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Sandra Eeren

Lyme, een hel op aarde
Mijn zoektocht naar erkenning

Voor Wim, die me bijstond tijdens een duizelingwekkende en angstaanjagende rit in een ‘achtbaan’ waarin
we vastgesnoerd zaten, en waar geen einde aan leek te
komen.
Voor onze lieve kinderen Niek en Imke. Jullie glimlach
en knuffels sleepten mij door de tot nu toe moeilijkste momenten in mijn leven. Zoals een moeder er voor
haar kind hoort te zijn, ontfermden jullie je over mij.
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Voorwoord
De camping
Juli 2013, een flinke onweersbui zorgt even voor verkoeling na een paar bloedhete dagen in Nederland. Dat is
ook het enige voordeel van onweer. Als de dood ben ik
ervoor al zolang ik me kan herinneren. De bliksem en
de daaropvolgende donder bezorgen me altijd weer een
onbehaaglijk gevoel. Blij ben ik dan ook als er steeds
weer meer tijd tussen deze twee verschijnselen zit. Nu
vier ik samen met Wim, onze kinderen Niek en Imke en
onze hond Boris vakantie op de camping in Arcen. We
verblijven er in de stacaravan van mijn ouders. Door de
kleine, gehorige ruimte lijkt het er buiten allemaal nog
veel heftiger aan toe te gaan. Met een boek trek ik me
terug op de slaapkamer om maar niet te hoeven zien
hoe de bliksem steeds weer over het meer danst gevolgd
door een oorverdovende donder.
Onze Boris geniet van de ruimte en vrijheid die hij hier
op de camping heeft. Met het warme weer wisselt hij in
de schaduw steeds van plek op zoek naar weer een koeler plekje. Voor hem is zo’n flinke regen- en onweersbui
dan ook een verademing. Boris is een blonde labrador
met van die mooie, bruine ogen die je zo onschuldig
aan kunnen kijken. Ondanks zijn streken, het graven
in de tuin en een paar gesneuvelde vazen is hij vanaf
dag één voor ons een lieve, onmisbare, trouwe vriend.
Wanneer de bliksem en de donder het voor gezien
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houden en de regen nog nadrupt van de bomen besluit
ik met hem een wandeling te maken langs het meer.
Wanneer hij tegemoetkomende honden aan ziet komen
is hij bijna niet te houden. Graag wil hij spelen. Een
moment waar ik normaal gesproken van kan genieten.
Het ontlokt nu slechts een flauwe glimlach. Wat overheerst is een triest en leeg gevoel.
We maken ons zorgen
Verdriet, teleurstelling en onmacht. Energievretende
emoties. Als een keiharde steen lijken ze vastgemetseld
in mijn borstkas. Mijn ademhaling is nadrukkelijk aanwezig. De manier van ademen is dan ook een onderdeel
van de dag geworden. Het onder controle houden kost
me de grootste moeite. Graag zou ik me beter willen
voelen, maar hoe? Gaan praten met een psycholoog,
waar ze me keer op keer naar toe willen sturen? Nee, ik
kan het niet. Het voelt niet goed, niet nu.
Mijn gezondheid of liever gezegd het ziek zijn heeft al
zoveel kostbare tijd in beslag genomen. Mijn gezin en
familie wil ik er niet teveel mee belasten, maar er is geen
ontkomen aan. Samen maken we ons zorgen. Komt er
een einde aan, wordt het ooit beter, wanneer komt de
dag dat ik de oplossing vind en komt deze dag er überhaupt? Allemaal vragen waarop ik het antwoord liever
gisteren dan vandaag krijg. Wie of wat, kan en wil me
helpen? Mijn vriendinnen zouden wel willen, maar ook
zij weten niet hoe. Ze proberen me op te vrolijken in
hun mailtjes, sms’jes en telefoontjes. Ze komen langs
wanneer ze kunnen. Een van hen, Brenda, schreef een
paar maanden eerder het boek Over de grens. Het gaat
onder andere over loslaten en accepteren. Hoe goed
het haar heeft gedaan om haar verhaal en verdriet van
zich af te schrijven, vertelt ze mij. “Een boek? dat kan ik
inmiddels ook schrijven!” grap ik wel eens tegen haar.
“Wat let je, schrijf het op, dat lucht op,” zegt ze dan.
Ja ja, wie weet komt het er nog wel eens van.
