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Geachte heer Samsom, 

 

Vanaf 1988 ben ik patiënt  binnen diverse instituten die samen het Sint Radboud 

ziekenhuis vormen. In de loop van mijn leven heb ik verschillende aandoeningen 

onder de leden gekregen. Telkens als ik iets van mijn lichaam moest af- of opgeven, 

groeide de waarde van wat behouden bleef. Iedere keer deed ik er alles aan om 

overgebleven functionaliteit veilig te stellen. 

Toch ben ik nooit fulltime patiënt geweest, zelfs niet na grote ingrepen. Telkens weer 

wist ik mijn verblijf in het ziekenhuis te combineren met (betaalde) werkklussen, mijn 

favoriete vrijetijdsbesteding en het onderhoud van mijn sociale netwerk.  

Zo heb ik tijdens mijn opname op N 2 een module ontwikkeld voor de HBO-V getiteld 

‘Werken met mensen met een handicap’. Indertijd was een arts-assistent zo 

vriendelijk mijn conceptstukken naar mijn opdrachtgever in Utrecht te faxen en zijn 

feedback aan mij door te geven. Met deze klus heb ik destijds mijn eerste laptop en 

3000 gulden verdiend. Allemaal braaf opgegeven aan de bedrijfsvereniging. Drie 

keer kreeg ik bericht dat ‘iemand die in het ziekenhuis ligt, geen betaald werk kan 

verrichten’. Na de derde keer heb ik het erbij laten zitten. 

 

Ons ziekenhuis hanteert lange bezoektijden. Fijn voor de bezoekers die van ver 

komen. Ik speel het tot dusver niet klaar om langer dan tien minuten te vertellen over 

wat dokters te melden hebben of over wat mijn kamergenoten mankeren. Ik ben 

vooral op de wereld rondom mij en buiten gericht. Om bezoekers die alleen maar 

over kommer en kwel praten, te ontwijken, organiseerde ik de eerste vijf jaar van mijn 

patiëntschap binnen uw ziekenhuis mijn fysiotherapie tijdens de bezoekuren. De 

therapeute liet mij zwemmen en leerde mij me optimaal te ontspannen in het water. 

Zelfs nu - met pareses - speel ik het klaar om lange tijd gewoon in het water te 

drijven of om specifieke ontspanningsoefeningen volgens de regels uit te voeren. In 

het water voel ik me ook nu nog vrij, licht en jong! (jammer dat het zwembad 

verdwenen is). 

 

Hoewel ik wist dat dit tegen de regels was, bezocht ik tijdens iedere klinische 

opname, met mensen uit mijn netwerk, ’s middags de universiteitsbieb,  een college, 



de bioscoop of een leuk terras. Een mens is zoveel meer dan zijn patiëntschap of zijn 

lichaam. Het ziekenhuis maakt deel uit van mijn leefwereld maar valt daar niet mee 

samen! 

Beschreven non-conformistische activiteiten die ik binnen en vanuit ons ziekenhuis 

ontplooide heb ik nodig om mijn lichaam – mijn manier van zijn - ondanks alle makke, 

te blijven waarderen, ervan te genieten en ermee te communiceren met mijn 

dierbaren en anderen. 

 

In de reguliere zorg spelen helaas andere lichaamsbeelden een dominante rol: 

lijdend, verminkt, mismaakt, onvolwaardig, geestelijk gestoord, etc.  

Hoe goed bedoeld ook, vaak komt ziekenhuiszorg neer op het bekijken, onderzoeken 

en waar mogelijk repareren van een kapot onderdeel van een machine, in casu het 

lichaam. Binnen dit systeemgeweld ervaar ik het als een moeilijke opgave om een 

positief lichaamsbeeld en –gevoel overeind te houden. Toch heb ik juist dit nodig om 

te overleven en ervaren kwaliteit van leven intact te houden, zeker sinds ik 

rolstoelend door het leven ga.  

Uit talloze gesprekken blijkt dat situatiegenoten soortgelijke ervaringskennis hebben 

opgedaan. 

 

Gisteren heb ik door toedoen van mijn oncologe voor het eerst in heel lange 

tijd een schoonheidsbehandeling ondergaan op E30. Misschien denkt u nu: 

“maar dat kan ze toch ook in haar eigen dorp of stad organiseren”. Helaas blijken 

verreweg de meeste schoonheidssalons niet rolstoeltoegankelijk in de betekenis van 

bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar. Het salon op E30 is dit wel! 

Bijkomend gegeven is dat de schoonheidsspecialiste thuis is in de zorg, de makke 

als een gegeven beschouwt en tijdens de behandeling louter gericht is op het 

schenken van een positieve lichaamsbeleving.  Rustig en vol aandacht verricht zij 

haar werk. Ik heb haar zorg werkelijk als een cadeau ervaren. 

 

Graag zou ik dit in de toekomst nog eens willen beleven na een poliklinisch bezoek 

of tijdens een klinische opname. Dan wil ik daarvoor betalen. Voordat u nu stelt dat 

mensen hier straks geen geld meer voor (over)hebben vanwege de stijgende 

zorgkosten, vertel ik u dat mensen hun bezoek / intimi kunnen vragen geen snoep, 

bloemen of tijdschriften/boeken mee te brengen maar cadeaubonnen of stempels / 

vouchers). 

 

Uw ziekenhuis beschikt over een apotheek met een afdeling drogisterijartikelen, een 

winkel, kapsalon alias pruikenwinkel, een restaurant en ettelijke cafés / eetcorners. In 

dit rijtje zou een schoonheidssalon toch prima passen? Andere ziekenhuizen zijn u 

op dit gebied al voorgegaan. 

 

Ik hoop met deze brief te bereiken dat u over uitbreiding van uw aanbod in deze 

richting nadenkt en praat met medewerkers die u nog veel méér hierover kunnen 

vertellen.  



Natuurlijk ben ik bereid tot een gesprek hierover en over andere mogelijke 

uitbreidingen van uw zorgaanbod. 

Een vriendelijke groet van, 

 

 

Mevr. Drs. C. Bellemakers 

 

 


