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Anneke vertelt over het moment dat in haar aangepaste woning brand uitbreekt en zij
door het miauwen van haar kat gewekt wordt. Ze moet dan eerst naar het ziekenhuis
en daarna tijdelijk in een bejaardenhuis totdat ze weer in haar huis kan. Ze weet dan
al een tijdje dat ze MS heeft en daar, in het bejaardenhuis dwaalt ze af, bij het
invullen van een inboedellijst voor de verzekering waar ze zich niet op kan
concentreren, terug in de tijd, afgeleid. Ze schetst het beeld van een vrouw die in haar
jeugd veel heeft meegemaakt met een vader die aan de drank was en een moeder die
haar niet zag staan. Als ze zelfstandig is heeft ze veel seksuele relaties, een verhouding
met een pooier, anorexia en een drankprobleem. Vandaar dat ze de eerste
symptomen die ze heeft toedicht aan een drankprobleem.
Uiteindelijk stuurt de orthopeed die haar teen behandelt nadat ze die had gestoten,
haar huisarts een brief met het advies eens een neuroloog te raadplegen. Die huisarts
doet een paar tests en stuurt haar inderdaad door. De neuroloog verdenkt haar van
MS en dat blijkt ze inderdaad te hebben. Maar ze wil er niet aan. Ze wil zich verzetten,
groothouden en weer aan het werk. Ze beschrijft de strijd die ze heeft gevoerd, de
ontkenning en het verzet, de gevoelens van schaamte en schuld (manieren die ze
verzon om mankementen niet te laten zien zoals hinkelen omdat er gips om je been
zit (pag. 110), van niets waard zijn (wat haar moeder ook al vond) die nu bevestigd
worden omdat ze weer niets kan en een ziekte heeft van 'losers' (pag. 70). Het boek
eindigt als ze haar nieuwe woning kan betrekken en daar eindelijk de inventarislijst
afmaakt omdat ze eindelijk toegeeft MS te hebben.
Beschreven wordt ook hoeveel hulpverleners de revue passeren, inclusief alternatieve
genezers, en hoe moeilijk het is om afhankelijk te zijn en hoe moeizaam
hulpverlening kan zijn.. Of je iemand zelfstandig naar de WC laat gaan en hem/haar
dan met onderlijf zonder onderbroek (met iets bedekt) kunt laten zitten of dat
iemand incontinentieluiers moet dragen en afhankelijk is van het moment waarop
iemand komt helpen om naar de WC te gaan. De hulpverlening kiest voor dat laatste,
Anneke voor het eerste. Mede door de keren dat het te lang duurde voordat er
iemand kwam en alles schoongemaakt moest worden. Een vernederende situatie.
Een fysiotherapeut vond de juiste toon, gebruikte een droge vorm van humor en keek
een andere kant op als Anneke toch een keer urine verloor. Een boek dat eerlijk, soms
zwartgallig en hard beschrijft hoe het is gegaan vanuit het perspectief van Anneke
waarbij zij ook teruggaat naar ervaringen en plaats binnen het gezin.


