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Angst
de angst is laf, ik kan het weten
ik kwam hem tegen, menig maal
ik zag zijn schim in de coulissen
ik zag hem zitten in de zaal
de angst is laf – hij komt jouw kant op
als hij weet dat je hem knijpt
maar hij neemt akuut de benen
als je ’m bij zijn lurven grijpt.
Toon Hermans

2009
Woensdag 14 januari
‘Ooit wil ik moeder worden.’ Het stemmetje van binnen kwam nadat mijn
eerste neefje werd geboren. Van dichtbij maakte ik mee hoe het was om een
baby vast te houden en te verzorgen. Ik voelde direct een band met hem. Dat
gevoel kende ik niet. Toen ik tiener was stond het moederschap ver van me af.
Ik wist nooit wat ik moest doen met kinderen. Nee, ik wilde liever studeren en
een carrière opbouwen. Juist dat doen wat ik van mijn moeder niet als voorbeeld
had meegekregen. Dáárvoor had ik ook gestudeerd en mijn bul gehaald.
Dat ‘ooit’ werd concreet nadat ik met Pim trouwde in het najaar van 2008.
We waren op dat moment al ruim negen jaar samen. Ik had hem leren kennen
in mijn studietijd. Pim was de buurman van het studentenhuis waar ik toen
woonde. Na het afronden van onze studies hebben we dat nog een tijdje volgehouden, maar sinds juli 2015 waren we de trotse bezitters van een nieuwbouwwoning aan de noordkant van Nijmegen. We hielden allebei van reizen
en hadden al twee fantastische trips naar Zuid-Amerika gemaakt. Eind 2007
trokken we samen drie weken door Patagonië en daar was Pim op zijn knieën
gegaan. Bijna een jaar later was ik een getrouwde vrouw en had ik besloten
om te stoppen met de pil. Niet wetend dat die beslissing mijn leven totaal
zou veranderen.
Op 29 september had ik mijn laatste pil ingenomen en ik zou wel kijken
hoe het verder zou lopen, dat was het idee. Ik had zonder pil altijd een onregelmatige cyclus gehad en ik slikte hem al ruim dertien jaar, dus ik verwachtte
dat het lastig zou worden. In zowel oktober als november was mijn menstruatie
echter uitgebleven. Op 17 december 2008 deed ik daarom de eerste zwangerschapstest. Negatief. Ik was teleurgesteld, merkte ik – maar goed, we waren
pas net begonnen, dus ik moest niet te ongeduldig zijn, zei Pim. Ik had dan
ook totaal geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een zwangerschap. Ik slikte sindsdien wel foliumzuur, maar mijn alcoholconsumptie was
er niet minder om. Niet dat ik gewend was veel te drinken, maar met de feestdagen had ik me niet ingehouden.
Inmiddels is het half januari en ik ben nog steeds niet ongesteld geworden.
Bovendien komt de geur van koffie heftiger bij me binnen en voelen mijn
borsten gevoeliger dan anders. Zou het dan toch? Ik loop al een paar dagen
met die gedachte in mijn hoofd, maar heb er niets over verteld aan Pim. Hij
denkt vast dat ik me van alles in mijn hoofd haal. Toch kan ik mijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. Op de terugweg van mijn afspraak bij de
tandarts kom ik langs een Kruidvat. Ik parkeer mijn zwarte autootje en ga
naar binnen. Hoewel ik hier volledig anoniem een zwangerschapstest kan
kopen, probeer ik me zo onopvallend mogelijk te bewegen. In het schap
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liggen verschillende merken. Ik twijfel, voel mijn hartslag sneller gaan en
besluit de test van Predictor te nemen. Vraag me niet waarop het gebaseerd
is, maar een huismerk vertrouw ik niet.
Ik wacht tot het begin van de middag. Dan houd ik het niet langer uit. Ik
ga op het toilet zitten in de badkamer en houd de strip onder mijn urinestraal.
