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WWat zeg je tegen een zieke partner? 
Soms kun je beter alleen luisteren

We kennen allemaal wel de onhandige maar goed bedoelde opmerkingen die je 
te horen krijgt als je vertelt dat je sarcoïdose hebt. Als patiënt weet je inmiddels 
wel wat je wel en niet wilt horen. Maar hoe ga je er zelf mee om als je iemand 
ontmoet die ziek is?

Lenneke Vente

Luister
Neem de tijd en luister. Mensen die 
je vertellen dat ze ziek zijn willen 
daar vaak ook over praten. Geef 
aan dat je geïnteresseerd bent, en 
als je schrikt van de situatie, zeg 
dat dan ook. Dat kan gerust. De 
ander is ook geschrokken toen hij 
het hoorde. Vraag gerust door en 
vraag ook eens naar de partner en 
kinderen. 

Vermijd goed advies
Ga ervan uit dat de zieke persoon 
alle mogelijke dokters heeft 
bezocht en nachtenlang op internet 

heeft gezeten. Net als jij toen je 
ziek werd. Hij is beter op de hoogte 
van zijn eigen ziekte dan jij. Op-
merkingen als: ‘O mijn nichtje had 
die ziekte ook! Ze heeft iedere dag 
vijf theelepels mineralenpoeder 

genomen en binnen een half jaar 
was ze weer beter’, zijn dan ook 
niet echt handig. Ook al bedoel je 
het goed, vraag je ook af of het wel 
verstandig is om er bij de patiënt 
sterk op aan te dringen over te 
schakelen op een andere behande-
lingsmethode of arts. Wat voor de 
ene patiënt of voor jezelf gunstig 
heeft gewerkt of werkt, hoeft niet 
voor iedereen te werken.

Begin niet over jezelf
Opmerking als ‘Ja ik ben zelf ook 
ziek of patiënt en…’ vinden nu geen 
gehoor. Vooral erg zieke mensen 

zijn even niet zo geïnteresseerd in 
anderen. Ze zijn aan het overleven 
en dat maakt ze tijdelijk wat ego-
centrisch. Begrijp dat, en bespreek 
je eigen problemen gewoon met 
iemand anders.

Iemand die je bijvoorbeeld lang niet 
gezien hebt, een vriend, een collega 
of een moeder van een vriendin. 
‘He, hoe gaat-ie met jou?’ vraag je 
nietsvermoedend. Verkeerde vraag: 
‘Ik heb net gehoord dat ik erg ziek 
ben.’

Wat zeg je? En wat zeg je niet? 

Je hoeft het niet op te lossen
Vermijd opbeurende dooddoeners 
als : ‘Joh, ik weet zeker dat het 
straks allemaal meevalt’, of ‘Voor 
je het weet ben je weer beter.’ 
Je weet zelf hoe vervelend deze 
opmerkingen zijn, maar ze zijn snel 
gezegd. Je ontkent daarmee de 
angst en onzekerheid van de ander. 
Zeg liever: ‘Wat moet je geschrok-
ken zijn,’ of ‘Wat krijg je veel te 
verduren. Goed dat je erover praat.’ 
En als je echt niet weet wat je moet 
zeggen, zeg dat dan ook. 

Als je zieke vriend of vriendin bang 
of verdrietig is, bega dan niet de 
blunder om te zeggen dat alles 
goed komt. Dat weet je namelijk 
niet. Niemand weet dat. Je kunt 
maar beter proberen een goede 
luisteraar te zijn.
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Wat zeg je tegen een zieke partner? 
Soms kun je beter alleen luisteren

Medeleven is geen medelijden
Iemand zielig vinden, dus medelij-
den hebben, is voor die ander een 
aantasting van de eigenwaarde. 
Medeleven is juist het tonen van 
betrokkenheid. Het verschil tussen 
de twee is dat je bij medelijden 
iemand niet meer voor vol aan 
ziet, terwijl medeleven voortkomt 
uit een positie van gelijkwaardig-
heid. Die vorm van aandacht werkt 
helend. Medelijden maakt iemand 
hulpeloos. 