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Verdrinking
De zonnestralen verdrijven de zojuist nog dreigende
wolken in rap tempo. Ik slenter met Boris door het
zand en bemerk het schuren ervan tussen mijn tenen.
Niet prettig, dus neem ik mijn slippers in de hand en
loop op mijn blote voeten verder tot aan het bewegende
water. Met mijn tenen graaf ik in het koude, natte zand.
Ondanks de koude rilling die ik voor een moment
bespeur voelt het aangenaam en word ik me bewust
van het gevoel van echt voelen. Dat is fijn, aangezien
mijn lijf al maanden in een staat van verdoving lijkt.
Vol verwachting zie ik het moment tegemoet dat ‘de
verdoving’ is uitgewerkt. Dat mijn lijf weer als dat van
mij aanvoelt.
De wind waait zachtjes door mijn haren. Tranen die
steeds weer achter mijn ogen prikken willen tevoorschijn komen. Maar elke traan die nog aan deze ellende
wordt verspild, is er eigenlijk één te veel. Door het sluiten van mijn ogen en mezelf moed in te praten, probeer
ik ze weg te drukken. Dat lukt en de rust waar ik steeds
zo naar verlang, is heerlijk. Heel diep adem ik in en uit
en voel een ontspanning van mijn kruin tot aan mijn
tenen. Met diezelfde tenen graaf ik steeds weer naar
een nieuw, koeler plekje. Dit en dan toch ook weer het
lekker warm schijnen van de zon op mijn huid, is dé
balans en hét moment dat ik graag voor even zou willen vasthouden. Of nog liever: voor altijd. Ik waan me
alleen op de wereld en kom los van alles wat ik niet
wil voelen. Doodstil is het om me heen en mijn gedachten dwalen af. Niet alleen niets voelen, maar ook wil ik
graag nergens aan denken. Mijn hoofd compleet leeg
maken. Net als bij een computer. Ruimte maken op de
schijf en alles met één muisklik verplaatsen naar de
prullenbak. Mijn hoofd zit te vol. Te veel spoken dwalen er rond. Verschrikkelijke onrust waar ik me geen
raad mee weet. Al die vragen in mijn gedachten. Maar
nu lijkt zich dit alles op de achtergrond af te spelen
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en is die onrust daadwerkelijk voor even verdreven.
Genietend van dit moment is daar opeens de natte
neus van Boris tegen mijn blote been. Ik schrik, maar
zijn lieve ogen maken het meteen goed. Jaloers ben
ik op die onuitputtelijke energie en zijn onbezorgde
leventje. Hij probeert in mijn slippers te happen. Fijn
is het om even te stoeien met hem en in zijn enthousiasme te delen. Maar dan is daar plots, links van mij,
als een blikseminslag de confrontatie met mijn spiegelbeeld dat mij aankijkt in het bewegende water.
Mijn gemoedstoestand weerspiegelt erin. Even deins ik
ervoor terug. Waarna ik vervolgens voorzichtig, maar
toch wel weer dichterbij kom om te kijken of het beeld
dat ik daarnet zag ook werkelijk zo afschrikwekkend is.
Ja, een afspiegeling van mijn binnenste is te zien aan de
buitenzijde. Nietszeggende ogen en een doffe huid. De
schrik slaat me werkelijk om het hart. In zo’n korte tijd
lijk ik wel tien jaar ouder. Even nog staar ik mezelf aan
en ineens overvalt me een gevoel van verdrinking. De
neiging om hulp te roepen is haast niet te onderdrukken. Geknield en ineengedoken aan de rand van het
meer maakt zich zo’n intens verdriet van mij meester.
Ik breek. De tranen die zojuist nog weggedrukt konden
worden zijn nu niet meer te stoppen. Er is geen houden
aan. De kracht en controle ontbreken. Het lijkt alsof ik
zojuist het water in gezogen ben en langzaam verder
en dieper onder water verdwijn. Ik voel de paniek en
steek mijn hand uit naar de hand die me moet redden.
Waar is die hand, wie sleurt mij eruit en redt me van de
donkere zwarte diepte? Help me, die verstikking, laat
het alsjeblieft stoppen!
Op zoek naar de verlossing
Onze lieve, blije Boris die al kwispelend bij me staat,
lijkt mijn gemoedstoestand aan te voelen. Alsof hij me
wil opvrolijken, probeert hij me in mijn gezicht te likken. Daardoor geeft hij me geen andere keuze dan op
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te staan. Eenmaal overeind, kom ik weer enigszins bij
mijn positieven, recht mijn rug en haal nog één keer
heel diep adem. Intussen klinken Brenda’s woorden
als een echo in mijn hoofd. Schrijf het op! Zou het een
oplossing zijn en verlichting geven? Geen idee wat
anders te doen.