Nerveus houd ik mijn adem in. Zou het echt zo zijn? Of beeld ik het me maar
in, dat ik wat voel? Mijn plas stopt en ik steek de test omhoog. Drie lange
minuten wacht ik af en staar ik naar de test. Dan zie ik blauwe streepjes verschijnen. In het controlevenster, wat betekent dat de test goed is uitgevoerd
en de uitslag dus betrouwbaar is. Maar ook in het resultaatvenster zie ik duidelijk een verticale streep opkomen.
Mijn eerste reactie is ongeloof. En opwinding. Dit kan toch niet waar zijn?
Ik ben nog helemaal niet misselijk geweest. Ik maak een vreugdekreetje en
pak mijn telefoon om Pim te bellen. Dan besef ik: nee, Pim is op zijn werk.
Hij zit vast in een of andere belangrijke bespreking en zo niet, dan kan ik
hem toch niet op deze manier op de hoogte stellen? Dat zou echt ongepast
zijn. Dan slaat de twijfel toe. Is de test wel echt betrouwbaar? Ik moet nog
een test doen om het zeker te weten. Ik stap op de fiets om dichter bij huis
een nieuwe test te kopen. Het maakt me ineens niet meer zoveel uit of ik een
bekende tegenkom of niet. Ik móet het gewoon zeker weten.
De rest van de middag voel ik me onrustig. Blijheid en spanning wisselen
elkaar continu af. Ik zit op de bank en tuur uit het raam. In de vensterbank
staat de gebroken witte pot met slaapkamergeluk. Die heb ik van mijn jeugdvriendinnetje Mayke gekregen toen we hier net waren komen wonen.
Slaapkamergeluk, de naam verwijst naar de voor deze plant beste groeiomstandigheden: koel en beschaduwd. De plant verdraagt geen felle middagzon. Daarom staat hij voor het raam aan de zijkant van ons huis. Hoe treffend
kan de naam van een plant zijn op een dag als deze.
Het is stil in huis. Om de tijd te doden pak ik mijn iPad en bekijk alle mogelijke websites met babyspullen. Ik zie het al helemaal voor me. Een strak ingerichte babykamer met witte meubels en een felblauwe of roze kleur op de
achterwand. Een wollige deken die heerlijk zacht aanvoelt, op de grond een
warm kleed en natuurlijk een badje op een standaard waar ik de baby liefdevol
in zal wassen. Ik kan de heerlijke geur van Zwitsal al ruiken.
Rond 18.00 uur hoor ik de voordeur dichtslaan. De spanning neemt toe als
Pim de woonkamer binnenkomt. Een pluk van zijn blonde haar hangt voor
zijn ogen. Met zijn rechterhand wrijft hij deze naar achteren en schudt zijn
hoofd kort op en neer. Ik kijk hem blijkbaar nogal vreemd aan, want hij heeft
gelijk door dat er wat speelt. ‘Wat is er aan de hand?’ vraagt hij, ‘waarom lach
je zo?’ Ik wenk dat hij mee moet komen naar de keuken en wijs naar de test
op het aanrecht. In het midden staat het bordje dat ik heb gebruikt voor de

lunch met de broodkruimels er nog op. ‘Wat heb je nu weer gedaan met dat
aanrecht?’ Achteraf vertelt hij me dat hij op dat moment dacht dat ik het
aanrecht beschadigd had of er iets op had laten vallen. Ik antwoord: ‘Niets.
Er is niets met het aanrecht.’ Terwijl ik die woorden uitspreek houd ik de zwangerschapstest voor zijn ogen. ‘Echt waar?’ roept hij uit. Op zijn gezicht verschijnt
een grote glimlach. ‘Ja, ik denk het wel,’ reageer ik, ‘maar ik weet het niet hoor.
Het kan toch helemaal niet. Ik durf het bijna niet te geloven. Ik ben nog helemaal
niet misselijk geweest!’ Pim is er zekerder van dat de test klopt, maar vindt het
een goed idee om nog een test te doen voor de zekerheid.
Na het avondeten laat ik voor de tweede keer die dag de teststrip onder
mijn urinestraal hangen. Wederom wacht ik drie minuten gespannen af,
maar ditmaal in gezelschap van Pim. En wederom verschijnt er een streepje
in het controlevenster ten teken dat de test betrouwbaar is uitgevoerd. Haast
tegelijkertijd zie ik een streep in het resultaatvenster. Het is dus echt waar.
