Na de
ziekte

Even leek het erop dat hun ziekte het einde betekende van hun werkzame
leven. Maar met grote inzet en creativiteit en een flinke dosis geluk vochten
ze zich terug op de arbeidsmarkt. Die mensen vertellen over het hobbelige
pad van hun re-integratie. ‘Al snel voelde ik hoe moe ik nog was.’

‘O

p mijn veertiende vermoedde ik
voor het eerst dat er iets mis was
met mijn ogen. ’s Avonds botste ik
op de fiets tegen een paaltje. Wat
raar dat ik dat niet heb gezien,
dacht ik. Ik probeerde het nog een
keer en botste opnieuw. Ik liet mijn
ogen meten bij een opticien, die
beweerde dat er sprake was van een
vervorming van de oogbol, een bril
zou niet helpen. Ik denk dat ze mij,
een vlotte, populaire jongen, niet
associeerde met een slechtziende.
Zelf wilde ik ook niet weten dat er

Op zijn 26ste werd
bevestigd wat Joost
Rigter (41) al jaren
vermoedde: hij had
een progressieve
oogziekte en zag
nog maar veertig
procent. Toch
duurde het nog
zeven jaar voor hij
zijn handicap accepteerde en ermee
leerde werken.
Nu runt hij drie
bedrijven en geeft
wekelijks workshops in binnen- en
buitenland.

iets mis was. Met moeite volgde ik
de mavo, ik kon amper lezen wat er
op het bord stond, maar uit angst
lastig of stom gevonden te worden,
trok ik nooit aan de bel.’
‘Tijdens mijn studie Small Business botste ik steeds vaker tegen
mensen op en vooral in het donker
zag ik steeds minder. Ik wist vaak
niet wie me in de kroeg begroette
en had mezelf een standaardniveau
van enthousiasme aangeleerd.
Vrienden adviseerden me eens
naar een goede oogarts te gaan. In
het UMC Utrecht checkten ze alles.
De conclusie was een schok: ik zag
nog maar dertig, maximaal veertig
procent. Voorzichtig sprak de arts
over een progressieve oogziekte, de
kans bestond dat ik helemaal blind
zou worden. Ik schrok me rot en
had tegelijkertijd geen idee wat dat
betekende: wat kon ik nog wel, wat
niet meer, hoe zag mijn toekomst
eruit? Het ergste vond ik het dat ik
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‘Ik zou
nooit
meer
kunnen
werken’
niet meer mocht autorijden. “Dan
ben ik een loser”, zei ik tegen de
arts. Daarna besloot ik de diagnose
simpelweg te negeren, ik kon het
niet accepteren. Ik werkte gewoon
door in de horeca, wat me steeds
meer moeite kostte, vooral in het
donker. Op mijn 28ste werd ik
ontslagen, mijn baas vond me niet
serieus genoeg en ik werkte te langzaam. Ik was opgelucht. Eindelijk
hoefde ik niet meer te doen alsof.’
‘Ik kwam terecht bij het UWV
en werd honderd procent arbeidsongeschikt verklaard. Dat vond ik
schokkend: ze gingen er dus van uit
dat ik nooit meer kon werken. Heel
even genoot ik van de rust van een
WAO-uitkering, maar na een halfjaar thuis kreeg ik de kriebels. Ik
kon aan de slag bij de Bart de Graaff
Foundation. Eerst als vrijwilliger,
later in een betaalde baan. Op een
gegeven moment kon ik mijn aantekeningen en mails niet meer lezen en wist ik dat ik moest stoppen,
maar ik vond het zo moeilijk om los
te laten. Een psycholoog wees me
op Het Loo Erf in Apeldoorn, een
revalidatiecentrum voor blinden
en slechtzienden. Zeven jaar na
de diagnose accepteerde ik mijn
beperking. Ik maakte kennis met
spraaksoftware, braille en blind
☛ Lees verder op pagina 40

Tijdens een
vakantie op
Terschelling in
2006 stopte het
hart van Luc
Boekesteijn (57)
met kloppen.
Hij werd op het
nippertje gered,
maar kreeg in
het ziekenhuis
een herseninfarct. De artsen
verklaarden
hem verschillende keren
hersendood,
maar negen
maanden later
keerde hij terug
in zijn managementfunctie
bij Rijkswaterstaat.

