
Riet Brusselaars: ‘Mijn nier voor een nieuw leven.’ Uitgeverij Inmerc,
Utrecht 2010. ISBN 9789066116801 (Nierziekten/Nierdonor/Transplantatie/1) Zie
ook : http://www.kosmosuitgevers.nl/inmerc

Soort boek/stijl/ziekte: Ervaringsverhaal van Riet Brusselaars die naar aanleiding
van de Grote Donorshow van BNN in 2007 besloot anoniem, bij leven een nier te
doneren aan een onbekende, een zogenaamde Samaritaanse donatie. In de Grote
Donorshow, een programma dat Live werd uitgezonden, was het de bedoeling dat een
kandidaat donor zou kiezen uit drie nierpatiënten aan wie haar een gezonde nier zou
doneren. De show bleek een stunt van BNN te zijn, waarmee ze aandacht wilden
vestigen op het grote donortekort. (zie ook
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Donorshow)
Het boek is gebaseerd op een dagboek. Riet had haar dagboek ingestuurd naar het
blad gezondNu toen die een schrijfwedstrijd organiseerden en won de hoofdprijs: de
uitgave van een boek. Zowel in zwartboek als in braille geschreven, en binnenkort ook
als luisterboek uitgegeven. Goed leesbaar.

Over de schrijfster: Riet Brusselaars (1965) werd geboren in het Brabantse
Steenbergen. Zij was een couveuse kind en werd daardoor blind en kreeg er
waarschijnlijk ook problemen aan het gehoor- en evenwichtsorgaan. Vanaf haar
vierde- tot haar achttiende jaar kreeg zij onderwijs in het blindeninstituut de
Wijnberg in Grave. Na haar middelbare school volgt ze enige psychologiecursussen
aan de Open Universiteit. Riet Brusselaar doet veel vrijwilligerswerk.

Korte beschrijving: Riet Brusselaars beschrijft in Mijn nier voor een nieuw leven
waarom ze heeft besloten om anoniem een nier af te staan en hoe deze donatie
verloopt. Ze vertelt over haar eigen gezondheidsproblemen en hoe ze opgroeide
tussen mensen met diverse aandoeningen en gezondheidsproblemen. Onder hen was
ook Tanny, een jonge vrouw die ze kende van de tandemclub, die stierf aan een
nierziekte. Ze was onder de indruk van hoe ziek Tanny was en op alle terreinen van
het leven beperkt werd, met veel gedoe rondom dialyse, eten en drinken. Na de Grote
Donorshow van BNN besloot ze dat ze een nier wilde doneren en zocht uit hoe dat
moest. Ze kwam via de Nierstichting terecht bij het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam, werd zowel lichamelijk als geestelijk uitgebreid onderzocht en kreeg veel
voorlichting. Ze bleek een geschikte donor en werd na vijftien maanden geopereerd
in het Erasmus MC. Ze beschrijft hoe dat ging en hoe ze zorgde voor haar eigen
begeleiding en de meest gewenste omstandigheden, zowel voor, gedurende als na de
ingreep. Ze gaat in op consequenties voor haar gezondheid en hoe ze opgevangen
werd. Ze gaat in op twijfels van haar en haar omgeving en de zeer verschillende
reacties van anderen op haar besluit. Natuurlijk was er pijn en gedoe. Bij toeval
komt ze er achter dat haar nier bestemd is voor een vrouw met kleine kinderen die al
jaren op de wachtlijst staat (ze noemt haar Herma). En dat maakt het doneren voor
haar meer dan de moeite waard.

Wat viel op: Dit boek is het eerste boek dat ik ken waarin een Samaritaanse donor
haar motivatie beschrijft om een nier af te staan. Dat is een opmerkelijke daad. En
heel persoonlijk. Dat realiseert Riet zich wel. Ze wil dan ook niet zozeer dat iedereen
hetzelfde gaat doen, maar wil wel dat er meer gesproken wordt over donorregistratie
en het invullen van een donorcodicil.
Ook viel me op dat Riet trots is op haar donatie omdat ze als gevolg van haar
beperkingen vaak is afgewezen.



