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KLEINN HUIS 

Kleinn huis, maar gooi er eens een bal doorheen 
enn het wordt groot. Zie al die meters, 
zijnn ze niet van ons? En slenter eens alsof 
jee niet weet waar je heen gaat: ruimte rekt 
zichh geeuwend uit tussen de muren. Zie: 
hett dwalen dat de kamers met elkaar 
verbindtt is witgeverfd. Er is een trap, 
eenn kapstok in een kast, wat deuren. Als 
eenn landweg zo toevallig ligt het, doel 
enn startpunt bij de weg gezocht in plaats 
vann omgekeerd, zo lijk t het. Als je brood 
haaltt en weer terugkomt zul je zien dat we 
eenn picknick kunnen houden. Snel, ga nu! 
Hett krimpen kan onmogelijk ver weg zijn. 

MarkMark Boog 
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DitDit boekje beschrijft de lichamelijke en geestelijke toestand van de eerste generatie 
NederlandseNederlandse volwassenen, die als kind in dialyse zijn gekomen. Leven met een 
chronischechronische ziekte is echter moeilijk te vangen in tabellen en grafieken. De werkelijke 
consequentiesconsequenties van alle beschreven gevolgen voor het dagelijks leven worden pas 
duidelijkduidelijk aan de hand van persoonlijke ervaringen. In het onderstaande verhaal vertelt 
Esther-Clair,Esther-Clair, een van de mensen, die hebben deelgenomen aan het LERIC-project, over 
haarhaar leven. 

"Ikk ben nu 31 jaar, woon samen met mijn vriend in dit geweldige appartement 
enn ben momenteel even "between two jobs". Tot voor kort werkte ik als 
reporterr bij de RVU. Ontzettend leuk werk, reportages maken, interviews, 
eigenlijkk mijn droom, want ik was vroeger al altijd met cassettebandjes in de 
weer.. Ik kom uit een gezin van twee kinderen. Mijn vader is fotograaf. Als 
Moluksee zoon van een KNIL-militai r is hij in de jaren vijfti g in Nederland 
gekomen.. Mijn moeder heeft gewerkt als kleuterleidster, is in Schotland 
geborenn en heeft Joods Russisch bloed. Strijdbaarheid en verhuizen zitten wel 
inn de familie." 

"I kk was 3 jaar toen ik ziek werd. Ik herinner me dat ik een keelontsteking door 
eenn streptokokken bacterie had opgelopen tijdens een vakantie in Italië. Ik 
kreegg antibiotica, maar die hielpen niet. Ik bleef vooral zo ontzettend moe. De 
huisartss vond het allemaal onzin, iedereen is wel eens moe. Het heeft een hele 
tijdd geduurd voordat ze, bij toeval, eiwit in de urine vonden en dus zagen dat 
hett niet goed was. Ik moest drie maanden in het ziekenhuis liggen, rust houden 
enn ik kreeg een dieet. Later, in het Sophia kinderziekenhuis hebben ze me 
verteldd dat ik een chronische nierontsteking had, een ziekte waarbij de nieren 
heell  langzaam kapot gaan. Geleidelijk kreeg ik meer problemen. Ik raakte 
opgeblazenn en kreeg van die dikke ogen. Ik zat toen op de kleuterschool en ik 
schaamdee me verschrikkelijk. Ik werd uitgescholden voor stomme chinees. Tot 
mijnn 11de was het ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Mijn moeder is op een gegeven 
momentt gestopt met werken. Ik woonde in Zevenbergen in Brabant en liep in 
hett Sophia in Rotterdam. We gingen dan met z'n tweetjes met de trein naar het 
ziekenhuis.. Overal was ze bij. Mijn vader nooit. Die was bang voor het prikken. 
Ikk vraag me wel eens af waarom ze zo lang gewacht hebben met dialyse. Op 
mijnn 11de was het dan zover. Ik moest 3 keer in de week 4, soms 5 uur spoelen. 
Ikk had gelukkig geweldige dokters. Ze gaven me veel aandacht en legden me 
alless precies uit, hoe klein ik ook was. 