De muren waar ik tegenop loop, zijn keihard en meedogenloos. Ik voel me belemmerd en geremd. Het lijkt of
een paar handen mijn keel dicht knijpen. Een verkramping van mijn hart en mijn longen. Snakkend naar het
vrije ademen. Naar de fijne dingen in het leven en het
genieten van de schatten om me heen. Op zoek naar
de verlossing! Weer mezelf kunnen zijn, mijn blije ik
weer voelen. Want waar ben ik, de echte ik? Alsof mijn
lichaam in handen is van een ander. Met alle macht
probeer ik haar, die sombere, verdrietige ik weg te
duwen. Zij overheerst en dit moet anders. De echte ik
gaat mijn helpende hand worden en zijn! Zij moet me
helpen. Misschien lukt het haar om mij uit dat ellendige zwarte gat te sleuren?
Mijn verhaal, zo fijn als het iets kan betekenen voor
wie dan ook. Dat het herkenning en vergelijking biedt.
Als ik het niet deel, kan niemand er iets mee doen of
van opsteken. Er zijn helaas zoveel mensen die zich
in eenzelfde situatie bevinden! Zou er echt niet met
een andere visie gekeken kunnen worden naar deze
‘onbegrepen’ ziekte?
Het is zo belangrijk voor het geestelijk welbevinden,
voor het totale functioneren van de patiënten en voor
de grote gevolgen die de ziekte veroorzaakt. Die grote
gevolgen zijn voor mij één van de redenen om mijn verhaal te delen. Mijn missie is geslaagd als er ook maar
iemand iéts aan heeft. Bij het genezen van een ziekte
of kwaal heb je onder andere hulp nodig van je omgeving. Belangrijker nog, van diegene die de mogelijkheid hebben genezing te bewerkstelligen. Dus ik hoop
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dat artsen de ziekte van Lyme door een andere bril gaan
zien en zich bewust worden van hetgeen waar patiënten mee te maken krijgen als zij niet juist gediagnosticeerd worden.
Met de rug van mijn handen droog ik mijn tranen, stap
weer in mijn slippers en haast me samen met Boris
terug naar de caravan. Met mijn laptop neem ik plaats
op het ligbed in de tuin. Een nieuw doel, een lichtpuntje in de duisternis. Boris zoekt een fijn plekje in
de schaduw. Ik ga met een glimlach en vol goede moed
aan de slag.
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Hst. 1

Verdriet en blijdschap

Een dag die in mijn geheugen gegrift staat en daardoor
onuitwisbaar is geworden. De dag die draait om twee
uitersten. Intens verdriet en uitzinnige blijdschap. Het
is de 13e mei 2011, vrijdag de 13e nog wel. Een ongeluksdag? Het is maar hoe je het bekijkt. Bijgeloof, daar heb
ik niet zoveel mee.
Op die dag wordt mijn vermoeden bevestigd met de
volgende woorden: “U maakt in hoge mate antistoffen
aan tegen de Borrelia bacterie. U hebt tóch de ziekte
van Lyme.” Dat zijn de woorden die nu voor altijd tussen mijn oren zitten. Intens verdriet is zo voelbaar bij
het krijgen van deze uitslag, terwijl ik het eigenlijk al
wist. Om de diagnose van de viroloog te krijgen, daar
zit een bijsmaak aan. Het verdriet is er niet alleen om
het hebben van de ziekte, maar nog meer om de weg
die afgelegd is om de juiste diagnose te krijgen. Mijn
mond valt open van verbazing en het is alsof de grond
onder mijn voeten wegzakt. Dit kan niet waar zijn. Ik
heb het bij het rechte eind! Ik ben totaal niet voorbereid op deze woorden, dus ze komen keihard binnen.
Eindelijk wordt bevestigd dat ik in ieder geval niet mijn
verstand verloren heb.
