebben? Daar geloofde ik niets van.
E
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beroerte
De hele dag heb ik in bed gelegen. Onvoorstelbaar,
achteraf gezien. Mijn moeder kwam om voor de kinderen te zorgen. Ook zij dacht aan een griep. Ik bleef
overgeven en had totaal geen kracht in mijn lijf. Uiteindelijk kwam de vervangend arts toch langs. Deze
vrouw wist dat ik zwanger was en alle alarmbellen
hadden moeten afgaan, maar weer zei ze dat het
griep was en ze schreef me zetpillen voor. Ik wilde
haar maar al te graag geloven, zij was immers de
dokter, maar diep vanbinnen wist ik wel beter. Kort
daarna belde mijn zus op. Mijn man sprak met haar.
Ze hoorde mij op de achtergrond praten en schrok
enorm. Ik leek wel dronken. Ze was ontzettend bezorgd. Uiteindelijk heeft mijn vader ervoor gezorgd
dat 112 is gebeld. Van griep ben je niet zo ziek. Pas
toen werd er echt actie ondernomen. De ambulanceverpleegkundige zag direct dat het goed mis was
met mij. Ik weet nog dat ik van de trap ben gedragen
en dat ik met mijn arm langs het granol op de muur
schaafde. In de ambulance keek ik mijn vader aan. Ik
probeerde hem met mijn ogen duidelijk te maken dat
alles wel goed zou komen. Op dat moment ging het
licht bij mij uit, ik verloor het bewustzijn.

OPGESLOTEN
In de eerste herinnering daarna zag ik mezelf op een
ziekenhuisbed liggen. Doodstil. De artsen en verpleegkundigen om mijn bed deden niets. Ik was opgegeven.
Ik wilde wat zeggen, maar niemand hoorde mij. Daarna werd het donker. Ik zag niets, maar hoorde vrede.
Het was zo mooi, zo sereen en zo fantastisch dat ik
daar nooit meer weg wilde. Maar ik mocht niet blijven.
“Je moet terug, je hebt nog een taak”, kreeg ik te horen. Ik ben ervan overtuigd dat dat God was die tegen
mij sprak. Ik was in de hemel, maar ik hoorde daar
nog niet thuis.
Mijn vader heeft erop gestaan dat ik van het streekziekenhuis naar een academisch ziekenhuis werd overgebracht. Hij wilde er niet aan dat ik zou sterven. Pas na
veel aandringen van zijn kant ben ik met een ambulance naar het Erasmus MC vervoerd. Zelf kan ik me
daar niets van herinneren.

‘Praten kon ik niet
maar met mijn ogen
maakte ik duidelijk
dat ik alles wist’
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Nog diezelfde dag werd ik wakker. Van top tot teen
had ik het ijskoud. Mijn man vroeg me welke dag het
was. Ik kon niet praten, maar met mijn ogen maakte
ik hem duidelijk dat ik alles wist. Ik wist welke dag het
was en ik wist hou oud ik was. Ik kon alleen niet meer
bewegen. De artsen spraken over locked-in. Opgesloten zijn in je eigen lichaam. Door de hersenbloeding
was de verbinding tussen mijn hersenen en hersenstam
verbroken, maar ik wist zeker dat mijn hersenen een
omweg zouden zoeken. Ik zou niet de rest van mijn leven opgesloten blijven in mijn eigen lichaam, wat de
artsen ook zeiden. Ik had twee kinderen en een derde
op komst voor wie ik moest zorgen. Dát was de belangrijkste taak waarvoor ik was teruggekomen.
Mijn andere zus zat op die bewuste dag met haar gezin
in de Ardennen. Wij zijn op spiritueel niveau sterk met
elkaar verbonden. Ze heeft aangevoeld dat er iets vreselijks met mij aan de hand was. Waarschijnlijk heeft
ze dat het sterkst gevoeld op het moment dat de artsen
mij opgaven. We hebben vast met elkaar gecommuniceerd in de spirituele wereld. Ze is zo snel als ze kon
naar het ziekenhuis gekomen.

BEROERTES,
WETEN EN HERKENNEN
• Een beroerte is een verzamelnaam voor tia’s, herseninfarcten en hersenbloedingen. Bij een tia raakt
een bloedvat tijdelijk geblokkeerd, bij een herseninfarct raakt een bloedvat verstopt en bij een hersenbloeding scheurt het vat.
• In 80% van de beroertes gaat het om een infarct, in
20% om een bloeding.
• Bel bij het vermoeden van een beroerte direct 112,
ook als de symptomen weer verdwijnen zoals bij een
tia. Het kan namelijk een voorbode zijn van een infarct.
De drie belangrijkste signalen van een beroerte zijn:
1. een verlamde arm en/of been
2. onduidelijk praten
3. een scheefhangende mond.
• Je kunt een beroerte krijgen door een te hoge
bloeddruk of een te hoog cholesterol. Maar ook
diabetes, overgewicht, roken en te weinig bewegen
zijn risicofactoren. Daarnaast zijn er nog erfelijke
factoren die een rol kunnen spelen. In dat geval kun
je er weinig tegen doen.
• Vrouwen overlijden vaker aan een beroerte of
hartfalen dan mannen. Hart- en vaatziekten zijn bij
vrouwen zelfs doodsoorzaak nummer één.
• Jaarlijks worden 41.000 Nederlanders getroffen
door een beroerte. Zo’n 20% van hen overlijdt binnen een jaar. In 75% van de gevallen is de patiënt
ouder dan 65 jaar.

