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De impact van een beroerte
VBOK-actie
door Neel Frens

door Martha Aalbers

BIJ DE FOTO

Christine Kliphuis: ,,Er zijn momenten dat je zo moe bent, dat je
de zorg even niet meer kunt opbrengen.’’

E
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en beroerte komt

Niet aanbellen bij nummer 67. Met dat gegeven in zijn hoofd
geprent rent het Frensje de deur uit, een zak met doosjes
Wilhelminapepermunten in zijn hand geklemd. Tijd is namelijk
cruciaal als zijn middelbare school weer een VBOK- actie
organiseert. Als andere scholieren maar niet in onze straat gaan
aanbellen! In onze straat heeft hij namelijk een hoop krediet
opgebouwd, omdat zijn moeder van de buurkinderen ook
stroopwafels, oliebollen, kinderpostzegels en wat niet al
afneemt voor goede doelen.
Maar nummer 67 moet je mijden als de gele koorts. Elke actie
die christelijk zou kunnen zijn, leidt tot een woedeuitbarsting.
Vorig jaar stond het Frensje aan de deur uit te leggen waar de
VBOK voor stond, toen de buurman hem dreigend en scheldend
achterna kwam.
Dit jaar is de verkoop nog extra spannend, want als je voor een
bepaald bedrag verkoopt, krijg je een heel grote zwemband, en
die wil het Frensje hebben. Zijn neefje, die op dezelfde school
zit, is echter nog zelotischer dan hij en heeft als eerste opa en
oma, ooms en tantes gebeld, met zijn jas nog aan en zijn rugzak
nog om. Dat was een gouden zet, want de familie neemt altijd
heel royaal af voor de VBOK.
Het neefje haalt net genoeg op voor de zwemband, het Frensje
net niet. ,,Nou ja’’, zegt hij berustend. ,,In ieder geval heeft de
VBOK weer veel geld tegen abortus en zo, en daar gaat het toch
om.’’
De VBOK is niet meer. De laatste actie is een naamsverandering.
Ze heten nu Siriz. Het soort ondoorzichtige naam waarmee alle
organisaties zich tegenwoordig tooien. Een naam die iets
buitenlands heeft, iets van Grieks of Latijn, iets wat helemaal
niets meer zegt. Zo’n naam als Meander, of Liander, of Icare
Meander, is dat een reisorganisatie voor cruises op de Donau of
Saar? Liander, een vereniging van amateurbiologen die een
bepaalde bijna uitgestorven plant bestudeert? Icare, een club
oudleerlingen Grieks die samen mythologie lezen? Siriz, een
bedrijf dat sari’s uit India importeert?
Nee. Meander is een ziekenhuis, Liander een nutsbedrijf, Icare
een zorgverzekering en Siriz is, ja wat eigenlijk? Het is een club
waar de smaak van Wilhelminapepermunten definitief af is.

Stille getuige
door Martha Aalbers

Bram, de hoofdpersoon in de
roman Stille getuige, leeft
zwaarmoedig. De 32-jarige onderwijzer gaat gebukt onder
schuldgevoelens, angst en woede. Schuldgevoelens, omdat hij
ooit gevangen heeft gezeten
voor ‘dood door schuld’. Angst,
omdat God hem zeker zal straffen en woede, omdat dit de
manier is waarop hij al zijn onderdrukte gevoelens uit: in
woede-uitbarstingen die voor
nog meer schade zorgen.
Bram zegt het speciaal onderwijs vaarwel en wordt meester
op een dorpsschool. Ook in zijn
nieuwe leven kan hij de muur
die tussen hem en het gewone
leven staat, niet slechten.
Mondjesmaat krijgt hij contact
met collega’s en dorpsbewoners. Dan dwingen gebeurtenissen en gesprekken hem om
zijn leven te herzien en het verleden onder ogen te zien. Hij
krijgt richting van een oudere
collega: ,,Een toenemend inzicht in je zwakheid maakt dat
je de zaligheid meer dan enig
ding ter harte neemt.’’ Lang-

zaam wordt hij op zijn knieën
gedwongen. ,,Hij moest het opgeven. Hij kon God niet begrijpen. Niet doorgronden. Maar
ook niet weerstaan.’’
Stille getuige is het debuut van
Maarten Brand. Hij verstaat de
kunst van het weglaten en
geeft mooie omschrijvingen.
Een man met ‘een gezicht als
een grindtegel’. Jammer is dat
Brand soms van perspectief
wisselt. Beter en duidelijker
was het geweest als het perspectief bij Bram was gebleven.
De figuur van buurvrouw Loes
blijft erg vaag en is niet echt
nodig voor het verhaal. Een
boek dat sterk overkomt.
Stille getuige
Maarten Brand. Uitg. De Banier,
Apeldoorn 2010. 190 blz. € 14,90

Romans
bijdragen Marianne Hoksbergen en Lia van de Minkelis
Omdat aanstaande zaterdag de Week van de Geschiedenis begint, op deze pagina extra aandacht voor een
aantal historische romans.