Hoe onwerkelijk het ook lijkt, ik ben zwanger!

Vrijdag 16 januari
Twee dagen later word ik voor het eerst ‘gestraft’ voor mijn uitroep dat ik nog
helemaal niet misselijk ben geweest. Als ik ’s morgens naar mijn werk rijd,
voel ik me heel erg beroerd. Ik ontbijt gewoonlijk achter het stuur, maar vandaag
krijg ik mijn boterham nauwelijks naar binnen. Bij het tankstation langs de
A325 zet ik de auto stil om even op adem te komen en de misselijkheid te laten
zakken. Dat lukt niet echt, dus ik rijd toch maar door naar mijn werk om niet
te laat te komen. Eenmaal aangekomen voel ik me alleen maar ellendiger worden.
Op een gegeven moment draait mijn maag om en ik kan nog net een braakneiging onderdrukken. Ik ren snel naar het toilet en daar zak ik door mijn knieën
op de vloer. Het zweet breekt me uit. En dan komt het naar boven. Ik laat het
gaan en hap naar adem. Als ik denk dat ik het ergste gehad heb, sta ik op, spoel
mijn mond schoon en loop als een vaatdoek terug naar mijn kamer.
Ik ben bezig met de opzet voor het jaarverslag, maar het lukt me niet om
verder te gaan, dus ik meld me ziek en ga naar huis. Thuis ga ik op de bank
liggen met een emmer naast me. Om de tien minuten word ik overvallen
door een golf van misselijkheid en hang ik boven de blauwe emmer. Er zit
niets meer in mijn lijf, maar er blijft zuur naar boven komen. Elk slokje water,
hoe klein ook, komt er weer uit. Ik weet dat mijn diabetes ontregeld kan raken
door het overgeven, dus ik controleer meerdere keren mijn bloedglucosespiegel. Normaal gesproken heb ik keurige waarden tussen de 4.0 en 8.0 mmol/l,
maar nu stijgen ze binnen een uur naar 13.8 mmol/l.
In lichte paniek bel ik Pim om te vragen of hij naar huis wil komen. Ik trek
het niet in mijn eentje en de stijgende bloedsuikers baren me zorgen. Ik spuit
een aantal keer extra eenheden Novorapid insuline, maar het heeft geen enkel
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effect. Als Pim thuiskomt zit ik al op de 20.2 mmol/l. Ook Pim beseft dat dit
niet goed is. Hij zet me in de auto en rijdt naar het Radboudumc. Terwijl hij
de auto parkeert sta ik met de blauwe emmer en handdoek te wachten bij
een stoeppaaltje. Ik hang er tegenaan terwijl het spuug over mijn kin loopt.
Op de Spoedeisende Hulp word ik vrij snel door een verpleger naar een
kleine kamer begeleid. Ik mag gaan liggen op het bed dat met witte lakens is
bedekt. Ik bibber over mijn hele lijf en krijg een gele deken over me heen.
‘Wat moet jij je ellendig voelen,’ zegt de verpleger, ‘hoe lang heb je dit al?’
Ondertussen probeert hij een infuus in mijn arm te prikken, zodat ik vocht
toegediend kan krijgen. Ook wordt een bloedgas bepaald en wordt mijn bloed
gecontroleerd op glucose, kalium- en natriumgehalte en mogelijke infecties.
Hoewel ik dit gefriemel aan mijn lijf allesbehalve prettig vind, laat ik het
maar toe. Ik heb de kracht niet om me er tegen te verzetten. ‘De hele dag,
maar sinds vanmiddag zijn mijn bloedsuikers aan het stijgen en ik krijg ze
niet meer naar beneden door bij te spuiten’, antwoord ik met een zachte
kreun. ‘Ik denk ook dat ik zwanger ben.’ De bloedwaarden bevestigen dat
even later. Dan komt er een gynaecoloog binnen.