‘Ik wilde zelf bevallen,
op eigen kracht. Ook
al probeerde iedereen
me om te praten’
REVALIDEREN
Zeven weken lag ik in het ziekenhuis. Met alles
moest ik geholpen worden. Zo had ik onder meer een
katheter om te plassen, een canule in mijn keel om
te ademen en kreeg ik sondevoeding, omdat ik niet
zelfstandig kon eten. Maar in het ziekenhuis kwam
ik niet veel verder. Artsen hebben daar ontzettend
weinig tijd. Pas in het revalidatiecentrum kon ik
gaan werken aan mijn herstel. Ik wilde het maximale
bereiken en vroeg om zoveel mogelijk uren therapie.
Soms kreeg ik mijn voeding zelfs tijdens de trainingen toegediend, omdat ik maar wilde doorgaan. Ik
had geen tijd te verliezen. Een paar maanden later
moest ik bevallen en daar wilde ik fit genoeg voor
zijn. De baby groeide goed, met haar leek gelukkig
niets aan de hand te zijn. Dat gevoel had ik ook. Intuïtief wist ik dat het goed zat.
Terwijl ik aan mijn herstel werkte, werden Ester
en Eva opgevangen door mijn moeder en zus. Toen
bleek dat het nog wel eens heel lang kon duren, is
er een au pair ingeschakeld. Hoewel ik mijn meisjes
verschrikkelijk miste, kon ik niet toegeven aan dat
gevoel. Ik moest door. De artsen stelden voor om de
baby met een keizersnede te halen. Dat begreep ik
helemaal vanuit hun standpunt, maar toch wilde ik
er niets van weten. Een operatie aan mijn buik zou
mij weer zover ‘teruggooien’ in mijn revalidatieproces, dat kon ik er niet bij hebben. Ik wilde zelf bevallen, op eigen kracht. Iedereen verklaarde mij voor
gek en probeerde het uit mijn hoofd te praten, maar
ik hield voet bij stuk, koppig en eigenwijs als ik ben.

BEVALLEN
Op 2 mei 2007 werd de bevalling ingeleid. Ik kreeg een
nieuw soort ruggenprik, waarbij ik mijn weeën gelukkig
nog wel voelde. Daardoor kon ik meepersen. De gynaecoloog drukte hard mee op mijn buik en zo werd Hanna
geboren. Een derde dochter. Ze werd direct meegenomen
voor onderzoek en bleek helemaal gezond. Ze werd op
mijn borst gelegd, maar ik kon mijn eigen dochter niet
vasthouden. Die kracht had ik niet. Borstvoeding geven
zat er ook niet in. Daar heb ik wel verdriet van gehad. Ik

heb Ester en Eva allebei zelf gevoed en daar ontzettend
van genoten. Borstvoeding schept zo’n bijzondere band,
maar ik kon Hanna niet eens een flesje geven!
Dat was overigens nog het minste waarover ik me druk
maakte. In het revalidatiecentrum waar ik verbleef, kon
Hanna niet blijven. Ondanks dat de verzekering alles
vergoedde, werd het door de afdelingschef tegengehouden. We hebben het aangevochten bij de arbitrageraad,
maar uiteindelijk heb ik de strijd opgegeven. Het kostte
me te veel energie. Ik ben overgeplaatst naar een revalidatiecentrum in Utrecht waar ik wél met mijn baby
terecht kon. Ik had er een vierpersoonskamer voor ons
alleen. Alles was er, van een bedje en een badje tot een
box aan toe. Ondanks dat ik zelf nog niets kon, kon ik
wel van mijn dochter genieten. Maar ik voelde me incompleet, ik miste mijn gezin steeds meer. Een jaar na
mijn hersenbloeding ben ik op eigen verzoek naar huis
gegaan. Mijn kinderen hadden mij meer nodig dan ik de
therapie, besloot ik. Nog steeds kon ik nauwelijks praten E
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en ik zat in een rolstoel. Maar ik ging vooruit, al was het
met kleine stapjes, en ik wist zeker dat ik er zou komen.