Positief denken
Positief denken kan soms helpen 
om situaties te doorstaan. Maar in 
een aantal gevallen heeft een advies 
tot positief denken een averechts 
effect. Maak dus geen ongefundeer-
de opmerkingen over het belang 
van positief denken. Wetenschappe-
lijk gezien is er relatief weinig steun 
voor en de opmerking suggereert 
dat wie niet geneest, dus niet 
genoeg zijn best doet. 

Bied praktische hulp aan
Bedenk dat ook een onhandige 
vorm van contact met een bekende 
vaak meer wordt gewaardeerd 
dan de situatie waarin ineens een 
groot deel van de eerdere kennis-
senkring lijkt te zijn verdampt. Het 
is heel pijnlijk als er ineens nog maar 
heel weinig mensen mailen, bellen, 
langskomen of je uitnodigen om 
iets gezamenlijks te ondernemen.
Blijf dus ook helpen als er een paar 
keer niet gereageerd wordt. Een 
zieke komt in een tijdloze zone 
terecht. Uren machteloos wachten 
in ziekenhuizen. Dagdeelvretende 
onderzoeken. Dagen achtereen 
ziek zijn van de bijwerkingen van 
medicijnen. 
Bied wel alleen praktische hulp 
die je ook kan waarmaken. ‘Zal ik 

zondag de honden meenemen’ of 
‘Ik bel je vanavond om bij te praten’ 
is gemakkelijker te accepteren voor 
de ander dan het 
vage ‘Trek maar 
aan de bel als ik 
je kan helpen’; 
dat klinkt eerder 
als een sociaal bedoelde opmerking 
dan als een concreet aanbod voor 
hulp.

Liever een onhandig contact dan 
geen contact
Ook als je voor je gevoel buitenge-
woon onhandig bent in het commu-
niceren met een patiënt, is het vrijwel 
altijd beter om wel contact met je 
vriend(in) of bekende te zoeken, 

door hem of haar op te zoeken, te 
bellen of eventueel te mailen of een 
kaartje te schrijven. Dat geldt ook als 

je geen ‘mooie 
woorden’ of de 
‘juiste woorden’ 
kunt vinden.

Het ergste wat je je vriend of vrien-
din kunt aandoen, is vanwege je on-
handigheid uit zijn of haar buurt te 
blijven. Veel patiënten voelen zich 
eenzaam, omdat eerdere vrienden 
en kennissen hen lijken te mijden. 

En mocht je nu zelf last hebben van 
onhandige vrienden/partners/ouders 
of buren, dan kun je dit artikel 
 natuurlijk altijd even laten lezen. 

Soms lijkt een groot deel van de omgeving zijn eigen weg te gaan.

Communicatie

Medeleven is juist het 
tonen van  

betrokkenheid
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CVan je af schrijven geeft troost 
Over machteloosheid en onbegrip

ik heb de kracht niet meer, ben zo 
moe! Aan de buitenkant is het mis-
schien niet direct merkbaar, maar de 
innerlijke ‘ik’ is veranderd! Er wordt 
vaak gezegd:  ‘Kom op meid, je 
bent een sterke vrouw’. Maar deze 
vrouw moet knokken om overeind 
te blijven ...moet de moed niet laten 
zakken ...moet zorgen dat ze niet 
opgeeft! Daar heb ik al een dagtaak 
aan. Weet je, …soms zakt de moed 
me in de schoenen en zie ik het niet 
meer zitten.

Ik moet leren aangeven hoe ik 
me voel en wat ik wil maar vooral 
aankan ...dat is niet altijd even ge-
makkelijk. Soms wordt het afgedaan 
als aanstellerij, soms als zielig, soms 
is er die verveelde blik. Ik wil overal 
een oplossing voor zoeken, maar die 
is er niet altijd. Ik wil zorgen, maar 
kan het niet altijd... Mag IK nu een 
stap terugdoen? ...Ik ben moe! Moe 
om alles uit te leggen, …moe om 
aan te horen hoe ik het wel moet 
doen, …moe, dat ze me vaak niet 
begrijpen. Ik zie mensen zich terug-
trekken, omdat ik niet meer in hun 
beeld pas…jammer…ze vallen af. 

