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MARJAN SIPMA (47), GETROUWD, 2 ZOONS, PRAAT MOEIZAAM.
“Op mijn 26ste ontdekten ze een goedaardige tumor in mijn hersenen. Vlak na de vierde
operatie nieste ik een scheurtje in mijn hersenvlies. Toen ze dat wilden herstellen, kreeg ik
een hersenbloeding. Ik ontwaakte drie weken later en kon niets meer. Pas maanden later
drong tot me door wat er was gebeurd. ‘Je zult nooit meer praten of lopen’, zeiden ze in
het revalidatiecentrum. Dat zullen we nog weleens zien, dacht ik. Ik was 32 en moeder van
twee kleine kinderen. No way dat ik het zomaar zou opgeven.
Elke dag kwam de fysiotherapeut mijn armen en benen bewegen om de doorbloeding op
gang te houden. Het voelde alsof er champagnebubbels door mijn aderen stroomden. Na
maanden kwam er wat kracht terug in mijn rechterkant. Ik oefende als een bezetene, zodat
ik de handjes van mijn zoons weer kon aaien en kon communiceren via de computer. Mijn
herstel zette door – wonderbaarlijk voor iemand met locked-in. Na een halfjaar kon ik in een
rolstoel zitten en mocht ik af en toe naar huis. Toen pas kwam het besef hoe erg ik mijn gezin
miste. Mijn jongste begon te huilen als ik even alleen met hem was. Hij was bang voor me,
door de stuiptrekkingen in mijn gezicht. ‘Wanneer word je weer gewoon, mama?’, vroeg
mijn oudste. Elke keer als ik terug moest naar het revalidatiecentrum, huilde ik.
Na ruim een jaar kon ik weer thuis komen wonen. Fantastisch, al vond ik het vreselijk dat
ik niet eens alleen naar de wc kon. Toen een chagrijnige thuiszorgmedewerkster voor de
zoveelste keer mijn billen afveegde, dacht ik: ik wil een vaste hulp. Cobie kwam. Elke morgen
stimuleerde ze mijn jongste om bij me in bed te kruipen, zodat ik hem met mijn rechterhand
zachtjes kon strelen. Zo raakte hij langzaam zijn angst kwijt. Met hulp van Cobie nodigde ik
de klas van mijn oudste uit voor pizza. Jelle was vreselijk nerveus, maar ik wist dat het goed
voor hem was om dit te doorstaan. Er viel een last van zijn schouders toen hij zag dat zijn
klasgenootjes normaal op mij reageerden. Mijn zoons vinden het soms nog steeds lastig om
me voor te stellen aan nieuwe vrienden. Dat mijn oog is dichtgenaaid omdat ik er niet meer
mee kon knipperen, is voor sommigen vast even wennen. Het zij zo.
Mijn man Jetze veranderde ons huis in een ergonomisch walhalla, zodat ik zo veel mogelijk
zelf kan. We zijn dit jaar 25 jaar getrouwd en nog steeds erg gelukkig samen. Hij plaatste
overal handgrepen, maakte een keuken met alleen lades en zette verhoogde bloembakken
in de tuin. Ik kleed mezelf met één hand aan, doe de was, kook, en kan godzijdank weer
zelf naar de wc. Met behulp van een speciale rollator kan ik in huis een beetje lopen en ook
praten lukt weer enigszins – al begrijpt niet iedereen me meteen. Na drie jaar oefenen kon
ik weer slikken; de eerste geroosterde boterham met Duo Penotti smaakte fantastisch. Dat
ik me nog regelmatig verslik, neem ik voor lief. Vorig jaar moest er drie keer een ambulance
komen omdat ik bijna stikte in een dropje.”

l

2 LINDA.

l

LINDA. 3