Kostbaar in mijn ogen
Rond 1640, in de toenmalige Engelse kolonie Massachusetts, speelt de roman Kostbaar in mijn ogen van
Siri Mitchell. Vroom, ijverig en gehoorzaam leeft
Susannah Phillips haar brave leventje in de puriteinse
nederzetting Stoneybrooke. Ze hoopt op een goede
dag te trouwen met de al net zo vrome John en dan als
goodwife Prescotte verder door het leven te gaan. John
maakt echter niet veel haast en intussen laat Simeon
Wright, eerste burger van Stoneybrooke, zijn oog op
Susannah vallen. En dan verschijnt op een goede dag
een niet bepaald puriteinse kapitein op het toneel. In
opdracht van de door de dorpelingen gehate koning
Charles van Engeland komt hij hen beschermen tegen
de ‘wilden’. Volgens Simeon vormen die een ernstige
bedreiging. Maar wie bedreigt nu wie, en welke man
verovert Susannahs hart?

••••

CVA

meestal als een

Een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident: ‘een ongeluk in de
bloedvaten van de hersenen’) ontstaat door een afsluiting van een
bloedvat in de hersenen (80%) of door een lek in een bloedvat, een hersenbloeding (20%). Afhankelijk van het gebied in de hersenen waar de
bloedtoevoer verstoord werd, kunnen uitvalsverschijnselen optreden:
verlamming van een arm, moeite met spraak, een scheefgetrokken
gezicht, minder zicht. Hierdoor kan men verward of emotioneel worden, of gedesoriënteerd. Sommige dingen zijn niet direct zichtbaar, bijvoorbeeld als het denken, plannen en begrijpen minder goed lukt of
het geheugen is aangetast. Stemming en gedrag kunnen veranderen.
De verschijnselen kunnen binnen drie weken sterk verbeteren; ook
daarna is nog vooruitgang mogelijk. Wat na zes maanden niet is verbeterd, zal meestal niet meer herstellen.

donderslag bij heldere hemel. Het
leven van de betrokkene verandert
radicaal. Ook van
familie en vrienden
wordt veel gevergd.
Christine Kliphuis
legde vast wat er
gebeurde nadat haar
moeder door een
beroerte werd
getroffen.

TIA
Men spreekt van een een Transient Ischaemic Attack (een voorbijgaande doorbloedingsstoornis) wanneer een gedeelte van de hersenen tijdelijk te weinig bloed krijgt. De uitvalsverschijnselen kunnen
hetzelfde zijn als bij een beroerte, maar gaan vanzelf over, vaak binnen
vijf minuten tot een half uur.
(bron: patiëntenfolder Nederlands Huisartsen Genootschap)

Folder

,,Ik was totaal onvoorbereid op
de heftige, ingrijpende periode
die volgde op mijn moeders beroerte. Als je bedenkt dat 41.000
mensen per jaar getroffen worden door een beroerte, dan kun
je je voorstellen hoeveel ontreddering dat van de ene op de andere dag in families veroorzaakt. Ik besloot een boek te
gaan schijven om te laten zien
wat een impact een beroerte
heeft, voor zowel de patiënt als
de familie’’, vertelt Christine
Kliphuis (1957). Dit resulteerde
in Mijn hoofd is hol, dat 30 september jl. uitkwam.
Haar moeder was 75 toen ze
een beroerte kreeg. Ze was al 25
jaar weduwe, woonde in een
appartement in Groningen en
had een druk sociaal leven,
hield van schilderen, muziek en
culturele uitstapjes. Op een
maandagmorgen werd ze door
de hulp in haar appartement gevonden. De hersenbloeding
bleek ze de zaterdagmiddag
daarvoor al gekregen te hebben.
Ze werd overgebracht naar het
ziekenhuis, waar ze een maand
zou blijven. Ze bleek verlamd
aan haar rechterkant en bovendien had ze afasie: spreken ging
bijna niet meer. Terugkeer naar
haar eigen huis was onmogelijk.
Restte opname in verpleeghuis
Maartenshof te Groningen.

