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WWat kost het om ziek te zijn?
Een overzicht van dankbaarheid, positiviteit en 
doorzettingsvermogen 

In de media lees je veel over kosten van het ziek zijn. Ook artsen discussiëren mee; 
over medicijnen die veel ‘kosten’, maar waardoor een patiënt wel werkzaam blijft 
en zo, weliswaar binnen een ander potje, weer geld bespaart. Maar hoe denkt de 
patiënt over kosten? En zijn er ook opbrengsten? 

Lenneke Vente

Je kunt zoveel informatie verza-
melen op internet dat je er wel een 
heel boek mee kunt vullen. Vanuit 
SBN rees het idee om nu eens te 
kijken naar de kosten van sarcoï-
dose in de figuurlijke zin van het 

Breder perspectief
Kosten:
-  Beperkter in het maken van keuzes, 

vooral qua inspanning.
-  Vaak (ook na al die jaren nog) meer 

willen dan kunnen.
- Weinig vertrouwen in eigen lichaam.
- Financiële achteruitgang door WAO.
-  Sociale contacten moeilijker te 

onderhouden.
- Fietsen lukt niet meer.

Baten:
-  Meer leren kijken naar mogelijk-

heden dan naar onmogelijkheden.
-  Echt kunnen genieten van ‘kleine’ 

dingen die voor anderen vanzelf-
sprekend zijn.

-  De voldoening die het vrijwilligers-
werk mij geeft, dit zou ik anders 
niet gekend hebben.

-  Een veel breder perspectief op wat 
er voor mij echt toe doet.

woord. En bij kosten horen natuur-
lijk ook opbrengsten. We hebben 
daarom een aantal vrijwilligers ge-
vraagd wat de sarcoïdose hen kost. 
En zie hier het resultaat! 
Naast de gebruikelijke muren 

Lach
Wat heeft sarcoïdose mij gekost:
- Gezondheid 
- Baan 
- Maandinkomen

en frustratie waar we allemaal 
tegenaan lopen zie ik bij velen 
ook dankbaarheid, positiviteit en 
doorzettingsvermogen. Karakter-
eigenschappen waar je als mens 
trots op kunt zijn.

Opschrijven wat het gebracht heeft vind ik makkelijker dan wat het 
gekost heeft.

-  Keuzes kunnen maken in waar ik 
begrip vinden wel of niet belangrijk 
vindt.

-  Hulp van anderen kunnen aanvaar-
den.

Wat heeft het mij opgeleverd: 
- Dankbaarheid dat ik nog leef 
- Rust en ruimte 
- Ik pluk de dag met een LACH!!!!

-  Geen afhankelijkheid van hulpmid-
delen ervaren terwijl ik vroeger 
(toen ik nog gezond was) dacht dat 
‘ze me wel op konden bergen’ als ik 
bijv. een rolstoel nodig zou hebben.
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Kosten en baten

Spiritueel inzicht
Achteraf heb ik waarschijnlijk al 
vanaf mijn jeugdjaren sarcoïdose 
gezien alle onbegrijpelijke klachten 
van longen en bewegingsapparaat. 
De uiteindelijke diagnose is pas in 
2004 gesteld, toen een oplettende 
radioloog de longfoto beoordeelde 
als mogelijk sarcoïdose, wat later 
bevestigd werd door longbiopsieën. 
Mijn hele leven (ik ben inmiddels 
ruim 60) heb ik rondgelopen met on-
begrepen klachten en diagnoses die 
varieerden van fi bromyalgie, chro-
nische bronchitis, COPD, chronische 
vermoeidheid, ziekte van Pfeiff er 
tot zeer regelmatig ‘tussen de oren’. 
Aan de onzekerheid kwam in 2004 
een eind, aan de klachten uiteraard 
niet. Dat wil niet zeggen dat ik niet 
ten volle heb kunnen en mogen 
genieten van het grootbrengen van 
onze vier kinderen, veel lesgeven op 
individuele basis, aan conversatie-
groepen voor volwassenen en aan 
jonge en oudere asielzoekers. Ja, 

