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9789409352073 (Epilepsie/1) Zie ook: :www.schrijverijmooimens.nl 
 
Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal in romanvorm van Jeroen Groenland over zijn 
leven met een zware vorm van epilepsie, een succesvolle operatie en hoe het leven er 
daarna uitziet. Lijvig, informatief boek van 265 pagina’s. In de derde persoon 
enkelvoud geschreven met als hoofdpersoon Mathijs. Met een voorwoord van dr. 
A.M.A.J. Janssen, zenuwarts/epileptoloog, en een nawoord van neurochirurg Dr. P.C. 
van Rijen. 
 
Over de schrijver: Jeroen Groenland (1969) had vanaf zijn vierde levensjaar 
epileptische aanvallen woont waarvoor hij, toen hij dertig was, met succes geopereerd 
werd. In deze roman schrijft over deze ervaringen. Jeroen woont zelfstandig, doorliep 
de Havo te Schagen en heeft een baan. Hij gebruikt nog steeds medicatie, maar kan 
bewuster genieten en hoeft vele voorzorgsmaatregelen niet meer in acht te nemen. 
Zie ook http://jeroengroenland.hyves.nl/ 
 
Korte beschrijving: Jeroen Groenland vertelt het verhaal van Mathijs, een jongen 
die vanaf zijn 4de levensjaar epileptische aanvallen kent, als gevolg van 
zuurstofgebrek tijdens zijn geboorte. Mathijs voelt de aanvallen aankomen door zgn. 
aura’s, een beangstigend gevoel dat door zijn lichaam schiet en altijd bij zijn maag 
begint. Deze complexe partiële aanvallen worden in de loop van zijn leven alleen 
maar sterker. 
Matthijs leven wordt met potentiële en échte epileptische aanvallen gevuld. Dat 
is niet alleen beangstigend, maar ook beperkend. Want hij weet gedurende een 
aanval niet wat hij heeft gedaan omdat hij dan een verlaagd bewustzijn heeft. Daarom 
kan hij nooit ver weg, is zijn dagritme aangepast en leeft hij met vaste rituelen. Zijn 
spullen liggen op vaste plaatsen, huissleutels worden hoog opgeborgen en 
balkondeuren afgesloten om gevaarlijk situaties te voorkomen. Autorijden kan ook 
niet en ook fietsen is niet altijd veilig, en ook zijn uitgaansleven en relaties worden 
beïnvloed. Matthijs heeft diverse trucjes bedacht die hij toepast om soms een aanval 
te voorkomen, en in gezelschap te verdoezelen. Want veel mensen begrijpen zijn 
gedrag niet en vinden hem zonderling. Ook zijn werkzame leven is beperkt,omdat zijn 
aanvallen veel energie kosten, zodat hij een functie heeft die hij makkelijk aan kan. Zo 
beschrijft de schrijver hoe het doen en laten van Matthijs steeds meer door deze 
epileptische aanvallen wordt bepaald. 
Gelukkig heeft hij een paar goede vriendinnen, waar hij meer tegen kan 
vertellen.. Hij is dan ook altijd op zijn hoede voor een aanval, en heeft er, rond zijn 
dertigste, zo’n 10 per dag. Het lijkt erop dat hij hier zijn leven lang last van zal 
hebben. 
Dan besluit hij, na veel wikken en wegen, een operatie te ondergaan die moet 
zorgen dat hij aanvalsvrij wordt. Matthijs vertelt hoe hij de operatie aan de ene kant 
graag wil, maar er aan de andere kant ook bang voor is. Het is tenslotte een 
hersenoperatie. Voor die operatie moet je geschikt zijn en daarom ondergaat Matthijs 
talloze onderzoeken voordat het zover is. Matthijs wordt op 29 maart 2000 met 
succes geopereerd in het UMCU. Zijn leven verandert drastisch, hij is een hele tijd 
euforisch en geniet van de nieuw verworven vrijheid. 
 