Inzet en liefde
,,Ik wil met mijn boek ook laten
zien met hoeveel inzet en liefde
mijn moeder verzorgd werd in
het verpleeghuis’’, zegt Kliphuis.
,,Zoveel nare verhalen doen hierover de ronde; gebrek aan personeel, onverschilligheid, pyjamadagen, ongelukkige bewoners.
Mensen in een verpleeghuis zijn
niet vooral ongelukkig door de
verpleging, maar door de ziekte
en pijn die ze hebben.’’
Als dochter had de auteur heel
veel steun aan de mensen die

In Nederland leven op dit moment 216.500 mensen met de gevolgen
van een beroerte. Ieder jaar krijgen 41.000 mensen voor het eerst een
beroerte, iets meer dan 110 per dag. Nog eens 7000 mensen per jaar krijgen voor de tweede keer een beroerte. Per jaar overlijden 10.500 mensen eraan. Mensen die een beroerte overleven, houden vaak daar blijvende gevolgen aan over. Meer dan 50 procent van de mensen die een
beroerte hebben gehad en na het ziekenhuis direct naar huis gaan, krijgen - vroeger of later - in lichte of ernstige mate te maken met stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag en taal. De folder Leven na
een beroerte gaat in op deze stoornissen, die soms lange tijd nadat
iemand een beroerte heeft gehad nog aanwezig zijn. Er wordt een overzicht gegeven van de late, onzichtbare gevolgen van een beroerte. Deze
gevolgen kunnen ook optreden bij andere vormen van hersenletsel.
Mensen hoeven hier niet mee rond te blijven lopen, maar kunnen hier
hulp bij vragen. De folder legt uit welke hulp beschikbaar is.
Bestellen gratis folder Leven na een beroerte:
Hersenstichting Nederland, Postbus 191, 2501 CD Den Haag,
www.hersenstichting.nl

Christine Kliphuis:
‘Op een beroerte kun je je niet voorbereiden’
voor haar moeder zorgden. ,,Hun
inzet was voor mij erg troostvol,
want je moeder in een verpleeghuis achterlaten is heel moeilijk.
Mijn boek is een pleidooi voor
nuancering van het beeld dat er
over verpleeghuizen heerst. Natuurlijk gebeuren er verkeerde
dingen. Die mag je benoemen,
maar daar ligt helaas vaak de nadruk op. Heel veel mensen weten
niet dat een multidisciplinair
team van verpleging, arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, creatief therapeut, diëtiste en noem
maar op zich buigen over de best
mogelijke zorg voor de individuele patiënt. Mijn moeder had ook
zo’n team om haar heen staan en
via een schrift naast mijn moeders bed hielden ze elkaar en mij
op de hoogte van moeders leven
en vorderingen. In mijn boek heb
ik het verpleeghuis een stem gegeven door uit dat communicatieschrift te citeren.’’

Van moeder naar kind
Christine had een heel goede relatie met haar moeder. ,,Zij was
de eerste aan wie ik zou willen

vertellen hoe mijn leven op de
kop kwam te staan door haar
beroerte, bij wijze van spreken.
Nu kon ze mij niet meer geruststellen. Dat was in het begin
heel moeilijk, ook omdat je nog
niet precies weet wat haar beperkingen zijn. Zo nam ik in het
begin een keer een radio met
een koptelefoon voor haar mee,
zodat ze naar klassieke muziek
kon luisteren. Ze wist niet wat
ze met de radio aanmoest en de
koptelefoon kreeg ze door haar
verlamming al helemaal niet op.
Gelukkig had ik anderen om bij
uit te huilen. Toch was het ook
mooi dat ik voor haar kon zorgen toen onze rollen wisselden
en ze eigenlijk mijn kind werd.’’

Zo moe
Kliphuis woont in Voorburg,
waar ze een baan heeft als communicatieadviseur en klachtenbemiddelaar in de gezondheidszorg. Praktisch elk weekend en
soms vaker reisde ze naar Groningen. ,,Er zijn momenten dat
je zo moe bent, dat je de zorg
even niet meer kunt opbrengen.

