
Mijn diagnose, een mijlpaal.  
________________________________________________________________________________________ 
 
Ik herinner mijn eerste opstoot. Ik was toen 8 maanden zwanger van Lisa.   
Mijn klieren waren opgezwollen, ik had een verschrikkelijke hoofdpijn, was misselijk en had een 
huiduitslag. Omdat ons zoontje Lennaert toen in het ziekenhuis lag, dachten we dat ik ziek was van de 
stress en de emoties van het moment. 
 
Maar ik bleef van die ‘opstoten’ krijgen. Ze volgden elkaar steeds sneller op. 
Ik voelde me zo slecht vanbinnen dat als je me vroeg: ‘Hoe gaat het nu met je?’ dat ik niet meer wist 
hoe ik het juist moest omschrijven. 
 
Ik kreeg telkens Medrol voorgeschreven en dat hielp, tijdelijk…Maar het was geen antwoord op al mijn 
klachten. Want iedere nieuwe opstoot werd heviger en telkens kwamen er nieuwe klachten bij. 
 
In het begin waren mijn opstoten kleine ‘golfjes’. Ik ging wel eens kopje onder maar al snel kwam ik 
terug boven water. Maar de laatste jaren waren het al meer ‘tsunami’s’ waardoor ik moeite kreeg om 
overeind te blijven. Het grieperig gevoel liet me niet meer los. De pijn en de klieren gingen niet meer 
weg. Mijn hoofd deed zoveel pijn dat ik het wel eens tegen de muur wou slaan. Ook trappen doen ging 
moeilijk want ik had moeite om te ademen. Mijn lichaam kreeg ook geen tijd meer om te recupereren. 
Het was verzwakt en uitgeput en het moest opnieuw vechten tegen een nieuwe opstoot. 
 
Al die jaren wist ik wel dat er 'iets' aan de hand was met mij.  
Iets dat mij van binnenin aan het opbranden was tot er niets meer overbleef.  
Iets dat niet wegging maar alleen sterker en destructiever terug kwam.  
Iets dat mij zoveel pijn gaf dat ik iedere dag bij het ontwaken verschillende pijnstillers moest nemen om 
te kunnen functioneren.  
Iets dat mij volledig uitputte zodat ik alle activiteiten na ’t werk en in ’t weekend moest opgeven.  
Iets dat mij zo ziek maakt dat ik er moedeloos van werd. 
Iets die mij zo anders maakte, zo afwezig, zo in een andere wereld plaatste. 
 
Maar aangezien ik geen echt gehoor kreeg bij mijn toenmalige huisarts, begon ik ook te denken dat het 
allemaal in mijn hoofd zat. Ik dacht dat ik letterlijk gek aan het worden was. Want ik voelde me zo 
slecht vanbinnen en telkens werd ik van de muur naar het kastje gestuurd. Ik wilde gewoon geholpen 
worden en minder ziek zijn zodat ik kon verder doen met mijn leven. 
 
Dus in plaats van te luisteren naar de signalen van mijn lichaam deed ik net het omgekeerde. Ik 
negeerde alles. Want ik dacht als ik er niet aan toegaf dat het wel zou weggaan. Ik bleef doorgaan en 
verlegde telkens mijn grenzen om te kunnen blijven ‘meedraaien’. Maar het gevecht met mijn 
onzichtbare aanvaller werd iedere dag zwaarder.  
 
Tot die dag dat ze mij moesten wegvoeren van het werk.  
Gedaan, over en uit.Ik was afgesloten van alle communicatie.  
Het had mij ingehaald. ‘Het’ was sterker geworden dan mij. Het onzichtbare werd zichtbaar. 
 
Sinds een 5-tal jaar weet ik dat ik systeemlupus (SLE) heb.  
Mijn huidige, nieuwe huisarts is tot op het bot gegaan. Waarvoor ik haar eeuwig dankbaar zal zijn.  
De zoektocht naar antwoorden op zovéél vragen.  
 
Ik werd deze keer doorverwezen naar een reumatoloog. De diagnose kwam er ook niet direct maar deze 
keer gebeurden er wél onderzoeken. Mijn bloed en urine werd uitgebreid onderzocht. Ook mijn longen, 
mijn lever, mijn hoofd, mijn maag en darmen werden grondig onderzocht.  
De reumatoloog luisterde vol aandacht naar mijn verhaal en hij wilde mij zien als ik een opstoot had.  
Dit was heel moeilijk voor mij om ‘dit stuk’ met artsen te delen. Maar het is wel heel nuttig geweest.  
 
Na 10 jaar niet weten, ondergaan, twijfelen, onbegrepen voelen, machteloos zijn en soms op het randje 
van de waanzin gedreven worden… 
Eindelijk had ik een diagnose . 
 
 



Had een vroegere diagnose beter geweest? Ik vraag me dat soms af. 
Ik denk het wel. Maar ik blijf er niet te lang bij stil staan.  
Het is wat het is. Mijn focus is nu gericht op de vooruit. 
 
Ik heb uit die periode wel veel geleerd. 
Dat het krijgen van een diagnose essentieel is. En hoe sneller, hoe beter. 
Dat het als patiënt belangrijk is om goed te blijven luisteren naar wat je lichaam je vertelt.  
Symptomen op te merken, klachten bij te houden, bloed te laten analyseren enz.  
En dan is er nog je gevoel… 
Als patiënt voel je ‘het’, beleef je de pijn, ervaar je het ziek zijn.  
Het is niet altijd even makkelijk, het vraagt veel moed om verder te zetten.  
Toch is het noodzakelijk om niet op te geven als je gevoel zegt dat er iets mis is met je.  
Het heeft me ook doen inzien dat een goed dialoog tussen patiënt en arts(en) van groot belang is. Dat er 
een soort wisselwerking is tussen beide. Dat er geluisterd wordt naar elkaar, dat de patiënt betrokken 
wordt en dat de arts een oplossing kan bieden. 
 
Het krijgen van mijn diagnose was een mijlpaal.  
Ik kon ‘het’ een naam geven, ik kon het uitleggen aan familie en vrienden wat er met mij aan de hand 
was. De nodige therapie aan medicatie en revalidatie kon opgestart worden.  
Door mijn diagnose kon ik nu rekening houden met de ‘wolf’ in mij. 
Het was een eerste stap in het verwerken en aanvaarden van mijn chronisch ziek zijn. 
 
Tot op vandaag is mijn lupus nog niet stabiel. Ik denk dat het zo koppig is als ik, haha. 
Maar het komt wel goed, ik weet dat, ik voel dat . 
 
 