Wat viel op: Jeroen Groenland heeft minutieus beschreven hoe hij iedere dag 
opnieuw epileptische aanvallen voelt aankomen en wat hij dan doet. Dat maakt dat 
het boek niet vlot leest. Maar het boek geeft zo wel veel inzicht in hoe het is om te 



leven met een zware vorm van epilepsie. Jeroen hoopt door zijn ervaringen op te 
schrijven een stukje herkenning en begrip te kunnen schenken en gevoelens te delen 
die soms zo moeilijk te verwoorden zijn. Dat is hem zeker gelukt. 
 
Citaten: Pag. 11: ‘Zoals elke ochtend is er hetzelfde ochtendritueel: langzaam loopt 
hij naar de badkamer, hij trekt aan het koordje en het licht gaat aan. De wasmand die 
onder het fonteintje staat is zichtbaar overvol. De was heeft hij laten liggen aangezien 
het gisteren laat is geworden. Een interessant televisieprogramma had het later 
gemaakt dan normaal. Mathijs heeft een vrij regelmatig en tijdig tijdstip om naar bed 
te gaan. Meestal is het rond half tien dat hij zijn tanden gaat poetsen. De douche is 
voorzien van een thermosstatische kraan, dat geeft een veilig gevoel en het is direct 
geregeld toen hij op zichzelf ging wonen. Het mag natuurlijk niet gebeuren dat hij 
zich door een aanval zal verbranden.’ 
Pag. 138-139: ‘Rianne heeft nu direct door wat er aan de hand is. Mathijs kijkt haar 
aan en opnieuw herhaalt hij hardop de woorden “Wat zeg jij?” Hij herhaalt in een 
aanval meerdere keren de woorden ‘Wat zeg jij?” Ze staat op wanneer ze ziet dat hij 
weg wil lopen. “Blijf maar zitten”, zegt ze rustig. Opnieuw herhaalt hij: “Wat zeg je?” 
Ze slaat haar arm om hem heen en leidt hem terug naar zijn stoel. De serveerster 
achter hen kijkt vol verbazing toe en ziet hoe ze een stoel pakt en naast hem gaat 
zitten. “Ik ben bij je”, fluistert ze. Hij kijkt haar aan. “Wat zeg jij? “ Ze ziet aan hem 
hoe hij langzaam weer helemaal bij bewustzijn komt.’ 
Pag. 141:’ “Wat doe je als je een aanval in de stad krijgt, en je bent alleen? “ Terwijl ze 
heel rustig doorlopen legt hij uit dat als hij een aanval krijgt en zich heel angstig voelt 
er altijd van schrikt. “Dan is het heel belangrijk waar ik ben.” Hij legt uit dat als hij op 
een rustige plek met weinig mensen is zich beter op zichzelf kan concentreren. Zo 
kan hij zichzelf geruststellen. ”Het doet heel veel met me of het er licht of donker 
is.” Duisternis voelt eng. “’ 
Pag. 143-144: ’Ik word er angstiger door en dan kan ik sneller een aanval krijgen dat 
ik niet meer weet wat ik doe.” (…) Hij probeert zich voor te stellen hoe het zou zijn om 
te leven zonder vrees en angst. Hoe zou dat voelen? Een wereld waarin het leven met 
angst en vrees voor de aura’s zo ‘normaal’ is geworden dat het niet voor te stellen is. 
(…) Hij heeft het ook nooit gekend. In principe weet hij niet beter dan dat het zo moet 
zijn als het nu is.’ 
Pag. 249: ‘Elke avond was ik op het terras te vinden. Iemand zei ooit tegen me: “een 
avond thuis kan ook heerlijk zijn.”Maar op het terras zitten was voor mij een 
belevenis. Ik was een inhaalrace begonnen. Het was dan ook letterlijk ‘een race’. In 
een hoog tempo ging ik van alles ondernemen wat ik niet had gedurfd of doodeng 
vond. Heerlijk gewoon in mijn uppie of met iemand samen.’ 
 
Van de site: ‘Toevalstreffer’ is niet alleen een ontroerende autobiografische roman, 
het bevat door medici geredigeerde achtergrondinformatie over epilepsie. 