Gelukkigg duurde dat spoelen maar kort. Al na een half jaar kreeg ik mijn eerste 
transplantatienier.. Die heeft het 10 jaar uitgehouden. Af en toe moest ik wel 
naarr het ziekenhuis vanwege een afstotingsreactie. Kreeg ik een solumedrol 
kuurtjee en dan werd het weer rustig. Precies tijdens mijn puberteit, dus dat 
kwamm goed uit. Ik kon tenminste aan alles meedoen. Pas toen ik in Utrecht ben 
gaann studeren, lerarenopleiding Nederlands deed ik, is die nier definitief gaan 
afstoten.. Ik kwam onder controle van het Academisch Ziekenhuis en daar 
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zagenn ze dat mijn nierfunctie achteruit ging. Zelf merkte ik daar niets van. 
Daaromm ben ik nu vaak zenuwachtig als ik op de poli kom. Als die dokter dan 
inn die computer gaat typen dan denk je, oh god, het zal toch wel goed zijn. 
Enfin,, ik moest weer gaan spoelen, hemodialyse bij Dianet. Aardige dokter had 
ikk daar, erg begaan met je, belde je ook vaak thuis op. Had ik altijd leuke 
gesprekkenn mee. 

Opp een gegeven moment kreeg ik problemen met mijn shunt. Ik weet nog dat ik 
thuiss zat en plotseling vond dat ik even naar mijn shunt moest voelen. Ik 
voelde... .dood, niets te voelen. Terwijl ik absoluut niet had gemerkt dat hij dicht 
gingg zitten. Dat deed ik wel 6 keer per dag, even checken of die shunt het nog 
deed.. Ik was alleen thuis en volkomen in paniek want je weet wat dat betekent. 
Zee hebben nog geprobeerd hem open te krijgen, maar dat lukt natuurlijk niet. 
Enn toen moest ik dus buikspoelen. Achteraf viel me dat reuze mee. Het was 
alleenn heel vermoeiend, met die opleiding en het feit dat ik weer iets nieuws 
moestt leren. Maar na een tijdje voelde ik me eigenlijk veel beter dan onder 
hemodialyse.. Ik had namelijk na een hemodialysesessie altijd last van 
dialysekaters.. Ik had nooit begrepen hoe mensen zelf met de auto na de dialyse 
naarr huis konden rijden. Ik was altijd kapot. Terwijl ik me aan mijn dieet hield 
enn er nooit meer dan een liter vocht uit hoefde. Daar lag het dus niet aan. Ik heb 
hett altijd gehad, ook als kind. Die dialysedag was gewoon weg. Je leefde 
eigenlijkk maar 3 of 4 dagen in de week. Maar met buikspoelen kon ik plotseling 
alles.. Terwijl ik juist dacht dat ik daarmee enorm beperkt zou zijn. Ik nam die 
zakkenn overal mee naar toe. Ik kreeg werk, waarbij ik gemakkelijk 's middags 
evenn in een kamertje kon spoelen. Ik zette een voorraad neer bij mijn moeder en 
bijj  mij nichtje, ik spoelde in de auto, in het vliegtuig, op het vliegveld. In het 
beginn vond ik het gênant, maar op een gegeven moment wordt er zo gewoon." 

"Voorr mij is het ziekenhuis mijn 2e huis. Ik vind het er heel vertrouwd, die geur, 
diee zusters, de geur van alcohol, het idee dat je gerust kunt neervallen en dat er 
dann een heleboel mensen aankomen, die je helpen. Als ik ooit een kind krijg 
noemm ik haar Sophie, dacht ik vroeger altijd. De tijd in het Sophia 
kinderziekenhuiss vond ik geweldig. Ik vond het nooit erg om er naar toe te 
gaan.. Altij d waren er mensen, die ik goed kende. Altij d was er aandacht voor je. 
Datt is eigenlijk heel raar. Tot je 18e word je serieus genomen. Je kreeg altijd 
uitvoerigg voorlichting over wat je had en wat er ging gebeuren. 
Instructievideos,, en altijd werd er naar je geluisterd. En dan kom je op de 
internee en plotseling word je een nummer. Dan moet je het allemaal zelf doen. 
Moett je opeens mondig zijn, maar vooral ook weer niet te mondig." 

