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Soort boek/Stijl/Ziekte: Mijke beschrijft het proces dat ze heeft 
doorgemaakt voorafgaand aan de diagnose hartfalen in het laatste stadium, 
het wachten op een donorhart terwijl de conditie hard achteruit gaat en ze 
soms de dood in de ogen kijkt, de harttransplantatie en het leven daarna. Ze 
schrijft haar verhaal niet in de ‘ik’ vorm, maar in de derde persoon enkelvoud.  
 

 
Over de schrijfster: Mijke Smit (1972) volgde een PR opleiding en was 
onder andere werkzaam als intercedent. Ook studeerde zij korte tijd 
psychologie, maar dat kon ze niet volhouden naast haar drukke baan. Vanaf 
1998 ging haar conditie achteruit zonder dat achterhaald kon worden wat de 
oorzaak daarvan was. In 2001 moest ze tijdens een skivakantie in Frankrijk 
met spoed worden opgenomen in een ziekenhuis. Daar werd tenslotte de 
diagnose hartfalen in het laatste stadium gesteld. Alleen een 
harttransplantatie kon haar leven nog redden. In juli 2002 werd Mijke 
getransplanteerd; er volgde een lange moeizame weg van lichamelijke en 
psychische revalidatie.  
Mede dankzij de man die uiteindelijk haar levenspartner werd, haar 
behandelend cardiochirurg, kan ze nu weer volop van het leven genieten. Ze 
won zelfs een medaille voor estafette lopen op de Europese Spelen voor hart- 
en longgetransplanteerden. 
Na enige tijd gewerkt te hebben als vrijwilligster bij de Stichting 
Transplantatie Nu, geeft ze tegenwoordig voorlichtingen op scholen over 
orgaandonatie en transplantatie.  
http://www.hetfamilieportret.nl/promo-aflevering-3-mijke-smit/ 
http://nl-nl.facebook.com/media/set/?set=p.464350586911303&type=1 
http://www.medicalfacts.nl/2012/01/17/mijke-smit-in-tv-programma-het-
familieportret/   

    
Korte beschrijving: Mijke Smit kreeg in 1998 gezondheidsklachten 
waarmee ze naar de huisarts ging. In die periode was haar relatie met een 
vriend verbroken en op haar werk liep het ook niet zo lekker. Doordat ze zich 
regelmatig misselijk en ziek voelde leed haar sociale leven onder haar 
gezondheidsproblemen. De huisarts kon niets bijzonders vinden en hij hield 
het daarom op bovenmatige stress. Mijke ging in therapie en slikte de 
voorgeschreven medicijnen, maar niets kon de lichamelijke malaise opheffen.  
In 2001 was ze net een dag met een vriendin op skivakantie toen ze zo ziek 
werd dat ze acuut werd opgenomen in een ziekenhuis. Er werden uitgebreide 
onderzoeken verricht en daar kwam de diagnose hartfalen in het laatste 
stadium aan het licht. De enige mogelijkheid om deze aandoening te overleven 
was een harttransplantatie.  
Eerst moest Mijke voldoende herstellen om naar Nederland te kunnen worden 
vervoerd, waarna ze door middel van een steunhart in leven werd gehouden in 
afwachting van een donorhart; dat kwam in juli 2002. De transplantatie 
verliep succesvol, maar er volgden nog vele maanden van lichamelijke en 
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geestelijke revalidatie. Intussen had ze een liefdesrelatie met haar hartchirurg, 
die tenslotte haar levenspartner is geworden.  
 
Wat viel op: Het is opmerkelijk dat de schrijfster haar verhaal heeft verteld 
alsof het ging over iemand anders. Dat kom je niet zoveel tegen bij een 
autobiografische verhaal.   
In feite was ze al drie jaar vóór de uiteindelijke diagnose ernstig aan het 
kwakkelen met haar gezondheid. Noch haar huisarts noch een cardioloog zijn 
in staat geweest de juist diagnose te stellen. Steeds weer werden haar klachten 
gerelateerd aan stress. Tenslotte kwam in het Franse ziekenhuis na 
uitgebreide onderzoeken aan het licht hoe ernstig ziek ze was.  
De diagnose is bij Mijke hard aangekomen. In de maanden die ze met een 
steunhart in het ziekenhuis verbleef in afwachting van haar donorhart, werd 
ze geconfronteerd met de dunne lijn tussen leven en dood en met haar eigen 
wil om te leven en haar vechtlust. Mijke deed er alles aan om haar conditie 
optimaal te krijgen voor een transplantatie. Het feit dat Mijke een hart van 
een overledene zou krijgen, deed haar emotioneel veel. 
 
Citaten Pag. 24: ‘Intussen worden haar klachten er bepaald niet minder op. 
Soms haalt ze de helft van de werkdag niet eens meer. Dat taait ze 
gefrustreerd af naar huis. Ze wordt er ook zeker niet gezelliger op. Het 
continue gevecht met zichzelf eist haar tol. Ze voelt zich schuldig, wanneer ze 
weer moet zeggen dat ze “niet lekker” is en naar huis gaat. Eenmaal thuis kan 
ze wel huilen van opluchting wanneer ze in haar bed ligt en de ergste 
misselijkheid een beetje zakt.’ 
 
Pag. 61: ‘“Mijke, wat kan ik voor je doen”, vraagt de huisarts op afgemeten 
toon. “Ik ben zo ontzettend moe en ik heb het gevoel dat mijn hart op hol is”.  
[...] “Bovendien maak ik me zorgen, omdat ik volgende week op wintersport 
ga. Ik vraag me af of dat kwaad kan, zoals ik me nu voel. Eigenlijk kan ik niet 
eens een trapje oplopen”. De arts vraagt hoe lang ze gaat. “Een week”, 
antwoordt Mijke met een klein stemmetje. De arts mompelt nog iets, dat het 
jammer is dat het er niet twee zijn.’ 
 
Pag.115: ‘‘Jemig, ik heb een harttransplantatie gehad’, schiet het door haar 
heen. Het woord harttransplantatie hamert in haar hoofd. Er is iemand 
overleden. Dat hart zit n in haar lichaam, ze is dankbaar, maar ook bang.’ 
 
Pag. 133: ‘Ten tijde van de complicaties met de hartondersteunende pompen, 
is ze tot twee keer toe van de wachtlijst gehaald. Dankzij haar vechtlust en 
sterke wil om te overleven heeft ze toch een kans gekregen. [...] Haar kans 
heeft ze voornamelijk te danken aan dokter Wesenhagen. Hij heeft dagelijks 
gezien hoe haar lichaam vocht en hoe groot de wil was om te leven.’ 
 
Pag. 192: ‘Haar leven is de moeite waard. Het is waardevol.’ 