‘L

uc, jij hebt geen therapie nodig
maar een valhelm’, zei mijn psycholoog. Ik wilde per se terugkeren als
hoofd hrm bij Rijkswaterstaat, de
mooiste baan van de wereld. Altijd
had ik meer dan fulltime gewerkt
en ik was bovendien kostwinner. Ik
wilde niet thuis achter de geraniums gaan zitten, of nog erger, in
een verpleegtehuis belanden. Ik
moest en zou bewijzen dat ik op
hetzelfde niveau kon terugkomen.’
‘Tijdens een weekje vakantie
met familie op Terschelling keek ik
voor het slapen gaan de wedstrijd
Vitesse-Ajax op televisie. Dat is het
laatste wat ik me van die avond kan
herinneren. Later heb ik gehoord
dat mijn zestienjarige zoon, die op
stap was geweest, me bij thuiskomst hard hoorde snurken. Dat
klopt niet, dacht hij, ik snurkte
nooit. Hij alarmeerde zijn oom, die
huisarts was en in het huisje naast

ons logeerde. Hij heeft me gereanimeerd tot de ambulance kwam.
In het ziekenhuis van Leeuwarden
stabiliseerden ze mijn hart, maar
ze konden het daaropvolgende
herseninfarct niet voorkomen. Ik
lag twee weken in coma, de artsen
bereidden mijn vrouw en kinderen
voor op het ergste. Toch werd ik
wakker. Er was van alles mis, maar
ik was geen kasplantje geworden.
Het heftigste was mijn zicht, dat
was in het begin net een kapotte
tv, alles trilde. Mijn stembanden
waren beschadigd door de kracht
waarmee de beademingsapparatuur naar binnen was geduwd, ik
kon amper praten en slikken en
was halfzijdig verlamd. Allerlei
automatische handelingen kon ik
niet meer: klokkijken, mijn veters
strikken, de afstandsbediening
gebruiken. Met hulp van een fysiotherapeut, neuropsycholoog en ergotherapeut werkte ik zowel fysiek
als geestelijk keihard aan mijn
terugkeer op de arbeidsmarkt.’
‘Negen maanden na de infarcten
was ik weer op kantoor. De eerste
maanden werkte er iemand naast
me in dezelfde functie, zo kon ik
uitzoeken of het me lukte. Het was
ongelofelijk zwaar, ik was altijd
een snelle denker geweest, nu was
ik traag geworden. Als iemand
een spreekwoord gebruikte, had
ik geen idee wat er werd bedoeld.
Ik liep achter de feiten aan, dat is
zwaar in een managementfunctie,
het maakte me onzeker. Het is raar
als al je automatismen weg zijn.
Ik kon ook lange tijd mijn emoties
niet verdoezelen, kreeg zomaar de

slappe lach tijdens een vergadering.
Soms vluchtte ik naar mijn kamer
en gutste het zweet over m’n kop,
zo gestrest was ik. Maar ik redde
het, ook dankzij fijne collega’s, die
begrip hadden voor mijn situatie.’
‘Het ging mis toen ik drie jaar
na mijn terugkeer een andere baas
kreeg. Het boterde niet tussen ons.
Toen ik tijdens een weekend weg
was uitgegleden en op mijn rug was
gevallen, belandde ik in het ziekenhuis met vier gebroken ribben en
een klaplong. Mijn reflexen functioneerden amper nog na het infarct.
Zes weken was ik uitgeschakeld. Bij
terugkeer bleek de verhouding met
mijn directeur vertroebeld te zijn.
Ik vertrok vrijwillig. Een gok, ik liet
al mijn zekerheden los maar wilde
mijn eigen weg kiezen.’