"Nuu kan ik vrij gemakkelijk over mijn ziekte praten, maar toen ik ging studeren 
wistt niemand dat. Ook niet toen ik weer moest dialyseren. Ik spoelde gelukkig 
s'' avonds. Drie avonden in de week kon ik dus niet naar de kroeg of was ik er 
omm een of andere reden niet. Maar er waren zoveel mensen met een bijbaantje. 
Opp een gegeven moment gingen mensen vragen stellen over die littekens en 
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toenn moest ik het wel vertellen. Misschien ligt het wel aan de manier waarop ik 
hett vertel, dat de mensen daar altijd heel normaal op reageren." 

"Vroegerr was ik na de dialyse altijd moe en ging ik meteen op de bank liggen. 
Inn die tijd was er nog geen Eprex. Maar dan zei mijn moeder altijd, ruim alleen 
evenn dit nog op en doe dat nog even en dan mag je gaan liggen. Achteraf heb ik 
datt enorm gewaardeerd. Ik denk dat heel veel ouders denken, dat kind is ziek, 
laatt maar. Dat kan niet goed zijn voor je ontwikkeling. Je wordt toch altijd wel 
ontzien.. Vroeger draaide alles om mij. Iedereen was altijd bezorgd om mij. 
Mensenn vroegen naar me, zelfs de meest vage kennissen van mijn ouders. Ik 
denkk ook dat heel wat broertjes en zusjes van kinderen met nierziekten daar erg 
onderr geleden hebben." 

"I kk begin me nu te realiseren, dat ik zoveel aandacht heb gehad. Ik merk, dat ik 
gewendd ben om mijn zin te krijgen en dat mijn bedje een beetje gespreid is. Aan 
dee ene kant heb je je hele leven gevochten tegen het patiënt-zijn, maar aan de 
anderee kant voel je je ook wel lekker in die rol. Je rekent er eigenlijk op dat 
mensenn tegen je zeggen, ga maar even lekker zitten, ik doe het wel even voor je. 
Alss je dan in een werksituatie komt, waarbij niemand weet dat je ziek bent 
wordd je behoorlijk hard op de feiten gedrukt. Ik merk bijvoorbeeld hoe 
verontwaardigdd ik ben als iemand niet begrijpt dat ik die dag vrij wil , of niet 
bereidd ben om over te werken. Het eerste wat ik dan denk is joh je moest eens 
weten.. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Ik heb mijn ziekte ook wel eens 
gebruiktt in een situatie, waarin ik vond dat mensen zeurden." 

"I kk heb, toen ik bij de RVU ging werken, niet verteld dat ik ziek was. Ik wilde 
gewoonn niet meer dan 20 uur werken en de reden ging ze niets aan. Maar toen 
kreegg ik last van mijn knieën. Men zei dat ik botnecrose had, een ernstige 
botafwijkingg als gevolg van de grote hoeveelheden prednison die ik vroeger 
hadd geslikt. Dat begreep natuurlijk niemand, zo'n jonge meid en dan plotseling 
zonderr enige aanleiding zoveel last van je knieën. Het zag er naar uit dat ik 
eraann geopereerd moest worden. Daarna zou ik lang uit de roulatie zijn, dus ik 
moestt het wel vertellen. Ze waren enorm geschrokken. Ik merkte toen dat 
mensenn anders konden reageren dan ik gewend was. Tijdens mijn vorige baan 
spoeldee ik nog. Ik weet dat ik dat toen in het tweede sollicitatiegesprek heb 
verteld,, helemaal aan het eind, als een onbelangrijk puntje waar ze verder geen 
lastt van zouden hebben. Dat wekte verbazing maar vooral bewondering op. En 
mett die knieën merkte ik ineens, dat zoiets ook heel anders kon gaan. Je voelde 
datt men dacht: die is straks maanden uit de running, daar moeten we een ander 
voorr vinden. En met al die medicijnen, dat zal nog wel eens vaker mis gaan. Dat 
wordtt natuurlijk nooit hardop gezegd. Maar ineens werden er andere mensen 
gebeldd om taken van je over te nemen. Mijn contract werd niet verlengd. Dat 
hadd ook wel andere redenen, het contract van een andere collega werd ook niet 
verlengd,, maar je gaat toch twijfelen. Ik kreeg bijvoorbeeld een brief na afloop 
waarinn ik werd bedankt voor mijn inzet en waarin me veel succes werd 
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gewenst.. En dan aan het eind een zin over hun respect voor de wijze waarop ik 
mett mijn ziekte om ging. Dan denk je, waarom moet dat nou in zo'n brief en 
meentt hij dat nou echt, en als hij dan echt zoveel respect heeft, waarom werk ik 
daarr dan niet meer. Die operatie is nooit door gegaan en ik heb helemaal geen 
lastt meer van mijn knieën." 