Je voelt je zo triest omdat ze niet
meer goed kan spreken, en over
de incontinentie, het verlies van
decorum, het moeten afvegen
van haar mond na elke hap –
mijn moeder die zo op tafelmanieren was gesteld. En je weet
dat wát je ook doet, het te weinig is. Maar dat is het lot van iedere mantelzorger. Veel mensen
met oudere ouders krijgen vroeger of later ermee te maken.’’
Ze heeft een broer in Zeeland en
een zus in Groningen. De zus
had drie jaar voor de beroerte
met haar moeder gebroken. Veel
van de zorg kwam dus op het
bordje van Kliphuis terecht.
,,Mijn broer en zus hebben binnen hun mogelijkheden bijgedragen, maar het leeuwendeel
kwam op mij neer. Dat was niet
altijd even gemakkelijk.’’
Een verpleeghuis nivelleert, de
gemeenschappelijke factor is het
ziek zijn. ..Mijn moeder was een
ontwikkelde vrouw, maar ze
kon niet meer lezen. Ze vroeg
om boeken en kranten, maar de

wens klopte niet meer met haar
mogelijkheden. Dat maakte het
zo ingewikkeld. Toch probeerde
het verpleeghuis haar juist in
haar vroegere interesses te stimuleren. Zo kreeg ze weer
schilderlessen, maar nu met
haar linkerhand. Ze zagen mijn
moeder echt als persoon.’’

Monumentje
Christine Kliphuis, die 19 kinderboeken op haar naam heeft
staan, waaronder een medische
serie, schrijft al vanaf haar zesde
jaar. ,,Ik schrijf ook gedichten,
korte verhalen en sluit een volgend boek voor volwassenen
niet uit. Schrijven hoort gewoon
bij mij. Na mijn moeders overlijden was ik driekwart jaar volledig uitgeput. Pas na twee jaar
ben ik begonnen dit boek te
schrijven. Het is niet een van me
afschrijven geworden, er was inmiddels voldoende afstand. Onbedoeld is dit ook een
monumentje voor mijn moeder
geworden. Het is heel bijzonder,
samen op een boek: mijn moeders portret van na de beroerte

op de voorkant, mijn foto op de
achterkant.’’
,,Op een beroerte kun je je al
met al niet voorbereiden. De impact kun je voor die tijd niet bevatten, en vlak erna ook nog
niet. Ik overschatte wel eens wat
mijn moeder nog kon, en zij kon
in het begin soms niet voldoende duidelijk maken hoe ernstig
haar beperkingen waren. Wees
dus blij als je ouders gezond zijn
en regel praktische zaken. Later
kun je het misschien niet meer
met ze bespreken.’’
Mijn hoofd is hol
Christine Kliphuis. Uitg. Compaan,
Maassluis 2010. 209 blz. € 17,90

Mooi en spannend boek, leest soepel. Ontroerend is
de manier waarop Susannah leert dat ook zij kostbaar
is in Gods ogen; niet door haar eigen inspanningen,
maar door Zijn genade. Jammer dat niet even kort - in
een voor- of nawoord - de historische context wordt
geschetst. (MH)
Kostbaar in mijn ogen
Siri Mitchell (vert. Jetty Huisman). Uitg. Voorhoeve, Kampen
2010. 352 blz. € 19,95

oorlogsboeken. Het is een aardig verhaal, maar het
taalgebruik en de denkwijze van de personages zijn
veel te hedendaags. Je krijgt niet de indruk dat je een
geschiedenis van een eeuw oud leest. Ook vind ik
Lang te breedsprakig in dit boek, dat leest niet prettig.
(LvdM)
Kijk naar het oosten
Maureen Lang (vert. P.J. de Gier). Uitg. Voorhoeve, Kampen
2010. 366 blz. € 19,95