Geknokt voor het halen van mijn gelijk en mijn intuïtie
gevolgd. Waarom is het voor mij zo duidelijk geweest
en zij zien het niet? Nu is het zover en ben ik blij, uitzinnig blij. Enerzijds dat ik steeds vertrouw op mijn
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intuïtie en anderzijds dat ik bevestigd krijg dat ik niét
rijp ben voor een psychiatrische inrichting. Het voelt
als een overwinning op diegene die er ‘verstand’ van
hebben. Of is dit voor hen maar heel normaal en dagelijkse kost? Er is een fout gemaakt en bij deze voor hen
recht gezet en ‘afgehandeld’? Er zijn niet echt winnaars
in deze. Daarbij komt, dat voor mij het echte gevecht
nog moet gaan beginnen. Het overwinnen van deze
ellendige ziekte wordt mijn volgende strijd. Volgens
alle informatie die ik inmiddels heb verzameld, is dit
geen makkelijke opgave.
De afgelopen jaren, maar vooral de laatste weken, flitsen in gedachten voorbij. Tal van negatieve emoties zijn
aan de orde van de dag geweest. Verdriet, angst, radeloosheid, wanhoop, onbegrip, teleurstelling, woede,
enz. Het is een klap in mijn gezicht en terwijl ik bij
mijn positieven kom sta ik voor een moment aan de
grond genageld. Hoe moet ik nu met deze twee uitersten omgaan? Verdriet en blijdschap tegelijk. De balans
erin ga ik hoe dan ook vinden. Emoties die een plaats
moeten en gaan krijgen. Trots ben ik steeds meer op
mijn vechtlust en kracht. Dus het gaat en moet goed
komen. Daar zal ik voor gaan!
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Hst. 2

Ziek

Het is een mooie lentedag in maart 2004. Nadat de voorgaande jaren in het teken stonden van een whiplash
die ik opliep bij een val van de trap en twee postnatale
depressies is het tijd dit achter ons te laten en te gaan
genieten van ons gezin!
Met z’n viertjes gaan we een boswandeling maken in de
omgeving. Prachtig is het in het bos. De zonnestralen
zoeken hun weg door de bladeren van de bomen die
weer schitterend voor de dag zijn gekomen na de winter. Wat is dat genieten. Vooral als je de hele winter veel
binnen hebt gezeten bij de kachel. Je knapt er zo van op
en krijgt er energie van. Daarna even ergens een lekkere
kop thee drinken. De kinderen kijken uit naar warme
chocolademelk met vooral veel slagroom. Niek, inmiddels vijf jaar oud, loopt voorop met een plastic tas. Hij
verzamelt fanatiek allerlei spulletjes die hij interessant
vindt. En dat is nogal wat. We kunnen nauwelijks een
stap zetten of hij bukt zich alweer om iets op te rapen.
Imke is nu bijna twee jaar oud. Ze zit zo nu en dan in
de buggy, maar vindt het ook leuk om zelf te lopen.
Met Dipsy, haar favoriete teletubbie, onder haar arm
geklemd geniet ze zichtbaar. We gaan regelmatig van
het pad af en struinen door het hoge gras en struiken.
Alleen wij vieren in het grote bos. Niemand anders in
de buurt. We zien bijzondere paddenstoelen en beestjes
die we nog nooit gezien hebben. We maken er mooie
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foto’s van. Er is geen enkel spoor van het onheil dat
ons boven het hoofd hangt. Vreemd is het als je precies
weet: daar gaat het mis. Zomaar wat familiekiekjes,
gemaakt op een mooie lentedag. Een verdrietige en heftige tijd achter ons laten, dát is de insteek. Maar niets is
minder waar. Nu begint het pas.
Een rode kring
Een week na onze wandeling in het bos dreig ik ziek te
worden. Ik heb het koud, ben rillerig en ga er vanuit dat
er een griep aan zit te komen. Een vreselijke benauwdheid komt opzetten en een rode kring in mijn linkerzij
baart me zorgen. Er lijkt een klein gaatje in het midden te zitten, alsof me iets gestoken heeft. Naarmate de
kring groter wordt, des te zieker en benauwder voel ik
me. Op internet is veel te lezen over uitslag en vlekken
op je huid, maar wat er vooral uitspringt is de ziekte
van Lyme. Na hierover gelezen te hebben en een week
van te voren in het bos te zijn geweest, lijkt het mij verstandig een afspraak bij de huisarts te plannen. De volgende morgen kan ik bij hem terecht, maar wat ben
ik inmiddels ellendig en voel me werkelijk doodziek.
De kring heeft zich inmiddels heftig uitgebreid. Het is
ontstaan in mijn linkerzij en heeft zich nu uitgebreid
tot aan mijn navel en tot achter op mijn rug. Van mijn
linkerborst tot op mijn bovenbeen. Spijt heb ik dat we
er geen foto van gemaakt hebben. Het zou een indrukwekkend plaatje zijn geweest.