"Tijdenss mijn studiejaren had ik voor het eerst gemerkt wat voor vervelende rol 
diee ziekte kon spelen in mijn contact met vrienden. Dat ze beledigd waren als je 
eenn avond niet mee ging stappen omdat je te moe was. Terwijl het in mijn 
wereldd juist heel normaal is dat je goede en slechte dagen hebt, en dat als je je 
goedd voelt, je ook van die dag wil genieten en dat je dan de volgende dag de tol 
betaaltt en je afspraak moet afzeggen." 

"I kk denk dat ik minder ambitieus ben dan mijn gezonde leeftijdsgenoten. Dat ik 
watt reëler ben. Sneller blij met klein dingen. Ik heb nog steeds geen rijbewijs, dit 
huiss is gehuurd, ik ben niet getrouwd, heb geen kinderen. Ik ben al die 
verplichtingenn waarschijnlijk ook bewust niet aangegaan. Over het geen 
kinderenn krijgen ben ik wel heel somber. Mijn nier is te slecht, mijn dokter heeft 
hett afgeraden. Ik zie het niet als probleem om met mijn ziekte een kind te 
hebben,, ook als ik weer zou moeten dialyseren. Volgens mij kan dat moederen 
gewoonn doorgaan. Maar ja, als je gezondheid, of die van het kind door de 
zwangerschapp een punt van discussie is, dan wordt het toch een ander verhaal. 
Ergenss in mijn achterhoofd heb ik nog het idee: je weet maar nooit, maar als ik 
realistischh ben, dan weet ik dat het gewoon niet kan. Dat is het verschil met 
anderee mensen. Die hebben zoveel keuzes. Bij mij vallen er een heleboel dingen 
af,, die niet kunnen of erg onverstandig zijn omdat ze tien jaar van mijn leven 
kosten.. Dat maakt het wel overzichtelijk, maar ook moeilijk." 

"I kk ben gastvrouw van een site voor bloedarmoede als gevolg van een 
nierziekte.. Op die manier kom ik in contact met mensen, die een nierziekte op 
lateree leeftijd hebben gekregen. Zij vragen van alles aan mij. Het valt me op, dat 
diee mensen soms zo vreselijk somber zijn. Ik probeer ze altijd te relativeren. 
Kij kk naar wat je nog wel kan, heb je er met je vrouw over gehad? Ik heb zelfs 
iemandd gehad, die knorrig reageerde met de opmerking 'jij heb makkelijk 
praten,, voor jou is het normaal om ziek te zijn'. Ik prijs elke dag dat ik dingen 
hebb kunnen doen, dat ik gewerkt heb, wasje gedraaid, boodschappen gedaan, 
diee en die gebeld en dan denk ik 's avonds: nou, da's toch mooi. Terwijl die 
mensen,, die werkten misschien wel 60 uur in de week, hadden een gezin, 
enormee verantwoordelijkheden. En van de ene op de andere dag zijn ze niets 
meerr waard. Ze krijgen een uitkering, worden in een hokje gestopt van 
chronischh zieken, ze kunnen niets meer, zijn moe...vooral mannen kunnen daar 
ergg slecht tegen." 