Citaten: Pag. 28: ‘Dan volgt een gesprek met professor Willems, de specialist op het
gebied van niertransplantaties. Hij is direct in zijn bewoordingen. Zo oppert hij dat
een nier afstaan toch niet helemaal normaal is. Hup, mijn haren gaan overeind. Ik
beaam dat het afstaan van een nier niet gebruikelijk is, maar ik heb besloten mijn nier
te doneren. Aan hem de taak te onderzoeken of dit mogelijk is.’
Pag. 60: ‘Natuurlijk vraag ik mezelf ook weleens af of ik er goed aan doe een nier af te
staan. Enkele weken voor de donatie heb ik zo’n piekermoment. Ik ga er eens goed
voor zitten en ga met mezelf in gesprek.’
Pag. 89: ‘De pijn valt me tegen. Niet zozeer de intensiteit ervan, maar wel de energie
die het vreet en het feit dat de pijn constant aanwezig is, tenzij ik plat blijf liggen,
maar dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat ik dat wel aan zou kunnen. Dokter de Boer,
een aardige arts van de anesthesie, komt vragen hoe het met de pijn gaat. (…) Ik zeg
dat ik de pijn niet goed aankan. Ik vertel mijn ervaringen met chronische pijn.
Pag. 107: ‘Vandaag is een speciale dag voor mij. We fietsen een tocht ter
nagedachtenis aan Tanny. (…) Nu realiseer ik me pas hoe trots ik op mijn donatie
mag zijn. Het is ook goed voor mijn zelfvertrouwen. Als gevolg van mijn beperkingen
voel ik me vaak afgewezen. Of het afstaan van een nier een goed middel is om het
zelfvertrouwen op te krikken is een dubieuze vraag, maar ik heb het toch maar mooi
kunnen doen.’

Recensies: Madeleine Gimpel (http://www.inspirerendleven.nl/blog/mijn-
niervoor-een-nieuw-leven ) : (...) Orgaandonatie is in Nederland al jaren een hot
item.Ons donorstelsel is te vrijblijvend, waardoor het orgaantekort nijpend is (en
blijft) ener jaarlijks te veel mensen onnodig sterven. Riet Brusselaars besloot er naar
aanleiding van de Grote Donorshow van BNN in 2007 iets aan te doen. (…)
Haar twijfels en angsten, maar ook de hoop en vreugde rondom deze Samaritaanse
daad beschrijft Riet Brusselaars op nuchtere en boeiende wijze in dit boek.
Anja Schüller (www.leefwijzer.nl) : ‘In Mijn nier voor een nieuw leven, vertelt Riet
over haar jeugd en het afstaan van haar nier. Natuurlijk had Riet haar twijfels. Maar
ze had ook hoop, dat ze iemand kon helpen. Ik vond het een ontroerend verhaal van
een moedige vrouw.’
http://www.bndestem.nl/ 10 juni 2010: 9 ( …) Ze heeft absoluut geen spijt gehad van
de beslissing om een nier aan een onbekende af te staan. "Anders zou ik een
megaprobleem hebben. Bovendien ben ik goed hersteld van de operatie." (…)
Brusselaars roept mensen niet op hetzelfde te doen, wat zij gedaan heeft. "Ik predik
niet het geven van een nier, dat zou ik oneerlijk vinden. Ik vind wel dat mensen veel
meer moeten praten over donorregistratie. Vul het codicil in, gooi het in ieder geval
niet weg. Doe er iets mee. Ik heb gezien hoe een leven helemaal kapot is gegaan aan
een nierziekte. Ik heb in ieder geval een leven kunnen sparen. En dat geeft een
geweldig gevoel."

Extra: http://www.eo.nl/programma/knevelenvandenbrink/2009-
2010/page/Riet_Brusselaars/articles/article.esp;jsessionid=0487207C18CE7642656
2C782D63F87E1.mmbase02?article=11659246