Begrijp je nu waarom ik me machte-
loos voel? ...Ik voel geen verbetering 
in mijn beleving. Er is geen stilstand, 
er komt alleen maar ballast bij! Er is 
moeheid van lichaam en geest.

Wanneer keert het tij? Wanneer kan 
ik weer lachen vanuit mijn gevoel, 
…wanneer kan ik weer volop 
meedraaien in de maatschappij? 
Wanneer word ik weer de vrouw die 
ik eens was??? 

De pen als bondgenoot

Ik ben te moe om 
alles steeds uit te 

moeten leggen

Een ziekte met een naam
maar zonder gezicht

Van buiten is niet te zien wat het bij mij 
van binnen heeft aangericht

De vermoeidheid, de wanhoop, de pijn
worden niet begrepen in een wereld

waar alles te zien moet zijn
 

Ik lach, doe vrolijk en niet altijd even oprecht
Het sloopt me van binnen, 

het is een lang en eenzaam gevecht

Ik ben niet meer wie ik ooit was,
ik kan niet meer wat ik ooit kon

Maar ook voor mij schijnt nog steeds de warme levenszon

Mijn familie en lieve vrienden kennen mijn enige wens
zij luisteren en proberen te begrijpen

ze beschouwen mij niet als een ziekte, maar als een mens.

Gerry Rotterdam, SBN-lid

CHRONISCH ZIEK 
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Ik heb me nooit afgevraagd waarom dit nou net mij moest treffen.

M‘Mijn bejaarde buurvrouw loopt sneller de trap op dan ik’ 
Interview Longwijzer maart 2013

Voor de Longwijzer van maart 2013 is Aliëtte Jonkers geïnterviewd. Jarenlang ging 
Aliëtte als astmapatiënt door het leven, pas veel later bleek dat niet te kloppen. 

Deborah Ligtenberg, bewerkt voor SarcoScoop door Mayka Overgaauw

bloedcellen zich op tot knobbelach-
tige opeenhoping van afweercellen, 
zogenaamde granulomen. Ook is 

mijn rechterlong 
door de ziekte wat 
kleiner geworden.
Voordat ik de 
diagnose kreeg, 

had ik al twintig jaar klachten. Mijn 

huisarts schaarde mijn gehoest 
onder het kopje ‘astma’ en wilde 
me, ondanks mijn aandringen, niet 
doorsturen naar een longarts. Ik 
probeerde allerlei soorten pufjes en 
soms ook prednison of antibiotica, 
maar niets verloste me voor lange 
tijd van het hoesten en de kortade-
migheid.’

‘Laatst kwam ik mijn buurvrouw van 
dik in de zeventig tegen in het trap-
penhuis. Ze zag mijn boodschap-
pentassen en 
zei: ‘Jij hebt 
slechte longen, 
ik breng die 
spullen wel 
even voor je naar boven.’ 
Terwijl ik antwoordde dat het echt 
niet hoefde, stiefelde zij al met mijn 
tassen de trap op. 
Toen ik achter haar aan pufte en zag 
dat zij een stuk sneller ging, reali-
seerde ik me dat ik toch echt wel 
een longziekte heb. Ik kan er goed 
mee leven, maar dit soort confron-
taties maken het even moeilijk. Dan 
vind ik het zó irritant dat ik niet 
achter iemand aan kan spurten die 
toch zeker dertig jaar ouder is. Het 
accepteren dat ik niet altijd kan 
wat ik wil, is denk ik het moeilijk-
ste. Toch voel ik me meestal geen 
patiënt.’

‘Ik weet sinds eind 2011 dat ik sarco-
idose heb. Dit is een ziekte waarbij 
spontaan ontstekingen ontstaan in 
verschillende organen en weefsels 
van het lichaam. Bij mij zit het in 
de longen. Door de ontstekingen 
hopen grote hoeveelheden witte 

Ik voel me meestal geen 
patiënt