"I kk geloof dat ieder zijn eigen lot bepaalt. Gek worden is mijn grootste angst 
geweest.. Twee jaar geleden belandde ik in een psychose. Ik kreeg allerlei 
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godsdienstwanen,, visioenen over hoe mijn ouders zich gevoeld moesten 
hebbenn toen ik voor het eerst ziek was. Ik meende dat ik geneeskrachtige gaven 
had.. Ook was ik ervan overtuigd, dat ik zwanger van een tweeling was. Terwijl 
ikk gewoon ongesteld werd. Ik heb drie weken in de isoleer gezeten, vooral 
omdatt ik steeds medepatiënten mijn vermeende geneeskundige gaven 
opdrong.. Of ik zei dat ze helemaal niet ziek waren, dat ze vooral niet naar 
anderenn moesten luisteren. Toen ik weer een beetje besefte wat er gebeurd was 
wistt ik dat het een soort rare chemische reactie in mijn hoofd was geweest en 
datt het niets te maken had met een of ander trauma. Dat had ik altijd al 
flauwekull  gevonden. Ik weet nog, dat ik in de jaren zeventig, toen ik een jaar of 
55 was, naar een kinderpsycholoog moest. Ik kwam in zo'n ruimte met allemaal 
speelgoedd en ik stortte mij meteen op het poppenhuis, maar dat was niet de 
bedoeling,, ik moest met die mevrouw gaan praten. Hoe ik met die ziekte 
omging.. Ze hadden namelijk geconstateerd in mijn tekeningen, dat ik teveel 
wolkjess tekende en dat betekende dat ik mijn woede niet kon uiten. Nou, als ik 
éénn ding goed kon. Na afloop gingen we die kamer uit en toen deed ze een 
anderee deur open en zei ze: 'zie je al deze mensen? (zaten daar 10 mensen in 
eenn kamer), die hebben jou allemaal gezien.' Ik voelde mij vreselijk betrapt, ik 
vindd dat ze dat niet meer bij kinderen mogen doen. Verschrikkelijk. Ik weet 
nog,, dat ik altijd, als ik naar de dokter moest eerst even ging kijken of er 
misschienn weer zo'n raam was. Ik durfde niet in m'n neus te peuteren, want ik 
dacht:: ze kunnen dus altijd alles zien. Maar goed, ik kon dus volgens haar mijn 
boosheidd niet uiten, terwijl ik dokters gewoon aardig vond. Ik stak altijd mijn 
armm uit en zei, u kunt het beste hier prikken, want dit is een goede ader. Ik 
wildee altijd helpen; als ik naar het ziekenhuis moest stond ik klaar met m'n 
koffertje.. Dan zag ik zie zuster weer en die dokter. Het was m'n familie en het 
wass ook wel gezellig. Er waren zoveel leuke dingen...Het ergste was eigenlijk, 
datt mijn ouders er zo'n verdriet van hadden. Dan wachtte ik op een uitslag en 
alss die dan slecht was, moest ik even huilen, want dat had dan weer allerlei 
vervelendee gevolgen. Daarna moest ik mijn moeder bellen en haar vertellen dat 
hett niet goed was. En dat vond ik eigenlijk het ergst. Ik dacht altijd: ik draag het 
wel,, gaan julli e nou maar gewoon in de file staan om naar me toe te komen en 
koopp maar veel cadeautjes, ik red me wel. Nu merk ik dat al dat flink zijn en dat 
splitsenn van je persoonlijkheid, een gezonde en een zieke Esther-Clair, me meer 
moeitee kost." 

"Naa die psychose - ik was amper thuis - kreeg ik te horen dat er een nier voor 
mijj  was. En dat terwijl ik me als een zombie gedroeg. Ik maakte met niemand 
contact.. Tijdens die transplantatie kwam ik echt in een depressie. Die nier was 
slecht,, kwam maar niet op gang en iedereen maar zeggen: "Geef de moed niet 
op".. Maar waar is het loketje waar je moed kan krijgen? Mijn potje was op. 
Doorr die medicijnen tegen psychose wordt alles gelijkmatig. Er is helemaal 
nietss meer. Dat is erger dan de psychose zelf. Daar kon je ook prettig 
opgewondenn van worden. Zelfs het intense verdriet van de psychose was 
minderr erg dan het niets van de pillen. Gelukkig mocht ik die medicijnen 
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afbouwen.. Ook die nier was wat gaan werken, maar de functie blijf t matig. Op 
eenn dag werd ik gebeld door iemand, die mij ooit geïnterviewd had over 3 
generatiess molukkers. Of ik bij de RVU zou willen komen werken. Radio was 
altijdd al mijn grote liefde. En nu werd ik zomaar gevraagd. Die werkervaring 
heeftt me er weer bovenop geholpen. Ik ben sinds die psychose duidelijk 
veranderd,, eerlijker over mijn ziekte geworden. Vroeger dacht ik dat ik met 
mijnn verstand alles kon oplossen. Ik kon weken lang op bed liggen, ik 
vermaaktee me wel, schrijven, lezen, dingen met mijn hoofd doen. Als dat dan 
zelfss weg valt... Eigenlijk is niets zeker in het leven." 
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