Omdat nog niet duidelijk is hoe lang ik al zwanger ben, wil hij een inwendige
echo maken. Alsof ik me nog niet beroerd genoeg voel, verzoekt hij me mijn
broek en slipje uit te trekken. ‘Probeer zoveel mogelijk te ontspannen.’ Ik lig
in een ongemakkelijke houding op het bed en voel hoe de koude echokop naar
binnen wordt gebracht. Ik ril. De echokop wordt tegen mijn baarmoedermond
geduwd en ik moet een braakneiging onderdrukken. Is dit echt allemaal nodig?
Ik ben opgelucht als de gynaecoloog de echokop weer uit mijn schede trekt.
Ik krijg een echofoto in mijn handen gedrukt en daar zie ik inderdaad een
wurmpje helemaal rechts. Het is 7,6 mm van kruin tot stuit. Dat is ons kindje.
Ik ben zes weken en vijf dagen zwanger. Hoewel we het met deze termijn nog
liever even voor onszelf hadden gehouden, moeten mijn ouders weten dat ik
in het ziekenhuis lig. Ik moet hier namelijk nog wel een paar dagen blijven
om op te knappen. Pim gaat naast me zitten en belt naar mijn moeder om
het ‘goede’ nieuws te vertellen.

Zaterdag 17 januari
Ik heb een beroerde nacht achter de rug. Het spugen is wel wat minder geworden,
maar met mijn arm aan de lange infuuspaal gekoppeld, lig ik niet bepaald
comfortabel. Het bed is ook een stuk harder dan ik gewend ben. Ik slaap altijd
op mijn buik en dat is hier echt ondoenlijk. Bovendien brandde er de hele nacht
een lamp op de gang die door het raam boven de deur naar binnen scheen. Ik
haat het als er een spleet licht naar binnen komt. Dat alleen al is gevoelsmatig
zó irritant dat het me uit mijn slaap houdt. Dat heb ik thuis ook met spleten
tussen de gordijnen. En dan nog alle onbekende geluiden die de hele nacht

doorgaan. Mijn infuuspomp die piept zodra ik ook maar enige beweging maak,
gesnurk van mijn kamergenoten, infusen die verwisseld worden, het houdt
niet op. Ook gedurende de nacht draait het ziekenhuisleven door.
Ik lig op de verpleegafdeling van Interne Geneeskunde. Het is tegen half
acht als het ontbijt binnengebracht wordt. Omdat ik gisteren pas tegen de
avond naar de afdeling gebracht ben, heb ik niet zelf kunnen kiezen wat ik
als ontbijt wil. Er ligt dus een ontbijt op mijn dienblad dat geschikt is voor
de gemiddelde persoon. Eén bruine boterham, één witte, een plak kaas en
een kuipje aardbeienjam. Gatver, als ik alleen al denk aan een boterham, voel
ik me weer misselijk worden. De voedingsassistente vraagt wat ik wil drinken.
‘Doe maar een kopje thee.’ Dat wil ik wel proberen.
Uiteindelijk kom ik niet veel verder dan een nipje van mijn thee. Ik houd
niet van zwarte thee en deze is ook nog eens veel te sterk. Mijn ontbijt blijft
dus onaangeroerd op het nachtkastje staan.
Dan komt er een jong meisje in een witte jas de kamer binnenlopen. Ze
heeft een witte draagbak in haar handen waar alle benodigdheden in zitten
om bloed af te nemen. ‘Mevrouw Van den Reek?’ Ik knik. ‘Ik kom even bloed
bij u prikken. Wat is uw geboortedatum?’ ‘Acht, twee, negentiennegenenzeventig’, zeg ik zacht. ‘Aan welke kant mag ik u prikken?’ Ik til mijn linkerarm
omhoog. Rechts heb ik immers al genoeg te verstouwen gekregen met dat
infuus. Ze moet wel drie keer prikken voordat ze eindelijk voldoende bloed
verzameld heeft. En ondertussen lig ik als een mak schaap op het bed, van
binnen huilend dat dit zo moet gaan. Kloteaders.
‘Wil je even lekker douchen?’ De verpleegkundige die vandaag voor me
zorgt, heeft net de ochtendcontroles gedaan. Mijn temperatuur is prima,
maar mijn bloeddruk is nog steeds erg hoog. Ik heb ook al twee dagen geen
bloeddrukpil genomen. Ik krijg hem niet doorgeslikt zonder te kokhalzen.
