
Ziekenhuisopname "Helios Klinikum" Krefeld 2011 

Donderdag 21-07-11 

Tegen 15.00 uur is Wouter in Baarlo om me naar het Helios Klinikum in Krefeld te brengen. We 

gaan met mijn auto. Als we in Krefeld aankomen gaan we eerst nog naar de Saturn in de stad om 

een pre-paid stick te kopen om in het ziekenhuis te kunnen internetten. Eigenlijk moet ik me om 

16.00 uur melden maar dat wordt dus een half uur later. We gaan naar de 7de verdieping en na 

even wachten wordt ik door een zuster naar de kamer gebracht: kamer 713. Ik pak de spullen uit 

en ga dan weer met Wouter naar beneden om hem gedag te zeggen. Na een sigaretje gaat het 

weer naar boven. Ik heb ook een kamergenoot, vriendelijke man, maar die wordt morgenvroeg 

ontslagen. Ik kijk dan nog even naar het einde van de Tour-etappe. Winnaar: Andy Schleck, voor 

zijn broer Frank. Ook probeer ik het internet uit maar helaas: heel slechte verbinding en meestal 

helemaal geen! Dus voor niks 20 euro uitgegeven. Goed zes uur krijgen we avondeten: 3 sneetjes 

roggebrood met kaas en worst en thee. Daarna ga ik nog verschillende keren naar beneden: 

verkennen en natuurlijk een sigaret. Om half acht begin ik met dit dagboek. Daarna wandel ik nog 

wat over het terrein, puzzel nog wat op de gang en om kwart over tien zoek ik mijn bed op.  
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Vrijdag 22-07-11 

Wat een nacht! Totaal niet geslapen, ook al omdat mijn kamergenoot 5 keer zijn bed uit gaat om 

naar het toilet te gaan. Rond zeven uur dus maar opgestaan en buiten even een sigaretje gerookt. 

Dan krijg ik het operatiehemd, de pilletjes om rustig te worden en de trombosesokken. Een arts 

komt binnen, onderzoekt me nog even en zegt dan dat ze van de lies uit gaan opereren. Een 

kwartier later komt iemand me vragen om naar beneden te gaan: de arts wil toch nog een echo 

maken. Hij verandert dan van mening: niet vanuit de lies maar toch vanuit de balzak, wat 

eenvoudiger is. Rond elf uur zal de operatie zijn. Ook komt er nog een mevrouw binnen die me 

vraagt wat ik wil eten tot dinsdag ( Zo lang minstens dus?). Even na tien uur wordt ik opgehaald 

en naar de operatiezalen op de tweede verdieping gebracht. Ik wordt onder narcose gebracht 

(gek, het ene moment hoor en zie je nog alles en op het andere moment ben je meteen 

klaarwakker op de recovery. Goed half drie ben ik weer op mijn kamer. Ik heb een nieuwe 

kamergenoot: een vlotte babbelaar van 71 (al ziet hij er uit als iemand van zestig). Uiteraard kijk 

ik naar de etappe van de Tour de France en baal ontzettend dat ik ondertussen te horen krijg 

dat ik vandaag mijn bed niet uit mag. Dus weg sigaret! De verdere dag wordt dus doorgebracht 

met tv-kijken, heel veel puzzelen, lezen en vervelen. Om tien uur maak ik het licht uit en ga 

proberen te slapen. 
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Zaterdag 23-07-11 

De buurman en ik zijn al vroeg op: half zeven. Ik was me en vraag om nieuw verband aan de 

nachtverpleger. Dan natuurlijk naar buiten voor twee sigaretjes!. Het lopen gaat wat moeilijk 

maar ik heb bijna geen pijn. Goed zeven uur werk ik verder aan dit dagboek en wordt de 

temperatuur en de bloeddruk opgenomen: 36,4 en 120-70 (beide zeer goed dus). Om acht uur 

volgt het ontbijt. Daarna natuurlijk ff naar buiten voor een sigaret. Het lopen gaat echter 

moeilijker dan gisteren, dus de volgende keer maar een rolstoel gebruiken! Om half twaalf komt 

de chirurg langs en bevestigt dat hij alleen maar vocht heeft gevonden en dat ik misschien 

morgenmiddag om vijf uur naar huis mag! Na het middageten begin ik dan eindelijk aan het nog 

altijd niet gelezen boek van Dan Brown: "Het Verloren Symbool". Rond twee uur komen Hay en 

Francien binnenvallen. We kletsen over van alles en nog wat en ik krijg van hun een Duits 