er waren de nodige beperkingen, 
maar de hobbels hebben me sterker 
gemaakt en beter in staat gesteld 
om te relativeren. Het voortdurend 
moeten inleveren van mogelijkheden 
en de voortdurende achteruitgang 
van lichamelijke activiteiten hebben 
mij in spiritueel opzicht veel ge-
bracht. Ik kan veel 
meer genieten 
van wat er wel is. 
Vaak zijn dat kleine 
dingen, zoals een nieuw vogeltje in 
de tuin, een briefj e of telefoontje 
van een van ‘mijn’ inmiddels inge-
burgerde asielzoekers. Soms ook 
wat grotere en ingewikkelde zaken 
zoals toch een vakantie boeken 
naar IJsland, die aangepast zoveel 
geboden heeft, en toch gaan kramen 

bij mijn dochter in de VS, al kost het 
veel energie en veel tijd om daarvan 
te herstellen. Juist door het hebben 
van een chronische ziekte is mijn 
wereld groter geworden, vooral 
ook via de computer, en ben ik veel 
milder geworden ten opzichte van 
de ander. Natuurlijk is er ook verdriet 

over wat niet kan, 
zoals een wande-
ling maken met de 
hond, gewoon een 

avondje uit met mijn man, zingen in 
een koor, pianospelen op mijn oude 
niveau, lekker op stap gaan met de 
kleinkinderen, de kinderen helpen 
als dat nodig is, maar voor mij blijft 
de balans toch doorslaan naar de 
positieve kant. Carpe diem blijft mijn 
motto.

Hulp kunnen aanvaarden van anderen heeft me meer in evenwicht 
gebracht.

Een breder perspectief 
op wat er echt toe doet

Samen zijn we sterk
Dat het hebben van sarcoïdose 
erg veel geld kost, weet iedereen, 
daar zal ik het verder ook niet over 
hebben. 
Behalve de constante pijn en onge-
makken vind ik het erg jammer (en 
dat is zacht uitgedrukt) dat ik een 
aantal dingen niet meer kan doen. Ik 
was bijvoorbeeld altijd een fervent 
wandelaar en dat is nu onmogelijk, 
net zoals fi etsen en zwemmen. De 
wat zwaardere werk-
zaamheden zoals 
tillen en inspannen 
zijn nu onmogelijk. Soms moet ik 
naar lucht happen en natuurlijk is die 
eeuwige vermoeidheid erg verve-

lend. Het een en ander gaat soms 
dan ook ten koste 
van je sociale leven 
omdat je niet meer 

mee kunt doen met vele dingen. 
Het stukje onbegrip, ook van de 
medische wereld, geeft je vaak een 

moedeloos en hopeloos gevoel.
Maar één ding wil ik benadrukken: 
de contacten en bijeenkomsten met 
lotgenoten geven mij altijd weer 
moed en een erg goed gevoel. Wat 
een geweldige club mensen is dit en 
inderdaad: Samen zijn we sterk.

Niet alles is negatief
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Bewust nieuwe  
levensstijl
Ik was 29 toen ik ziek werd. Bij lot-
genotenbijeenkomsten ben ik vaak 
de jongste. Het begon in 2011 en 
inmiddels slaapt de sarcoïdose weer 
in, na veel ziekenhuisopnames en 
medicijnen. Ik heb veel geleerd en 
ben me bewuster van het leven.
Opgeleverd:
• Energie en mindfullness
Door sarcoïdose doe ik het nu rustig 
aan en neem de tijd. Vroeger stak 
ik bij het oversteken snel over. Dat 
kon toen opeens niet meer en nu 
doe ik het niet meer. Nu wacht 
ik rustig tot iedereen weg is. Dat 
gehaaste van een westers land laat 
ik langs mij heen gaan. Als ik moet 
wachten, kijk ik nog even naar 
de vogels of de lucht. Ik kan mijn 
energie nu beter verdelen en kies 
bewust voor de dingen die ik doe.
• Luisteren naar lichaam
Vroeger liet ik me nooit kennen. 
Moe stond niet in mijn woorden-
boek. Nu ben ik een echte huismus. 
Ik mis soms het doorgaan, de bikkel 
in mij. Vroeger luisterde ik ook nooit 
en nu krijg ik alleen maar compli-
menten dat ik dat zo goed kan.