Een douche lijkt me heerlijk, maar ik zie het niet voor me. ‘Ik ben bang dat
dat niet gaat lukken’, sputter ik tegen. ‘Dan help ik je. Ik maak even mijn
ronde af en dan kom ik terug.’ Dat even wordt een uur later. Maar ik vind het
niet erg. Ik sluit mijn ogen en doezel nog wat weg. In de badkamer ga ik op
een kruk zitten, zodat de verpleegkundige me kan uitkleden. Met het infuus
en die wirwar van slangetjes is het ook echt niet zelf te doen. De pomp begint
meteen te piepen.
Ik zit op het uitklapstoeltje met de douchekop in mijn handen geklemd en
laat het warme water over me heen stromen terwijl de verpleegkundige me
wast. Ik ril over mijn hele lijf. Ik heb het koud en warm tegelijkertijd. Kippenvel
staat op mijn armen en benen. ‘Wil je zo nog even blijven zitten? Dan maak
ik je bed ondertussen op.’ Ik knik van ja, maar zou eigenlijk het liefst meteen
mijn bed weer in duiken. Daar zit ik dan. Bibberend en slap op een hard
stoeltje. Ik ben blij als de verpleegster terugkomt om me af te drogen. Ze
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hijst me weer in mijn pyjama. Of ik mijn tanden nog wil poetsen. ‘Ja graag.’
Het menthol van de tandpasta smaakt verfrissend, maar tegelijkertijd voel
ik het prikken op mijn tandvlees en lippen, die van al het zuur en de droogte
gesprongen zijn. Met mijn toilettas in de ene en infuuspaal in de andere hand
schuifel ik langzaam terug naar mijn bed en laat me achterover vallen op de
strakgetrokken dekens. Eindelijk, ik mag weer liggen.

Dinsdag 20 januari
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Vandaag voel ik me voor het eerst sinds mijn opname een stuk beter. De eetlust
komt terug en mijn bloedsuikers zijn weer onder controle. Ik wil graag naar
huis. Daar kan ik vast veel beter aansterken. Dat zei Dokter A, mijn interniste
die ik al acht jaar ken, gisteren ook tegen me toen ze me kwam opzoeken op
de afdeling. Maar het is dinsdag en ik moet wachten tot de grote visiteronde
van artsen en professoren langs is geweest. Ik heb net mijn middageten zo
goed als mogelijk weggewerkt, als de deur opengaat en een lading witte jassen
naar binnen stapt. Ik krijg van de meeste, ik gok de belangrijkste, een hand
maar ik vergeet op slag hun namen weer. Het enige waar ik aan kan denken is:
laat me alsjeblieft naar huis mogen. Ik heb geluk. De artsen delen mijn mening
dat het beter met me gaat en dat ik beter thuis verder kan herstellen.
Ik moet nog wel even geduld hebben. Pim kan me pas na zijn werk komen
ophalen. Dat vind ik niet erg, de wetenschap dat ik mag gaan, maakt me een
stuk opgewekter. Als hij rond 18.00 uur arriveert, spreken we af dat we het
nieuws over mijn zwangerschap nog niet aan de grote klok hangen. Het is nog
zo pril. We moeten het eerst zelf nog verwerken na deze stormachtige start.
Alleen onze ouders, broers en close vrienden willen we de waarheid vertellen.
Voor de anderen, zoals buren en kennissen die wel op de hoogte waren van
mijn ziekenhuisopname, heb ik een flinke buikgriep gehad die mijn diabetes
ontregeld heeft.

Donderdag 29 januari
Het is ruim een week later en ik ben alweer aan het werk gegaan. De ochtenden
zijn wel zwaar. Als ik wakker word, heb ik een slap gevoel in mijn maag. Ik
heb gelezen dat het helpt wanneer je op zo’n moment iets kleins eet. Op mijn
nachtkastje ligt dus een pakje met crackers waar ik er elke ochtend in bed
één van op knabbel. Dat helpt alleen niet altijd.
’s Ochtends heb ik een afspraak op de polikliniek Interne Geneeskunde bij
Dokter A. Het is fijn om met haar te praten over de eerste roerige weken van
mijn zwangerschap. Ze zegt dat de misselijkheid er bij mij waarschijnlijk
gewoon bij hoort en dat dat op een gegeven moment vanzelf minder zal worden.