Behoefte aan diepgang
‘Net voor de sluitingsdatum stuitte
ik op een vacature voor programmamanager bij een ander onderdeel van Rijkswaterstaat. Ik wilde
me graag meer gaan bezighouden
met het ontwikkelen en begeleiden
van mensen. Daarnaast had ik
behoefteaan diepgang en zingeving, ik wilde graag dat mijn werk
ertoe deed. Geen geneuzel meer,
maar mensen echt een stap verder
laten komen in hun ontwikkeling.
☛ Lees verder op pagina 40

‘Ik redde het, ook dankzij
begripvolle collega’s’

Als Ragna van
Hummel (43)
zeven maanden zwanger
is krijgt ze de
diagnose borstkanker. Kort
nadat ze weer
teruggekeerd is
op haar werk,
wordt ze ontslagen. Nu runt ze
het succesvolle
reïntegratiebureau Re-turn.

‘I

k was net met
zwangerschapsverlof toen ik op
de bank zat en
jeuk had aan de
bovenkant van
mijn borst. Ik
krabde en schrok:
ik voelde iets
hards. Ik stelde
mezelf gerust, het
was vast een melkklier, maar ging
voor de zekerheid
toch even langs
de huisarts. Hij stuurde me direct
door voor vervolgonderzoek. Op de
echo in het ziekenhuis zag ik een
grote witte vlek. Het zweet brak me
uit, ik voelde een ijsklomp in mijn
buik. Dit is helemaal mis, dacht ik.’
‘De officiële diagnose luidde
inderdaad borstkanker. De dagen
daarna was ik verdoofd, ik had een
dikke buik, mijn baby schopte.
Het gevoel van leven en dood in
mijn lijf was zo moeilijk. Na de
vervroegde bevalling mocht ik drie
dagen genieten van mijn dochter.
Ik droeg het bezoek op alleen maar
te lachen, dit gaat niemand me
afpakken, dacht ik. Heel even zat ik
op een roze wolk, daarna ging ik de
molen in van vervolgonderzoeken,
chemo, operaties en hormoon
therapie. Het is alleen maar goed
dat mijn dochter went aan andere
mensen, hield ik mezelf voor, ze
moet zich ook niet te veel aan mij
hechten. Misschien ben ik er niet
zo lang meer voor haar.’

‘Ik had gelukkig geen uitzaaiingen en de behandelingen sloegen
aan. Anderhalf jaar na de diagnose
ging ik weer aan het werk. Ik was
senior consultant in de IT, een
leuke, afwisselende baan waarbij ik
gedetacheerd werd bij opdrachtgevers. Tijdens de behandelingen had
ik amper contact gehad met mijn
werk, op een kaartje van mijn baas
na toen mijn dochter was geboren.
Zijn bewoordingen waren zo zwaar,
het leek wel een condoleancekaart.
Achteraf hadden we bij de start van
mijn chemokuur een keer koffie
moeten drinken samen. De ergste
emoties en schrik waren toen achter de rug, en ik was nog vrij fit. Mijn
ambities stonden weliswaar op een
lager pitje, maar waren niet verdwenen. We hadden toen kunnen
aftasten waar we beiden behoefte
aan hadden en het was voor mij een
goede afleiding geweest.’
‘Mijn baas zei blij te zijn dat ik terug was en gaf me carte blanche: ik
mocht zelf weten wat ik ging doen.
In eerste instantie was ik opgelucht
dat mijn terugkeer zo soepel verliep, maar al snel voelde ik hoe moe
ik nog was. Ik kon me niet goed
concentreren, had last van mijn
geheugen en was wisselend belastbaar. Dat frustreerde me, maar ik
wist niet tegen wie ik dat moest
zeggen. Ik wilde weer bij klanten
aan de slag, maar mijn baas vond
24 uur te weinig, voor mij de bevestiging dat ik niet voor vol werd
aangezien. We kwamen er niet uit,
ook omdat ik gedeeltelijk werd
afgekeurd en een WIA-uitkering
kreeg. Mijn werkgever had het recht
me te ontslaan, en deed dat ook.
Ik was gekrenkt en twijfelde aan