Steun en toeverlaat
-  Sarcoïdose heeft mij een sterke 

en goede band met mijn vriend 
opgeleverd. Hij steunt me door dik 
en dun en ik weet wat ik aan hem 
heb. Als ik niet ‘ziek’ was geweest, 
hadden we nu niet zo’n sterke 
band. 

-  Mijn kleinere vriendengroep die 
ik eraan over heb gehouden. De 
mensen die er zijn, zijn er ook. En 
ik kan echt van ze op aan. De steun 
en toeverlaat die ik heb. Geweldig. 
En niet alleen voor mij, maar ze zijn 

• Leven anders bekijken
Door een aantal ziekenhuisopna-
mes, door lotgenoten te spreken en 
te beseffen dat je ziek bent, word je 
je bewust van het leven. Ik heb geen 
dodelijke ziekte, maar het is wel een 
ziekte die je hele leven bij je blijft. 
Ik ben positief en dat houdt me ook 
op de been. Het leven is te kort. 
Wat ik wil doen, stel ik niet meer uit. 
De wereld is te mooi en dat leer je 
zeer zeer zeer waarderen.
Gekost:
• Dromen…..
Ik had al last van een ‘quarterlife 
crisis’. Mijn lange relatie was uit op 
mijn 25ste . Toen had ik al de vraag: 
en nu… Bij het opbouwen van een 
nieuwe relatie stel ik nu andere 
eisen en vragen door levenservaring 
en bewustere toekomstwensen.
• Vrienden
Mijn oude vrienden heb ik behou-
den. Soms voelt het alsof je in een 
cirkeltje blijft hangen. Maar de 
energie om nieuwe vrienden te 
maken ontbreekt. Al mijn energie 
zit in het bijhouden van huidige 
contacten. 

• Tijd
Ik heb geen energie om nieuwe 
hobby’s op te pakken. Je zou 
denken dat je als je thuis zit alle 
hobby’s wel kan oppakken, maar 
meestal heb ik daar geen fut voor. 
Soms is een ommetje naar de super-
markt al een uitdaging. 
• Veel verwarring, steeds weer 
omschakelen
In gewicht wisselen, kleding wel 
of niet passen, je lekker voelen, je 
niet lekker voelen, soms weet je 
zelf niet meer hoe het is. Heb je net 
door wat je hebt en hoe je je voelt, 
verandert dit weer. En dit kan zelfs 
om de drie weken! En dan moet je 
dat ook nog allemaal uitleggen aan 
je omgeving… 
Ik schrijf makkelijker op wat het 
heeft opgeleverd dan wat het heeft 
gekost merk ik. Voor mijn gevoel heb 
ik alles al gedaan. Ik vind het niet erg 
meer om niet meer weg te gaan. Er 
kwam een nieuwe levensstijl. Die 
was er waarschijnlijk toch gekomen, 
maar nu eerder. Doordat ik jonger 
ben, ben ik denk ik ook flexibeler. Ik 
bedenk snel een creatieve manier 
wanneer iets wat moeizamer gaat of 
als ik iets niet meer kan. 

er ook voor mijn vriend. Daar ben 
ik dankbaar voor!!

-  Leren plannen in mijn doen en 
laten. 

-  Leren dankbaar te zijn voor alles 
wat je wel kunt. En hoe trots je bent 
als je dingen hebt kunnen doen.

 Wat heeft sarcoïdose gekost:
-  Jong een gezin willen en misschien 

de mogelijkheid om een gezin te 
krijgen.

- Dingen spontaan kunnen doen.
- Niet meer kunnen werken.
-  De verandering in mij. Niet meer de 

vrolijke ik die ik vroeger was doordat 
ik me in bepaalde dingen laat 
remmen. Ik weet dat het me teveel 
kost om dit toch te gaan doen. 

-  Bang dat ik mensen rem in hun 
doen en laten als ik mee uitga. En 
ook dat ik soms uit het niets in  
een keer uit kan vallen naar 
anderen omdat het niet goed gaat.  

Ik kan nog meer opnoemen. Maar 
dan wordt het te negatief. Niet alles 
is negatief. En proberen positief te 
blijven is op dit moment voor mij 
het beste. 