‘Je HbA1c (i.e. de gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen twee à drie maanden) is in elk geval prachtig, 37 mmol/mol, oftewel 5.5%.’

Zo goed is hij nog nooit geweest! ‘Tijdens de zwangerschap is het in het eerste
trimester extra belangrijk om je glucosewaarden tussen de 4.0 en 7.0 mmol/l
te houden. Afwijkingen bij het kindje ontwikkelen zich namelijk vooral in
de eerste twaalf weken. En te hoge glucoses brengen grotere risico’s met zich
mee. Heb je veel last van hypo’s (i.e. een bloedsuikerspiegel die te laag is)? Je
insulinebehoefte neemt in deze periode namelijk af. De hypo’s zelf zijn niet
schadelijk voor de baby, maar ze zijn wel erg vervelend.’
We spreken af dat we elkaar de komende periode om de week zien in plaats
van elk kwartaal, zodat Dokter A het verloop van mijn zwangerschap goed in
de gaten kan houden. Opgelucht loop ik het ziekenhuis uit. Ik ben blij dat mijn
ontregeling van vorige week geen negatief effect op mijn HbA1c heeft gehad.
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‘Je bent nu tien weken en twee dagen zwanger.’ De gynaecoloog keert zich
van het scherm naar mijn gezicht. Ik ben met Pim in het Radboudumc voor
de eerste officiële termijnecho. Hoewel we op basis van de vorige echo dachten
dat ik negen weken zwanger zou zijn, blijkt nu dat onze kleine spruit al een
weekje langer in me huist. Alles zit er al op en aan, hoewel ik op het scherm
alleen een soort van doppinda zie met een uitstulpinkje eraan. Ons kindje is
van kruin tot stuit gemeten 3,27 centimeter groot. Ongelofelijk dat dit een
klein levend mensje is. Alle organen zijn ook al aangelegd, waardoor de kans
op een miskraam enorm daalt. We kunnen zelfs de hartslag even horen.
Ik vertel de gynaecoloog dat ik me nog steeds misselijk voel gedurende de
hele dag. Net als Dokter A zegt hij: ‘Misselijkheid komt vaak voor bij zwangere
vrouwen. Zodra je hormoonspiegel wat meer in evenwicht is en je lichaam
aan de veranderingen gewend is, gaat het meestal vanzelf over. Dat is doorgaans
na twaalf tot zestien weken.’ Oké, dan ben ik al over de helft, spookt het door
mijn hoofd. Nog even volhouden dus.
Voor we vertrekken krijg ik een printje mee van de echofoto. Over vijf dagen
ben ik jarig. Hoewel ik mijn verjaardag nooit uitgebreid vier, willen we er
deze keer een gezellig feestje van maken omdat ik dertig word. Ik heb onze
familie en een aantal vrienden uitgenodigd voor zaterdagavond. Hoe leuk is
het om dan te vertellen dat ik zwanger ben en de foto te laten zien. Het toeval
wil dat de uitgerekende datum van ons kindje 30 augustus is, de verjaardag
van mijn beste vriendinnetje Steffie. Ik verheug me er nu al op om haar
gezicht te zien als ik dat met haar deel.

Zondag 8 februari
Het was een geweldige avond. Ik stond echt in het middelpunt van de belangstelling, omdat ik niet alleen de jarige was, maar ook een aanstaande moeder.
Toen ik verteld had van onze zwangerschap, overheersten blijdschap en een
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zaligmakend geluksgevoel. Ik hoorde erbij. Eén vriendin was net bevallen en
vriendinnen Steffie en Mariëlle waren ook zwanger. Mariëlle bleek zelfs vijf
dagen na mij uitgerekend te zijn.
Voor de meesten kwam het nieuws niet onverwachts. Mijn ziekenhuisopname had al in die richting doen denken, dus die buikgriep was vast een
smoes geweest. Met een brede glimlach beaamde ik dat. Ik had nog steeds
last van misselijkheid, maar wonderwel voelde ik me supergoed tijdens mijn
feestje en lukte het me zelfs om de hele avond op mijn benen te blijven staan.