De zee in je ogen

Laat voor de thee

Amsterdam, 1641. Het was niet de bedoeling om
Francesca di Paolo te overvallen. Toch is het deze 24jarige vrouw die de mannen van Dirk Vredeman geblinddoekt en vastgebonden hebben. Ze blijkt onbedoeld de plaats van Lisbeth, dochter van de Amsterdamse zakenman Jacob van Diemen, te hebben
ingenomen. Met deze Jacob heeft Dirk een appeltje te
schillen en dat had hij via diens dochter willen doen.
Nu zit hij met Francesca opgescheept, die door Jacob
in huis genomen is nadat haar ouders zijn overleden.
Dirk is niet voor één gat te vangen. Door zich als Francesca’s redder voor te doen, komt hij alsnog bij Jacob
van Diemen binnen. Intussen is hij behoorlijk gecharmeerd van de jongedame. Van Diemen wil van zijn
beschermelinge af en geeft Dirk maar al te graag toestemming om haar te huwen. Francesca is dubbel in
haar relatie tot Dirk. Ze houdt van hem en ze vertrouwt hem niet. Wat heeft hij eigenlijk voor met
haar voogd?
De zee in je ogen speelt in de tijd van Rembrandt,
maar is niet echt een doorwrochte historische roman.
Het is vooral een liefdesverhaal. Het boek leest makkelijk. Iets te makkelijk, vind ik. Lang blijft het ver-

haal hangen in de onmogelijkheden van de relatie
tussen Francesca en Dirk. Uiteindelijk worden de hindernissen verbazend eenvoudig genomen. (LvdM)
De zee in je ogen
Ruth Axtell Morren (vert. Heleen Wubs). Uitg. Mozaïek, Zoetermeer 2010. 381 blz. € 19,50

haar gezin verzekerd. Maar kan zij dit tegenover God
verantwoorden? Parsons heeft opnieuw een boeiend,
romantisch boek geschreven. (LvdM)
Gevangene van Versailles
Golden Parsons (vert. Marisa Rappard). Uitg. Mozaïek, Zoetermeer 2010. 400 blz. € 19,90

Gevangene van Versailles

Kijk naar het oosten

In dit vervolg op In de schaduw van de Zonnekoning
wordt verder verteld over Madeleine Clavell en haar
familie. Het is 1680, de Clavells zijn gevlucht naar
Zwitserland. Maar ook daar zijn ze niet langer veilig
voor Zonnekoning Louis XIV. François heeft besloten
dat zijn gezin naar De Nieuwe Wereld, Amerika, moet
emigreren. Een nieuw bestaan, vrij om als hugenoot in
God te geloven. Onderweg worden ze overvallen.
Louis XIV wil zijn vroegere intieme vriendschap met
Madeleine koste wat kost terug. Overgeleverd aan de
grillen van de koning ziet Madeleine geen uitweg
meer. François is overleden, haar dochtertje ernstig
ziek. Als ze toegeeft aan de koning, is de zorg voor

Het dorpje Briecourt in het noorden van Frankrijk
merkt in 1914 nog niet veel van het oorlogsgeweld.
Strijd in het plaatsje wordt vooral geleverd tussen
twee families, die al generaties lang in onmin leven.
De geadopteerde jonge vrouw Julitte wordt met een
scheef oog aangekeken. Ze zou wonderen kunnen verrichten. Als de oorlog het dorp daadwerkelijk treft,
kijkt iedereen met andere ogen. Zowel naar de vete als
naar Julitte. De Belgische Charles komt als onderduiker terecht in het dorp. Hij kan het moeilijk verkroppen dat hij geen actieve bijdrage levert aan de bevrijding en zoekt een mogelijkheid om te ontsnappen.
Kijk naar het oosten is het eerste deel van een serie

Journaliste Tamara Chalabi, geboren in Beiroet, is de
dochter van Achmed Chalabi, voormalig premier van
Irak. Ze studeerde geschiedenis in Cambridge en Harvard, en woont nu afwisselend in Irak en Londen. Pas
in april 2003 zette ze voor het eerst van haar leven
voet in Bagdad en daarmee in het land waar haar familie vandaan komt. Sinds het einde van de Iraakse
monarchie in 1958 leefden de Chalabi’s in ballingschap in Libanon en Groot-Brittannië. De verhalen
van haar grootouders – vooral haar bijzondere oma
Bibi -, vader en moeder, ooms en tantes over hun leven in de hogere kringen in Bagdad, heeft Tamara opgetekend in Laat voor de thee in het hertenpaleis. Het
boek is tegelijk een verslag van de gebeurtenissen die
het oude Mesopotamië tot het huidige Irak maakten.
Geen roman, wel heel boeiend om te lezen voor wie
geïnteresseerd is in historie via persoonlijke verhalen.
Met chronologisch overzicht, stamboom en verklarende woordenlijst. (MH)
Laat voor de thee in het hertenpaleis
Een familiegeschiedenis in Bagdad
Tamara Chalabi (vert. Auke Leistra en Atty Mensinga). Uitg.
Artemis en Co, Amsterdam 2010. 400 blz. € 22,50