Gloeiend heet en knalrood is de plek. De autorit naar
de huisarts vergeet ik niet meer. Met twee armen over
het stuur geklemd en happend naar adem rijd ik er
naartoe. De benauwdheid is angstaanjagend en de vermoeidheid onbeschrijflijk. Blij heelhuids aangekomen
te zijn, neem ik plaats in de wachtkamer. Het lijkt een
eeuwigheid te duren voordat het mijn beurt is, maar
uiteindelijk hang ik met m’n ellenbogen op het bureau
van mijn huisarts. M’n handen ondersteunen mijn
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hoofd dat eigenlijk alleen maar wil liggen. Benauwd en
nauwelijks uit mijn woorden komend vertel ik de huisarts over onze boswandeling en vraag hem of het om
de ziekte van Lyme kan gaan. Ikzelf heb van deze ziekte
maar zelden iets gehoord en het lijkt me eigenlijk iets
wat niet heel vaak voorkomt. Of er is gewoon te weinig
over bekend. Mijn huisarts geeft al vrij snel te kennen
dat hij hier niet aan denkt. Volgens hem moet de teek
dan nog aanwezig zijn in m’n lijf en door hem verwijderd worden. Wat? Nou doe me een lol zeg, dacht ik.
Neem maar van mij aan dat de wereld te klein zou zijn
geweest als er zich zo’n beestje had vastgezogen in me.
En dat ik het daar dan echt niet had laat zitten totdat
ik bij hem op het spreekuur terecht kon.
Ik vraag hem of het niet mogelijk is dat het beestje
met douchen losgelaten heeft en misschien door het
doucheputje verdwenen is. “Nee, als zo’n beestje zich
eenmaal in je boort, moet hij echt verwijderd worden,”
zegt hij. Dit blijkt later onzin te zijn. Waar mijn klachten wel vandaan komen, daar heeft hij niet echt een
idee over. Hij schrijft een antibioticakuur (doxycycline)
voor van twee weken. Om me gerust te stellen, en voor
de zekerheid, geeft hij me dus dezelfde kuur die standaard voorgeschreven wordt bij een tekenbeet. Binnen
de kortste keren sta ik met het recept buiten. Nadat
de antibiotica ingenomen is, kruip ik thuis onder een
deken op de bank. Binnen enkele uren zie en voel ik
resultaat. Uiteindelijk gaat het na een dag al super goed.
De kring en de benauwdheid zijn net zo snel weer weg
als ze gekomen zijn. Over de eventuele oorzaak ervan
denk ik niet eens meer na en ben het hele voorval weer
snel vergeten.
Bij de huisarts in en uit
Daarna begint, achteraf gezien, de ellende. Griepachtige
klachten, bijholte- en keelontstekingen wisselen elkaar
af en hoofdpijnen zijn aan de orde van de dag. Jaar in
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jaar uit is er altijd wel iets met mijn gezondheid en ik
word vaste klant bij mijn huisarts. Er is zelden een dag
dat ik me honderd procent fit voel. In 2005 weer naar
de huisarts met een fikse huiduitslag op mijn onderbenen. Volgens de huisarts is dit Psoriasis. Tijdens
onze vakantie in Italië zoek ik constant de schaduw
op. Akelig voelt het om in de zon te zitten. De plekken jeuken verschrikkelijk en de huid schilfert. Het
duurt ongeveer een maand of negen voordat de rode
uitslag verdwijnt, maar mijn huid ziet er beschadigd
uit, allemaal witte vlekjes. Maar ik ben zo blij om van
de jeuk af te zijn! Dit is helaas niet voor lang, want een
half jaar later komt het weer terug. Mijn benen zitten
wederom onder de rode vlekjes en weer moet ik maanden zo rondlopen voordat het verdwenen is. Menno,
mijn osteopaat, die mij al jaren behandelt voor rugen nekklachten constateert keer op keer blokkades bij
mijn organen. Vooral de lever, galblaas en eierstokken
zorgen volgens hem voor problemen, maar na behandeling gaat het steeds wel weer wat beter. Soms zit er
een paar maanden tussen de behandelingen, maar ook
wel eens een paar dagen. Mijn nek geeft na al die jaren
weinig tot geen problemen meer. Mijn rug daarentegen
blijft een zwakke plek. Ontelbare keren lig ik met een
kruik op de bank en ben uitgeschakeld.