En ook op deze morning after word ik wakker zonder een naar gevoel in
mijn maag. Misschien is het de adrenaline die nog door mijn lijf giert of
gewoon de afleiding die ik heb gehad, maar ik voel me voor het eerst fit.

Woensdag 11 februari
Het is rustig in de wachtruimte bij post blauw, de polikliniek voor de afdeling
Interne Geneeskunde. Normaal ben ik hier altijd op donderdagochtend, maar
nu ik zwanger ben kom ik op woensdag. Ik staar wat voor me uit als ik Dokter A
uit een kamer zie komen. ‘Judith?’ Ik sta op en volg haar door de gang.
‘Hoe gaat het met je?’ ‘De afgelopen week lijk ik me wat minder misselijk
te voelen’, antwoord ik aarzelend omdat ik er nog niet op durf te vertrouwen
dat het daadwerkelijk zo is. ‘Je HbA1c is ook weer mooi laag: 36 mmol/mol
(i.e. 5.4%).’ Ze vraagt wederom of ik veel hypo’s heb. ‘Je bent namelijk nu wel
heel erg scherp ingesteld. Dat is goed, maar na een tijdje kun je ook een ongevoeligheid ontwikkelen en dat kan wel gevaarlijk zijn. Dan voel je de hypo’s
niet meer aankomen en kun je in coma raken in het ergste geval.’ Ik slik. De
lage bloedsuikerwaardes kunnen zich dus ook tegen me keren. Dat heb ik
natuurlijk altijd wel geweten, maar ik was me er niet van bewust dat deze
lage waardes er ook voor kunnen zorgen dat je je hypo’s niet meer voelt.
Althans, te laat. ‘Laten we je Insulatard (i.e. de insuline die ik voor de nacht
spuit) voorlopig met twee eenheden verlagen. Dan kijken we over twee weken
hoe dat uitpakt in je HbA1c.’ Enigszins verward rijd ik terug naar huis. Een
goede instelling van de diabetes is essentieel voor het welzijn van mijn kindje
en daar doe ik mijn uiterste best voor, maar eigenlijk komt het erop neer dat
ik daar nu iets te hard aan werk. Het enige wat ik kan denken is: laten de
bloedsuikers alsjeblieft ook goed blijven als ik minder Insulatard ga spuiten.

Zondag 22 februari
Anderhalve week heb ik me zowaar wat fitter gevoeld, maar vandaag sta ik
hondsberoerd op. Ik voel me voor de tweede keer ontzettend misselijk en het
lukt me niet om een cracker binnen te houden. Ik duik mijn bed weer in, in de
hoop dat de misselijkheid wat zakt. Naast mijn bed staat wederom de blauwe
emmer en daar hang ik elke tien minuten boven. Ik probeer zo stil mogelijk te

blijven liggen met mijn ogen dicht, want bij elke draai die ik maak, komt het
zuur omhoog. Hoe graag ik ook zou willen slapen en alles vergeten, het lukt
me niet. Ik heb vreselijke dorst, maar elk miniem slokje water dat ik neem,
komt er meteen weer uit. Binnen een paar uur raken mijn bloedsuikers opnieuw
ontregeld. De waarden stijgen weer naar boven de 15.0 mmol/l.
Daarop belt Pim de diabeteslijn die in het weekend klaarstaat als vraagbaak
voor diabetespatiënten. De dienstdoende arts adviseert om weer naar het ziekenhuis te komen om te voorkomen dat ik uitdroog. Pim pakt snel wat spullen
bij elkaar en ondertussen strompel ik naar beneden met de emmer onder mijn
kin. Elke beweging maakt me meer misselijk. Ik zit op de trap totdat Pim zover
is om me de auto in te helpen. Op zondag is het niet zo druk op de weg, maar
voor mij lijkt het een eeuwigheid te duren voordat we bij het Radboudumc
zijn. Bij hetzelfde stoeppaaltje als de eerste keer wacht ik op Pim die de auto
in de parkeergarage zet. Als een vaatdoek hang ik er tegenaan.
