
1 
 

TOT HIER EN NIET VERDER? 

 

Een streep 
Ik trok een streep: 

tot hier, 
nooit ga ik verder dan tot hier. 

 
Toen ik verderging 

trok ik een nieuwe streep, 
en nog een streep. 

 
De zon scheen 

overal zag ik mensen, 
haastig en ernstig 

en iedereen trok een streep 
iedereen ging verder. 
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Als er iets mijn eigen ervaring als patiënt goed weergeeft, dan 
is het wel dit gedicht van Toon Tellegen. Wat een mens al niet 
wil doen (of laten) om dat zo gewenste doel te bereiken: beter 
worden, gezond zijn, je leven weer ‘normaal’. Ook ik verschoof 
tijdens mijn behandeling van tijd tot tijd grenzen waarvan ik 
niet gedacht had dat ik er ooit maar in de buurt zou komen. 
Maar ik merkte ook –toen het puntje bij het paaltje kwam- dat 
er een aantal grenzen waren waar ik niet overheen wilde. 
Omdat voor mij waardevolle dingen daarbij in het gedrang 
kwamen, dingen die ik niet kon missen in mijn bestaan. 
 
Ik denk dat veel mensen die met ziekte te maken krijgen, deze 
ervaring hebben. Gezondheid is zo waardevol, dat je veel doet 
om beter te worden. Een tijd doorbrengen in een 
revalidatiecentrum? ‘Ik wil alles wel doen, als ik maar minstens 
weer een beetje de oude word’, zei een patiënte eens tegen 
me.  
 
Maar misschien heeft u soms ook die andere ervaring. Dat er 
toch een grens opdoemt die je niet (meer) over wilt. Wil je die 
ene experimentele behandeling nog als de kans dat die iets 
oplevert toch niet zo heel groot is? Dan wordt het wikken en 
wegen. Want gezondheid is belangrijk in ons bestaan, maar 
niet het enige. Er zijn situaties denkbaar waarin andere zaken 
belangrijker worden. Die experimentele behandeling kan 
bijvoorbeeld veel nare bijwerkingen geven en je hinderen om 
je dagelijks leven te leiden en te genieten van en met de 
mensen om je heen.  
 
Soms kan het prettig zijn om samen met iemand die afweging 
te maken. Iemand die je helpt om boven water te krijgen wat 
nu het zwaarste weegt. Want je weet het niet altijd direct en 
grenzen kunnen ook nog wel eens verschuiven. En soms ook  
niet.  
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Je kunt het bespreken met een vertrouwd persoon uit je eigen 
omgeving, met de arts, maar ook wij als geestelijk verzorgers 
staan klaar om dit soort gesprekken met u te voeren.  
 
Want: ‘tot hier toe en niet verder’ óf ‘tot hier toe en nog verder’; 
beide kunnen een goede keuze zijn, wanneer ze u helpen het 
leven te leiden dat bij u past.  
 
Annelies Hommens 
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 
 
 

- Hebben tijd om naar u te luisteren 
- Denken mee over levensvragen 
- Bieden troost op moeilijke momenten 
- Zijn er voor iedereen. 

 
 
  
 
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
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. 
 


