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Met knikkende knieën 

Iemand komt met knikkende knieën het ziekenhuis binnen, op 
weg naar een belangrijk gesprek met de arts. Iemand anders 
wacht met kloppend hart op een telefoontje. De uitslag van de 
scan. Zou de behandeling resultaat gehad hebben? 
Iedereen weet dat meteen waarover het gaat. Mensen die 
bang, ongerust of zelfs enigszins in paniek zijn. Die knikkende 
knieën, je ziet ze bijna voor je. Dat kloppende hart, je voelt het 
als het ware. Ze schilderen de emotie en onderstrepen die zo 
extra krachtig. 
 
Dat we in onze taal wat we voelen kunnen uitdrukken in 
beelden die met ons lichaam te maken hebben, is 
veelzeggend. Ons lichaam staat niet los van wat we voelen, 
denken en ervaren. En als er iets aan de hand is met ons 
lichaam, heeft dat invloed op de rest van ons zijn. Lichaam, 
ziel en geest, ze horen bij elkaar.  
Ik merkte dat zelf toen ik patiënt was en drie jaar lang 
regelmatig naar het ziekenhuis ging voor behandelingen. Hoe 
wat er aan mijn lichaam gebeurde, me op ook op andere 
vlakken van mijn zijn raakte. Hoe mijn emoties gedurende de 
behandeling op en neer gingen. Dat ik me minder goed op 
mijn werk kon concentreren. Dat ik blij was dat mijn man mee 
kon naar de doktersafspraken, omdat ik soms niet eens alles 
meekreeg van wat er gezegd werd. Gevoel, gedachten, 
geheugen, ze veranderden allemaal door wat mijn lichaam 
meemaakte. 
Ook hier in het ziekenhuis heb ik regelmatig gesprekken met 
patiënten over die samenhang tussen lichaam een geest. 
Want wat doet een ziekenhuisopname met je? “Ik vertrouw 
mijn lichaam niet meer”, zei iemand na een hartoperatie. We 
kwamen er op uit dat hij vooral tijd en hulp nodig had. Wat fijn 
dat er dan hartrevalidatie is met deskundige therapeuten, 
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zodat dat vertrouwen stukje bij beetje weer opgebouwd kan 
worden.  
En een patiënte op de dagbehandeling oncologie vroeg mij 
eens, bijna beschroomd, of we er over konden praten wat het 
met haar deed dat haar haar uitviel door de chemokuren. “Als 
ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf niet meer”, vertelde ze. 
Het werd een van de indringendste gesprekken die ik voerde, 
uiteindelijk deed iedereen op de zaal mee. Die haaruitval was 
geen kleinigheid, maar een teken van wat er allemaal 
verandert door de diagnose kanker. En dat is niet niks. 
Verander je zelf uiteindelijk ook? En hoe is dat voor je? 
 
Ik leerde in mijn drie jaar patiënt-zijn dat ik mijn lichaam, mijn 
gevoel en mijn gedachten niet kan scheiden. Wat er gebeurt 
met mijn lichaam heeft invloed op wie ik ben. Op mijn hele 
zijn. En dat het goed is daar oog voor te hebben. Een huilbui 
tijdens de behandeling is niet vreemd en dat je na een 
gesprek met de arts nog eens moet navragen wat er precies 
gezegd is, ook niet.  
Ziek zijn doet iets met je als mens, lichaam, ziel en geest. 
Wees je daarvan bewust. En schroom niet om hulp te vragen 
als u die drie weer dichter bij elkaar wilt brengen.  
 
Annelies Hommens 
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Dienst Geestelijke Verzorging: 
 
 
Een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de 
polikliniek kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en allerlei 
gevoelens en vragen oproepen. Daarover praten met iemand 
kan steun geven. U kunt hiervoor een beroep doen op de 
geestelijk verzorgers werkzaam in het LangeLand Ziekenhuis: 
Annelies Hommens – van de Steeg en Frank Kazenbroot. 
 
Voor goede contacten met patiënten en medewerkers is per 
afdeling één van de geestelijk verzorgers aanspreekbaar: 
Annelies Hommens – van de Steeg: kinder- en kraamafdeling, 
intern/oncologie en neurologie, intern/long.  
Frank Kazenbroot: cardiologie, IC/CCU, chirurgie, Orthopedie. 
  
 
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: woensdag en vrijdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 

 
Het Stiltecentrum 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed. Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 

 

 