Het is druk op de Spoedeisende Hulp. Ik word naar een kleine ruimte begeleid die door een geel gordijn afgesloten wordt. De verpleger probeert zo snel
mogelijk een infuus te prikken, maar mijn aders hebben besloten tegen te
werken. Zodra de naald van het infuus in mijn rechterarm gaat, trekken ze
acuut vacuüm en weigeren ze de naald ook maar één millimeter ruimte te
geven. De verpleger zucht en probeert het dan op mijn linkerarm. Maar ook
die heeft er geen zin in. Ondertussen lig ik als een paling te kronkelen in bed.
Van de pijn, van de misselijkheidsgolven en van de dorst. Met alle macht probeer ik het kokhalzen tegen te gaan, maar hoe meer ik mijn best doe, hoe
groter de aandrang wordt.
‘Zodra we een infuus hebben, krijg je wat tegen de misselijkheid,’ zegt de
verpleger, ‘probeer nog even stil te blijven liggen.’ Nadat hij ook heeft mis
geprikt in mijn linkerarm, volgt poging drie op mijn linkerhand. ‘Het is geen
ideale plek, maar ik heb op dit moment geen andere keus.’ Ik voel de naald
met een venijnige prik naar binnen gaan. Gelukkig lukt het deze keer wel om
het infuus door te duwen in mijn ader. De pleisters worden door een tweede
verpleegkundige op het naaldje geplakt, zodat de eerste verpleger alles in
positie kan houden om te voorkomen dat mijn ader weer wegrolt. Vervolgens
hangt nummer twee er een zak vocht aan, terwijl verpleger nummer een nog
een bloedgas neemt om de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en de zuurgraad
van mijn bloed te meten. Hiervoor krijg ik een nieuwe prik, maar ditmaal in
de slagader van mijn pols. Ik kerm het uit en stamp met mijn voeten op het
bed. ‘Ik zou toch iets tegen de misselijkheid krijgen? Waarom duurt dat zo
lang?’ ‘Dat ga ik nu voor je halen.’ Even later komt de eerste verpleger terug
met een injectie met metoclopramide en spuit deze in het infuus op mijn
hand. Ook krijg ik een Novorapid bolus ingespoten om mijn bloedsuiker te
laten zakken.
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Dan worden Pim en ik alleen gelaten in het kamertje. Het gordijn wordt
dichtgeschoven en ik sluit mijn ogen. De metoclopramide moet even inwerken,
heeft de verpleger gezegd, maar ik merk na een half uur nog steeds geen verbetering. Ik kerm van de maagkrampen en kan mijn benen niet stilhouden.
Ik wil nog iets tegen de misselijkheid en vraag Pim de verpleger te halen. Die
kan me alleen niks meer geven, ik heb immers net wat gehad. Uren later verschijnt er een arts van de Spoedeisende Hulp en die vertelt dat ik weer word
opgenomen op Interne Geneeskunde. Ik zal zo meteen worden opgehaald
door een verpleegkundige van die afdeling.
Ongeveer een uur later is het zover. Ik moet me van het ene bed in het
andere hijsen en word toegedekt met een extra deken. ‘In de gangen is het
koud.’ Eenmaal op de afdeling vraag ik of ik wat suikervrije ranja mag en
nog wat tegen de misselijkheid kan krijgen. Ik krijg nog een injectie met
metoclopramide in mijn infuus gespoten, maar ik krijg geen ranja. ‘Om je
maag en darmen wat rust te geven, mag je niets drinken. Via het infuus krijg
je al voldoende vocht binnen’, is het antwoord.
Ook dit keer doen de medicijnen tegen de misselijkheid hun werk niet
zoals het hoort. De golven van braaksel blijven komen en ik kots het ene na
het andere spuugbakje vol. Mijn bloedsuikers blijven daarnaast boven de 12
mmol/l en reageren niet op de extra Novorapid injecties. Laat in de avond
word ik daarom aangesloten op een infuuspomp met insuline. Daarvoor is
wel een nieuw infuus nodig. En net als vanmorgen is dat een hele opgave.
Pas de tweede poging is raak. Ik ben nu zowel met mijn linker- als rechterhand
vastgeketend aan een lange paal.