UIT ELKAAR
Dat eerste jaar thuis was heel zwaar. We hadden nu drie
kleine kinderen om voor te zorgen en ik had overal hulp
bij nodig. Altijd was ik degene geweest die ons gezin
draaiende had gehouden. Tijdens mijn huwelijk had ik
niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mijn man
gezorgd. Deze nieuwe situatie viel hem heel zwaar en
onze relatie bleek daar niet tegen bestand. We gingen
uit elkaar en kozen voor co-ouderschap, de ene week
zijn de kinderen bij mij, de andere week bij mijn ex-man.
Vanaf het begin heb ik geprobeerd de kinderen zoveel
mogelijk weg te houden bij ons verdriet. Ik wilde hen zo
normaal mogelijk laten opgroeien, maar dat is natuurlijk niet te doen als je herstellende bent van een hersenbloeding én in scheiding ligt. Ik heb niet alles kunnen
voorkomen, maar ik heb wel mijn uiterste best gedaan.
De scheiding zorgde ervoor dat ik nog sneller zelfstandig moest worden. Helemaal zelfstandig ging niet, maar
met een hulp aan huis leerde ik steeds meer. Waar een
wil is, is een weg, zo bleek. Het was niet altijd makkelijk, maar met veel oefenen kreeg ik alles onder de knie.
Ik kreeg een aangepaste woning, waarin ik mij met een
rolstoel goed kon bewegen. Als de kinderen bij mij zijn,
krijg ik op dit moment vijf dagen in de week hulp van
Helene. In de toekomst komt ze misschien ook als de
kinderen er niet zijn, speciaal voor mij. Ze ondersteunt
me op alle mogelijke manieren, bijvoorbeeld door met
mij boodschappen te doen en het huis schoon te maken.
Ze helpt me ook bij de opvoeding van de kinderen. Ze
brengt lucht in mijn leven. Dankzij haar hulp ben ik in
staat wat dingen voor mezelf te doen, zoals schilderen.

TAAK
De meiden zijn nu een stuk ouder - elf, negen en acht
- wat alles in zeker opzicht makkelijker maakt. Ze
hebben geen hulp meer nodig bij simpele zaken zoals
douchen en aankleden. De twee oudsten beginnen te
puberen en Hanna is een binnenvetter, net als ik. Ik
weet dat ze zich schuldig voelt om wat er met mij gebeurd is. Ik heb haar verzekerd dat zij er echt niets
aan kan doen, maar ik begrijp haar gevoel wel. Ik
wou dat ik dat bij haar kon wegnemen.
Ik probeer de kinderen voor te houden dat je veel dingen
een positieve draai kunt geven. Dat gaat de ene keer wat
makkelijker dan de andere keer, maar dat is wel hoe ik in
het leven sta. Ik wil niet te veel stilstaan bij hoe het ook
had kunnen zijn. Ik denk niet in termen als ‘ik zal nooit
meer voor de klas staan’. Wat heeft zo’n gedachte voor
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‘Als ik mijn kinderen
zie, dan besef ik
steeds weer waarvoor
ik het allemaal doe’
zin? Ik kom daar niet verder mee. Niemand komt daar
verder mee.
Mijn leven is nu totaal anders dan het was. Ik ben niet
meer die sportieve vrouw van toen, die alles tegelijk
kon. Ik draaide echt nergens mijn hand voor om, maar
tegenwoordig kost alles mij minstens tien keer zoveel
moeite en ik ben heel snel moe. Soms kan ik ontzettend boos worden om wat mij is overkomen, maar die
gevoelens van woede en frustratie druk ik snel weer
weg. Ik kan er niets mee.
Waar ik vroeger een vrij rustig karakter had en mij
vaak op de achtergrond hield, profileer ik me tegenwoordig veel meer. Ik heb een boek geschreven Van
sondevoeding naar marsepein en houd een blog bij op
mijn eigen website. Daarmee hoop ik anderen steun
te geven. Die taak, waarvoor ik ben teruggekomen op
aarde gaat verder dan alleen het zorgen voor mijn kinderen. Ik geloof ook dat ik moet opstaan en spreken
voor mensen die dat nodig hebben. Ik begrijp mensen
die in een soortgelijke situatie zitten als ik en ik zie dat
niet iedereen bij machte is voor zichzelf op te komen.
Ik voel mij een soort woordvoerder en zou dat in de
toekomst graag willen uitbreiden. Ik wil heel graag
iets betekenen voor anderen.
Mijn woede houd ik voor mezelf. Die laat ik een ander
niet merken. Het ergste van mijn situatie vind ik het
gemis aan privacy. Die heb ik volledig moeten opgeven, net als mijn zelfstandigheid. Het is niet anders…
De toekomst zie ik rooskleurig in. Ik was heel blij
met de aangepaste woning waarin ik nu zit, maar ik
ben inmiddels ook wel weer toe aan iets anders. Ik
wil graag in een gewoon huis wonen en niet opvallen.
Dit huis voelt als een belemmering. Ik heb de artsen al
versteld doen staan door alles wat ik nu kan. Ik kan
staan en ik weet zeker dat ik ooit weer zal lopen. Ook
op het gebied van de liefde zal de zon weer voor mij
gaan schijnen. Met een positieve insteek kom je een
heel eind. Als ik mijn kinderen zie weet ik steeds weer
waarvoor ik het allemaal doe. Zoals gezegd: ik heb
hier een taak! L
Op nellekevandoodewaard.nl vind je informatie over
Nellekes boek, kun je haar blogs lezen en haar
schilderijen bekijken.

