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Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Jacqueline Servais die aan haar 
tennisarm werd geopereerd. Daarbij traden complicaties op waardoor ze haar arm 
niet goed meer kon gebruiken. Ze beschrijft in dit boek de periode waarin de ingreep 
plaats vond en ze merkte dat haar arm blijvend letsel had opgelopen. In deel twee 
beschrijft ze de periode waarin ze met een letselschadeprocedure bezig was. 
Gedetailleerd beschreven verslag van deze gebeurtenissen, goed leesbaar. 
 
Over de schrijfster: Jacqueline Servais ( 1951) is getrouwd met Peter. Zij wonen in 
Alphen aan de Rijn en hebben een zoon Martijn. Jacqueline is docente 
gezondheidsleer en huishoudkunde en geeft les aan een middelbare school. Ze 
tenniste, speelde graag piano en wilde naar het conservatorium voordat zij 
geopereerd werd. Na de operatie was dat niet meer mogelijk, werd zij gedeeltelijk 
afgekeurd, en moest zij haar leven op andere manieren inhoud geven. Jacqueline was 
eindredacteur van een studieboek en schreef meerdere boeken over haar ziek zijn 
onder andere “aftakelen en ophijsen” en “rondom ziek”. Zie ook 
http://home.concepts.nl/~pc122715/eurvre-van-jacqueline.htm 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Jacqueline Servais waarom zij op een 
gegeven moment besluit om zich te laten opereren aan een tennisarm. Ze kreeg er 
steeds meer last van en het belemmerde haar in het uitoefenen van activiteiten 
waarmee zij haar dagelijkse leven vulde. Het zou een kleine ingreep zijn waarna ze 
allerlei hobby’s weer probleemloos zou kunnen uitvoeren. Bij de operatie traden 
echter complicaties op. Volgens de behandelend specialist was alles echter prima in 
orde. Hij ziet haar na de operatie niet meer en laat haar naar huis gaan. Jacqueline 
kan haar arm niet goed meer gebruiken en dat blijft zo. Er is zenuwschade ontstaan 
en ze houdt helse pijnen aan haar arm, heeft ook last van krachtsverlies. 
Jacqueline beschrijft uitgebreid hoe de behandeling en zorg ook daarna zijn 
verlopen, wat zij heeft gemist en heeft geprobeerd voor elkaar te krijgen. Maar de 
specialist blijft voor haar onbereikbaar en bagatelliseert haar problemen. 
Via haar arboarts komt ze bij andere artsen die zenuwletsel constateren. Bij 
Jacqueline groeit de wens om genoegdoening. Ze beschrijft in deel twee waarom ze 
een letselschadeprocedure start, wat daarbij komt kijken, welke verwikkelingen er 
waren en hoe het komt dat die uiteindelijk elf jaar zal duren. Ze wint de zaak, maar 
vraagt zich na afloop nog steeds af of dit nu de genoegdoening is die ze als patiënt 
heeft gewild. 
 
Wat viel op: Hoe weinig er sprake is geweest van goede zorg en een secure 
behandeling. Hoe lang het duurde bij het procederen voordat Jacqueline letselschede 
vergoeding kreeg. Zoals ze zelf ook zegt kreeg ze daarmee juridisch en 
maatschappelijk gezien gelijk, maar nog steeds heeft de arts die de schade heeft 
toegebracht geen excuses hoeven te maken. Dat had Jacqueline en met haar 
meerdere patiënten in vergelijkbare situaties eerder graag gezien. Om dan samen 
naar de beste behandeling te zoeken die mogelijk is. 
 
Citaten: Pag. 23: ‘De tijd kruipt traag naar half drie en mijn arts is nog niet geweest. 
(…) ‘Goh, hoe lang opereert hij op vrijdag? Doet hij dat vaker want hij is er nog niet. 
Iedereen ligt al uren op zaal en we gaan toch allemaal bijna naar huis?’ ‘Ja, hij zal het 
druk hebben gehad want normaal is hij om deze tijd al langs gekomen. Je hebt kans 



dat hij al weg is, naar huis. Het is vrijdagmiddag hoor.’ 
Pag. 37: ‘Die rotarm. Hij brandt, vuurt, schrijnt en steekt. Ik word knettergek. Ik wil 
hem eraf, weg ermee. Soms heb ik de gedachte om zelf mijn arm eraf te snijden.’ 
Pag. 119: ‘Mijn leven zal door die arm, nooit meer zo soepel en vanzelf gaan als 
voorheen. Ik realiseer me dat ik een rouwproces moet doorlopen om het verlies van 
een gezonde, goed functionerende arm.’ 
Pag. 128: ‘Een ziekenhuis of een arts kan toch zeggen, gewoon in het Nederlands zoals 
wij dat gewend zijn, dat ze een vergissing hebben gemaakt? Of dat een zaak volkomen 
verkeerd is ingeschat? (…) Ik weet voor mezelf heel zeker dat, als die chirurg meteen 
had gezegd dat hij mij niet meer heeft gezien en dat hij slordige aantekeningen 
gemaakt heeft en daardoor mijn complicatie niet herkend heeft, dat ik dan nu niet 
jaren later nog steeds bezig ben om mijn gelijk te krijgen.’ 
Pag. 125: ‘Mag ik zeggen dat het recht op een manier wordt gehanteerd dat er geen 
rechtvaardigheid schuilt in de geest van de wet? Die geest zit, door de kurk op de fles 
te houden nog steeds in de fles.’ 
 
Extra: Een vandaag Medische Missers 08112010.mpg Jacqueline Servais uit Alphen 
aan den Rijn http://www.youtube.com/watch?v=__VQgtBAVRk 
‘(…) Slachtoffers van medische missers staan alleen, want in de medische wereld 
wordt hun leed niet erkend. Elk jaar zijn er rond de 30.000 slachtoffers die hulp 
nodig hebben en 1735 sterfgevallen die wellicht vermeden kunnen worden. 
Slachtofferhulp Nederland gaat onderzoek doen naar de behoeftes van de 
gedupeerden. Aan de hand hiervan wordt er gekeken over er in de toekomst hulp 
aangeboden moet worden, want momenteel is er alleen hulp voor slachtoffers van 
misdrijven en verkeersongelukken. 
Jacqueline Servais is slachtoffer van een medische misser. Wat een eenvoudige 
operatie moest zijn voor haar tennisarm, mondde uit in een elf jaar durende 
letselschadeprocedure. In het boek De Ingreep reconstrueert ze haar slopende 
gevecht.’ 


