
 …Het bericht dat je chronisch-pro-
gressief ziek bent, of de bevestiging 
daarvan na een lange periode van 
onderzoeken, zet je leven op zijn 
kop. Goed om daarbij stil te staan 
in de Week van de eenzaamheid.

‘Zijn er nog mogelijkheden of behan-
delingen die we nog kunnen benut-
ten?’ Zomaar een vraag van een me-
disch deskundige die een zieke 
werknemer moest beoordelen. ‘Een 
nuchtere en positief bedoelde vraag’, 
zal de een zeggen. ‘Die heeft een 
hoofdstuk uit zijn opleiding gemist’, 
zal de ander briessen. Daartussen zit 
de kille werkelijkheid van bijna ze-
ven maanden thuis wachten op een 
beoordeling van een deskundige of 
iemand (on)terecht een verzoek om 
arbeidsongeschiktheid heeft inge-
diend. Na zeven maanden een ge-
sprek over werk, gezondheid, een af-
gebroken carrière, een periode 
wellicht van onbegrip (‘kom op man, 
niet bij de pakken neerzitten!’) en je 
niet gehoord of gesteund weten. Na-
tuurlijk, een week tegen de een-
zaamheid en een dag van de chro-
nisch zieken helpen daar niet tegen. 
Of toch wel …?
De diagnose dat je een chronisch-
progressieve ziekte hebt, kan aan de 

ene kant wellicht een opluchting 
zijn. Je voelde al langer aan dat er iets 
niet goed ging, dat je energie eerder 
op was; of andere voorvallen die je 
niet goed kon plaatsen.
Maar het betekent soms ook een 
haarspeldbocht in je leven. Je had ja-
ren gestudeerd voor … Wellicht was 
je bezig met een (nieuwe) avondstu-
die of omscholing, en met je verlan-
gens en dromen. Daar wordt een 
streep door gehaald. En je weet – 
chronisch ziek is voor altijd ziek. Ie-
der jaar, wellicht veel sneller – iedere 
maand of week – inleveren. en dat 
houdt niet op. Er komt geen stabiele 
eindsituatie waarop je weer verder 
kunt bouwen. Je komt wellicht (ge-
deeltelijk) arbeidsongeschikt thuis. 
En wat dan?
Een dergelijke situatie geeft betrok-
kenen, of het nu de zieke is of de ge-
liefden die nauw om de zieke heen 
staan, een forse knauw. Vragen als 
‘Waar heb ik dit aan verdiend?’, ‘Wat 
heb ik fout gedaan?’ of ‘Wat doe ik er 
nog toe?’ kunnen zomaar opborrelen 
en je volledig uit het evenwicht bren-
gen. Een etentje, receptie of gewoon-
weg een vergadering van de school-
vereniging of kerk brengen niet de 
energie of levensinvulling die je 
zocht of zoekt. Voor je het weet, kom 

je thuis te zitten en kom je in een 
sfeer van vergetelheid.
De afgelopen jaren heb ik veel verha-
len gehoord, veel mensen ontmoet. 
Het is te goedkoop om in een opinie-
artikel in de Week tegen de een-
zaamheid met enkele oneliners men-
sen te helpen, of te zeggen dat ze het 
anders moeten doen. En toch ... De 
opmerking werd in een heel andere 

context gebruikt, maar het zette mij 
toch aan het denken: ‘Treuren mag, 
maar pas op dat je gaat betreuren 
want je vervalt dan gemakkelijk in 
zeuren.’ Voor mijzelf maakte ik de 
toepassing ‘als ik ga zeuren, raak ik 
eerst mijn vrienden en daarna mijn 
familie en geliefden kwijt’.
Mag je dan niet verdrietig zijn? Na-
tuurlijk! Het zou wellicht zelfs onge-
zond zijn als je niet verdrietig was en 
verder leefde alsnog er niets aan de 
hand is. Maar verdrietig zijn is iets 
anders dan bij je verdriet gaan wo-

nen. En juist rondom een Week tegen 
eenzaamheid en de Dag van de chro-
nisch zieken kun je hier met elkaar 
bij stil staan.
Leef ik, aards gesproken, een leven 
dat ik wil en kan leven? Zijn er in 
mijn omgeving mensen die ik, be-
wust of onbewust, eigenlijk nooit 
spreek omdat ik het moeilijk vind om 
te vragen hoe het met hen gaat? En 
waarom vind ik het moeilijk? Omdat 
luisteren betekent dat ik mij moet 
concentreren op de ander zonder di-
rect klaar te staan met goedbedoelde 
adviezen? Komt het omdat zo’n luis-
terhouding kan betekenen dat ik ga 
nadenken over de vraag ‘wat als ik op 
die andere stoel zou zitten?’
Omgaan met een chronische ziekte 
betekent ‘werken’. Werken aan ver-
werking, contacten leggen, het vin-
den van een nieuwe levensinvulling. 
Werken omdat het dwingt tot luiste-
ren, tot compassie en tot nadenken 
over mijn leven en de zin van mijn 
leven. 
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