zijn intenties, ik dacht dat hij me
vooral op een makkelijke manier
kwijt wilde. Terugkijkend neem ik
hem niets kwalijk, we waren beiden
onwetend en hadden eerder hulp
van buiten moeten inroepen.’
‘Ik zat net thuis toen mijn man
me meedeelde dat hij bij me wegging. Ik was onvruchtbaar geworden van de behandelingen en hij
wilde meer kinderen. In drie jaar
tijd had ik kanker gekregen, was
ik moeder geworden, ontslagen en
gescheiden. Ik voelde me als mens
afgeschreven. Hoe kon het dat mijn
carrière zo piepend tot stilstand
was gekomen? Waar was het misgegaan met mijn huwelijk? Wie was ik
nu als mens en werknemer?’
‘De omslag kwam toen ik bij mijn
chirurg klaagde over mijn moeheid. “Misschien ben je geen 100
procent meer Ragna, maar 90. Hoe
erg is dat?” zei hij. Hij had gelijk.
Ik besloot op zoek te gaan naar
de antwoorden op mijn vragen,
ging mezelf langzaam weer doelen
stellen en besloot dat ik vooral heel
graag weer aan het werk wilde.’
‘Toen iemand uit mijn netwerk
me een baan aanbood bij een reintegratiebureau, aarzelde ik geen
moment, een mooie kans om in
de keuken te kijken bij een proces
dat ik zelf had gemist. Ik leerde er
ontzettend veel en sprak veel mensen met kanker die rondliepen met
vragen over werk. Ze waren gemotiveerd om te werken, maar hadden
een steuntje in de rug nodig, om
structuur aan te brengen bijvoorbeeld. Het deed me beseffen dat ik
niet de enige was. Ik realiseerde me
☛ Lees verder op pagina 40

‘Ik voelde me als
mens afgeschreven’

Vervolg van pagina 35

typen. Er ging een wereld voor
me open. Ik heb er een jaar lang
glimlachend rondgelopen.’
‘Terug in Amsterdam zei een
kennis: “Joost, je bent zo positief,
ga daar iets mee doen.” Ik ontwikkelde een workshop waarin ik de
bezoekers uitnodigde blinddoeken om te doen en mee te gaan in
mijn wereld. Ik vertelde dat ik een
tijdlang amper buiten kwam en
alleen maar water dronk omdat ik
niet naar de supermarkt durfde
voor een pak melk. Ik wist niet
waar het stond en wilde geen
hulp vragen. Tot ik allerlei kleine
succesjes optelde en mijn angst
overwon. Ik vroeg mensen naar
hun glas water, hun comfortzone,
en naar hun pak melk, en nodigde
ze uit er met hun buurman of
vrouw over te praten. Ik wilde
een vuurtje losmaken, iets in
beweging zetten, laten zien hoe je
kunt omgaan met veranderingen.
Mensen waren geraakt. Door
mijn verhaal te vertellen, nam ik
mensen mee in hun eigen verhaal.
In het donker keer je naar binnen en durf je meer, er zijn geen
oordelen, iedereen is gelijk als het
licht uit is. Mensen stonden op
en vertelden zulke persoonlijke
verhalen.’
‘Na de tweede workshop, voor
350 man van de politie wist ik:
dit wil ik altijd blijven doen, dit is
mijn kans op onafhankelijkheid,
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de WAO uit, terug de maatschappij in. Tegelijkertijd was ik bang:
als dit niet zou werken, wat moest
ik dan? Die kwetsbaarheid heb
ik toegelaten en meegenomen in
mijn verhaal. Het is er alleen maar
oprechter van geworden.’