Zo sukkel ik jaar in jaar uit door en wordt mijn dossier
bij de huisarts steeds dikker.
Volledig uit balans
In de zomer van 2010 gaan we wederom op vakantie
naar Italië. We verblijven daar op een camping aan de
Adriatische kust. Regelmatig spuiten ze daar ’s avonds
tegen de muggen, want het stikt ervan en ja hoor: ze
zijn dol op me. De jeuk is afschuwelijk en ik ben er
ook echt ziek van. Hondsberoerd en onder de muggen
bulten, die een doorsnede hebben van enkele centimeters, gaan wij uiteindelijk naar de plaatselijke dokter.
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Hij constateert dat het om een allergische reactie gaat
en geeft er tabletten voor.
Na deze vakantie wordt het één drama. Het lijkt wel
of er geen dag meer is zonder dat er iets aan de hand
is met mijn lijf. Hoe doen andere mensen dat, als ze
voor hun hele leven op wat voor een manier dan ook
beperkt zijn? Die positieve instelling die sommigen
hebben, daar ben ik jaloers op. Hoe vaak ik me ook
voorneem diezelfde instelling aan te nemen, het lukt
me negen van de tien keer niet. De frustratie dat je niet
vooruit kunt en niet op een normale manier kunt functioneren. Ik kan me er gewoonweg niet bij neerleggen
en ben er vaak boos om. Huilen lucht op en geloof me
er zijn al heel wat zakdoeken vol tranen in de wasmachine beland. Ben ik depressief of voel ik me depressief? Wie ben ik nog, ik kan me zo verloren en eenzaam
voelen. Teleurgesteld in het leven. Zo graag wil ik genieten van mijn gezin en gewoon mijn werk kunnen doen.
Maar in plaats daarvan ben ik een wrak. Ik ken mezelf
niet terug zo maf en onredelijk kan ik doen. Boos word
ik om verkeerde redenen en dat besef ik wel nadat ik
naar de bovenverdieping gerend ben en mezelf daar tot
bedaren heb gebracht. Er is iets niet in de haak met me
en ik kan er de vinger niet op leggen wat er speelt.
Paardenmelk
November 2010. De ene migraineaanval volgt de andere
op totdat ik uiteindelijk niet eens meer kan opstaan en
mijn werk kan doen. Het wiebelt voor m’n ogen en misselijk word ik telkens weer achter mijn beeldscherm.
Een ogentest wijst uit dat er een bril nodig is. Alhoewel
de opticien er wel van opkijkt dat ik zo naar ben van
maar een minimale afwijking van de ogen. Met bril
gaat het een stuk beter, zonder bril is geen optie. Als ik
bij het uit bed stappen bij wijze van spreken met mijn
grote teen de vloer raak, moet de bril meteen op. Dat
vind ik raar. Niemand in mijn omgeving die een bril
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draagt, heeft hier last van.
In december weer een fikse uitbraak van Psoriasis,
maar nu over m’n hele lijf, behalve in m’n gezicht.
Mijn huisarts, een invalster, weet niet wat ze ziet. Ze
vertelt me dat de vorm van Psoriasis die ik heb Psoriasis
guttata heet. Volgens haar is dit vaak een gevolg van
een keelontsteking. De afvalstoffen van de keelontsteking komen er dan uit via de huid. Ze geeft me wat
tubes mee om te smeren en even spreken we over de
optie om de amandelen te laten verwijderen. Dit is een
heftige operatie als je al volwassen bent. Dus of dit nou
zo verstandig is en een oplossing zal zijn voor mijn probleem? Geen idee. Die garantie krijg je natuurlijk van
te voren niet. Ik wil dit nu dan ook niet overwegen en
ga eerst maar eens, na een tip, paardenmelk drinken.
Dit schijnt ontzettend goed te zijn tegen huidklachten
en onder andere ook voor Psoriasis. Van alles pak ik aan
om er maar vanaf te komen. Bij een paardenmelkerij,
het woord alleen al, kun je de melk kopen. Het zit verpakt in allemaal kleine bakjes. Voor een maand haal
ik het en het moet worden bewaard in de diepvries. De
melk ziet eruit als bedorven en ik giet het dan ook met
mijn ogen en neus dichtgeknepen naar binnen. De griezels lopen me steeds weer over de rug. Of het geholpen
heeft weet ik niet, maar ik ben er in ieder geval eerder
vanaf dan de vorige keren.
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