Voetbalmagazine en een DVD met de 100 mooiste doelpunten van de Bundesliga. Net als zij weg 

zijn komen Ruud, Wouter, Janine en Laura binnen. We kletsen even binnen maar gaan dan buiten 

in de zon zitten na even wat drinken gekocht te hebben in de kiosk. Laura heeft trouwens als 

grapje drie aaneengebonden wijnballen bij zich. Als we daar een half uur zitten komen ook Ineke 

en Rob aanzetten. Rond vier uur vertrekt iedereen en ga ik verder met het boek van Dan Brown 

en kijk ondertussen met een scheef oog naar de tijdrit van de Tour de France: Cadel Evans komt 

in het geel en zal  dus de Tour gaan winnen. De rest van de avond blijf ik op de kamer tv kijken, 

lezen en puzzelen. Benieuwd of ik morgen inderdaad naar huis mag..... 
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Zondag 24-07-11 

Om half zeven al weer op. Deze nacht redelijk geslapen. Na het ontbijt op bed liggen in 

afwachting van de visite van de behandelende arts. Die komt uiteindelijk om half twaalf en zegt 

tot mijn opluchting dat ik over anderhalf uur naar huis mag! Mijn kamergenoot Norbert is ook erg 

blij voor mij. Na het middageten alles ingepakt en Wouter opgebeld. Die zal om half twee mij 

ophalen. Eerst nog vragen om extra ijszakken, pijnstillers en antibiotica en een goedkeuren van 

de opererende arts voor Hans Hoefnagels (mijn huisarts) en dan kunnen we naar huis. Om drie 

uur zit ik weer (op een dik kussen) in mijn huis. Alles doet wel erg veel pijn, maar ja: that's life. 

Deze week even ter controle naar Hans en hopelijk verandert de Ballenbak ook weer van blauw 

naar roze.... 

 

Zondag 20-09-11 

Tja, ik had denk ik wat teveel gezegd. ’s Woensdags dus naar de dokter. Hans was er niet dus 

kreeg ik een ander…. Brief van Duitsland afgegeven en wat gebeurt er? Hij ziet over het feit 

heen dat ik de antibioticakuur beslist moet doorzetten!.  En dan begint de ramp. Vergaan van de 

pijn gedurende twee weken. Constant met ijszakken tussen de benen op de bank of in een stoel 

zitten/liggen. Het hele geval is diep paars en begint te ontsteken. Na twee weken weer naar de 

dokter. Nu is Hans er gelukkig en die schrijft me dus onmiddellijk een nieuwe kuur voor. Tot 

overmaat van ramp in het daarop volgende weekend een accute aanval van ischias in het 

bovenbeen/heup. Ik verga van de pijn maar gelukkig kan ik ’s nachts nog een pil vinden hiertegen 

die gelukkig snel helpt. De dag erna, ’s maandags, is het weer raak. Midden in de nacht wordt ik 

wakker en blijkt alles beneden onder het bloed te zitten. Naar de badkamer en ja hoor: het 

sijpelt er gewoon uit! Dus de volgende dag met spoed weer naar de dokter maar die vindt dat 

normaal (sic). Ondertussen is de vakantie (kort samengevat bestond die uit: 2 weken angst en 4 

weken pijn) voorbij en begint weer de school. De directeur meldt me alsnog steeds ziek. Ik kom 
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wel maar mag eventueel eerder naar huis. Dan komen binnen een week de volgende verschijnselen 

boven: doodmoe, misselijk en vooral geen eetlust. Op de dag dat ik ook mee ga op het kamp van 

groep 6 weer een vervelend verschijnsel: binnen enkele uren zit ik helemaal onder de bulten en 

verga van de jeuk. Dus weer naar de dokter die me adviseert om te stoppen met de 

antibioticakuur en me talkpoeder tegen de jeuk voorschrijft. Dat gaat redelijk goed tot precies 

een week daarna. Opeens binnen een paar uur weer jeuk, alleen twee keer zo erg. Dus wéér naar 

de dokter en nu krijg ik een kuur tegen die uitslag. Inmiddels is het 20 september. Eindelijk gaat 

alles een beetje goed. De wond is echter nog niet helemaal dicht. Ik heb dit nieuwe schooljaar 

elke dag op school gewerkt maar nog niet in de vervanging. Twee maanden dus officieel in de 

ziektewet. Reactie van mijn werkgever of de GGD tot nu toe? Geen dus…. Of het moet het 

letterlijke geciteerde antwoord zijn op een mail of tegenover langdurige ziekte in de vakantie 

misschien compensatie staat: “Nee, of je moet zwanger zijn maar dat lijkt me onwaarschijnlijk”. 

 

 

 

 

 

 

 