Nog twee procent
‘Nu geef ik wekelijks één of twee
workshops, vaak bij grote bedrijven in binnen- en buitenland. Veel
mensen hebben zoveel talenten
dat ze de weg kwijtraken. Ze hebben geen focus, zitten in een gouden kooi, maar zijn niet tevreden.
Lef, acceptatie, zelfvertrouwen
en humor lopen als rode draad
door mijn workshops. Af en toe
geef ik workshop op het ROC in de
Bijlmer. Na afloop omhelsd worden door die jongens, dat is echt
waardevol. Naast mijn workshops
heb ik nog twee bedrijven: The
Chairmen at Work, een organisatie van blinde en slechtziende
masseurs die stoelmassages
gevenbij bedrijven. Een jaar geleden kwam mijn grote droom uit:
een eigen restaurant, Bar Wisse,
in de Amsterdamse Watergraafs
meer, dat ik run met mijn goede
vriend Bart.’
‘Mijn ogen worden nog steeds
slechter, ik zie nog ongeveer
twee procent. Dat betekent dat ik
regelmatig dingen moet opgeven.
Ik ben lang actief gebleven op
internet, maar heb het onlangs
moeten opgeven. Het kost me te
veel energie. Soms ben ik uitgeput
na een rondje door de stad. Dat
maakt me nog wel eens verdrietig,
maar tegelijkertijd weet ik dat
ik altijd verhalen kan vertellen,
mensen kan raken Dat is een bijzonder gevoel. Mijn ogen hebben
me iets afgenomen, maar ook iets
heel moois gegeven.’

Ik werk hier nu al vier jaar met
veel plezier.’
‘Nog steeds ondervind ik de
gevolgen van mijn herseninfarct,
mijn concentratie en geheugen
vragen meer aandacht en mijn
stem is kwetsbaar. Mijn emoties heb ik gelukkig meer onder
controle, maar ik sta wel bekend
als kritisch en ongepolijst, ik
benoem wat ik zie. Ik heb ook veel
moois teruggekregen: ik ben veel
meer gaan hechten aan het leven,
geniet van het hier en nu en kan
beter dingen loslaten. In plaats
van krampachtig alles onder
controle te houden vertrouw ik er
nu op dat zich vanzelf een oplossing aandient. Dat breng ik over
op projectmanagers. Tijdens mijn
revalidatie heb ik ervaren dat het
leven is wat je jezelf wijsmaakt.
Als je denkt dat je iets niet kunt,
lukt het ook niet. Maar als je elke
dag je grens een stukje verlegt,
kun je veel meer dan je denkt. Dat
hoop ik op andere mensen over te
brengen.’
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ook hoe zonde het was, zelf had
ik ervaren hoe belangrijk werk is
bij het herstel. Ik ontwikkelde een
methode om mensen met kanker
te ondersteunen bij de re-integratie en startte in 2009 mijn eigen
bedrijf, Re-turn.’
‘Met de methode “Werkkracht
bij kanker” helpen we jaarlijks
honderden mensen, werknemers
én werkgevers. Dat is veel, maar
niet genoeg: elk jaar krijgen
40.000 mensen uit de beroepsbevolking kanker. Als zij weer
aan het werk gaan, is dat niet
alleen individuele winst, ook
werkgevers, verzekeraars en de bv
Nederland varen er wel bij.’
‘Ik ben ontzettend trots dat het
me is gelukt Re-turn op te zetten.
Het klinkt misschien cliché, maar
ik leg nu andere accenten. Ik werk
nog steeds veel uren en wil mijn
doelen halen, maar ik ben beter in
staat de balans te vinden. Vroeger
vulde de dagen zich automatisch
met van alles, nu ga ik veel bewuster met mijn tijd om. Inmiddels
durf ik een jaar of vijf vooruit te
kijken, maar de angst dat de kanker terugkomt blijft altijd. Ik merk
dat ik daarom veel ervaringen
wil opdoen, dingen wil meemaken, mezelf wil losweken van de
dagelijkse gang van zaken. Zo
voorkom ik ook dat ik doorga op
de automatische piloot. Daarvoor
is het leven te kostbaar.’ q

