
 

Mieke van Oss: ‘PAK me dan... als je KAN!’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2013. ISBN 

9789462068223. (Dwarslaesie/ED/1) Zie ook: www.boekscout.nl en 

www.facebook.com/miekevanoss.pakmedan  

Soort boek/Ziekte/Stijl:  
Egodocument van Mieke van Oss waarin zij beschrijft hoe zij in 2005 als gevolg 
van een ongeluk met een hangmat een hoge dwarslaesie krijgt. Wat dat voor 
gevolgen heeft gehad voor haar, haar gezin, haar omgeving. Dit heeft haar 
geïnspireerd tot het schrijven van dit boek. Het boek is geschreven op basis van 
een blog dat werd bijgehouden gedurende die tijd. Het boek bevat ook brieven, e-
mails, kranten berichten en diverse kleuren en zwart wit foto’s. Een goed leesbaar 
eerlijk boek  van 222 pagina’s. 
 
Over de schrijfster:  
Mieke van Oss groeide op in Erp in een gezin met drie kinderen waarvan zij de 
jongste, een nakomertje was.  Ze deed de opleiding HBO-SP werkte een aantal 
jaren als pedagogisch werker, en trok de wereld in.  Ze heeft met Marco Verheijen 
twee kinderen, Dirk en Guus., Van Marco is ze ondertussen gescheiden. Mieke 
woont in Volkel.  
Na het ongeluk werd Mieke afhankelijk van hulp.  
Mieke: "Het zal nooit wennen dat je niet meer kunt lopen. Toch is het niet zo dat 
ik totaal hulpeloos ben. Ik kan nog steeds met mijn kinderen naar het zwembad of 
zelf een rondje door Volkel rijden. Je geniet van de kleine dingen en dat is ook al 
iets." (Bron: http://www.omroepbrabant.nl  Emile Vaessen 5-4-2013)  

Korte Beschrijving:  
Mieke was 32 jaar toen het ongeluk gebeurde en zij vanaf haar schouders verlamd 
raakte. Ze beschrijft wat ze nog van het ongeluk weet  en vult dat aan met verslagen 
van anderen. Ze licht toe hoe de hulpverlening op gang kwam, haar kinderen 
opgevangen werden en familie en vrienden reageerden terwijl zij op de intensive care 
vocht voor haar leven. Ze moest meerdere keren geopereerd worden en daarna 
revalideren in een revalidatiecentrum. 
Mieke beschrijft hoe de periode in het ziekenhuis was, hoe ze niets anders dan dood 
wilde, waarom dat veranderde en hoe ze in het ziekenhuis met Marco trouwde. Ze 
beschrijft de revalidatieperiode, hoe moeilijk die was, maar ook hoeveel 
vriendschappen ze daar sloot.  
En na de revalidatieperiode begint het leven thuis, waar een nieuw evenwicht gezocht 
moest worden. Duidelijk moest ook worden gemaakt hoe ze afhankelijk onafhankelijk 
kon zijn,  de baas over het huishouden, een eigen (gezins)leven leiden. De relatie met 
Marco ging fout, maar een nieuwe relatie kwam in zicht. Omdat werken in haar oude 
baan niet meer mogelijk is, zoekt en vindt Mieke nieuwe bezigheden.  
Daarbij spreekt Mieke in het hele boek openhartig, soms ironisch en met humor over 
de mankementen waar zij door haar kapotte lijf mee te maken krijgt.  

Wat viel op:  
Hoe zwaar en hard het leven is als dit je overkomt: je moet veel opgeven en opnieuw 
inrichten. Maar Mieke heeft dat met verve gedaan. Daarbij spreekt ze over problemen 
met ontlasting, toe moeten laten dat intieme delen ineens openbaar zijn, privacy  
vaak ver te zoeken is. Daarnaast valt ook op, dat ze niet altijd de meest vriendelijke 
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patiënt voor de verpleegkundigen was, maar dat de hulpverlening ook niet altijd 
rekening hield met haar wensen. Ze vertelt over de creatieve manieren waarop ze met 
haar kinderen omging, hoe ze bijvoorbeeld organiseerde dat ze met hen kon 
zwemmen. Hartverwarmend was ook dat het dorp voor haar geld inzamelde om 
aangepast vervoer te krijgen.  

Citaten:  

Pag.50: ‘Wat mij betreft mochten de stekkers eruit: ik wilde dood, dat leek me de 

makkelijkste oplossing. 

Ik wilde de mensen om mij heen dit niet aandoen: een gehandicapte vrouw, moeder, 

vriendin, dochter…’   

Pag.57: ‘Op een avond hoorde ik een zuster en broeder met elkaar in gesprek. Volgens 

mij ging het over mijn gedrag en de irritatie die dit bij de broeder opgewekt had. Ik 

vond het heel naar om te horen en zat er erg mee dat ik met mijn gedrag dit soort 

gevoelens bij mensen op kon wekken. Dat was niet wat ik wilde. Ik was gewoon bang.’ 
 

Pag. 80: ‘Onze huwelijksnacht was in principe in de Sint Maartenskliniek. Lekker 

romantisch. Niet dus. Daar lig je dan, in een soort ziekenhuis, twee eenpersoons 

ziekenhuisbedden. Af en toe nog een zuster die binnen komt lopen. We hebben daar 

samen naar het plafond liggen staren. Eindelijk even met zijn tweetjes. En nu? Wat 

een KUT situatie.  

Amper de mogelijkheid om te knuffelen, elkaar vast te houden of aan te raken. 

Eindelijk weer samen, maar toch ook weer niet. Letterlijk en figuurlijk een groot gat 

tussen ons in. Is dit onze toekomst?’  

 

Pag.123: ‘Maar het denkwerk, dat doe ik! Ik bepaal wat er gebeurt. Dat geldt voor de 

opvoeding van de kinderen, voor de manier waarop het huishouden geregeld wordt, 

et cetera. (…) Het is niet fijn als iemand anders jouw eten koud blaast. Dat kan ik 

zelf.(…) Ga zo maar door. Het is niet fijn om zo weinig privacy te hebben, maar het 

kan niet anders. ’ 

 

Pag.124: Een  van de eerste dingen die ik naar de buitenwereld toe in Volkel heb 

gedaan, is de kinderen uit school halen. Dat was een belangrijk doel voor mij om te 

bereiken. Die lachende gezichten op het schoolplein weerzien. (…). Wat was ik blij dat 

ik daar stond! En de kinderen waren blij om mij te zien! Meteen werden er allerlei 

tekeningen op de rolstoel gelegd en op weg naar huis vertelden ze wat ze allemaal 

gedaan hadden. Misschien iets gewoons voor een andere moeder, maar wat had ik dit 

gemist.’  

 

Pag.174: ‘En dan kan ik het ook niet laten om een zeer scherp antwoord te geven als 

mijn moeder een beetje cynisch vraagt: “ En, hoe was het weekendje?” 

“ Mama, ik heb zoveel seks gehad, dat ik niet meer kan lopen.”’ 

Pag.201: ‘ Mensen kunnen zich niet voorstellen dat ik me niet verveel. Ik wou dat ik 

daar tijd voor had.’ 



Recensie/Extra: 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/191421542/Mieke+van+Oss+beschrijft+leven

+na+ongeval+in+Pak+me+dan,+als+je+kan.aspx  

http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/uden/volkelse-schrijft-boek-over-leven-

na-ongeval-met-hangmat-1.3749585  

 

http://www.veghelnieuws.nl/203783_pak_me_dan_als_je_kan.html  

 

http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/hangmat-arrest-van-volkel-is-

doorbraak-1.1089946 
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