
“Ik mIs hem dag en   
 nacht, tot op het bot”

het is nu zes jaar geleden 

dat Marjan essing (47) en 

haar man theodoor (54)  

op Vlieland waren toen hij 

werd getroffen door een 

herseninfarct. de schade die 

het infarct aanrichtte, was  

zo groot dat Marjan moest 

beslissen haar man uit  

huis te plaatsen.

“We lagen op het strand van Vlieland. 
Theodoors krant waaide weg. Ik dacht 
dat hij sliep en legde een shirt over zijn 
schouders tegen de zon. Even later riep ik 
tegen hem: ‘Hé Van Puffelen, wat denk je  
ervan?’ Hij reageerde niet. Toen ik hem  
omdraaide, zag ik dat zijn gezicht aan één 
kant helemaal was weggezakt en er kwam 
slijm uit zijn mond. Ik gilde om hulp en 
iemand belde 112. Toen de huisarts kwam 
en zei dat we met een helikopter naar het 
ziekenhuis van Leeuwarden zouden wor-
den gebracht, wist ik dat het ernstig was. 
Ik was doodsbang. In de helikopter kon ik 
alleen Theo’s stuiptrekkende voeten zien en 
hoorde ik continu de stem van de verpleeg-
kundige door mijn koptelefoon: “Theodoor 
ben je daar nog?” Zijn toestand was kritiek 
en dat bleef een week zo. Ik moest onze drie 
kinderen inlichten en naar het ziekenhuis 
halen. De neuroloog stelde de diagnose: 
een fors herseninfarct, veroorzaakt door een 
bloedpropje. Ik kreeg een blauw-rood boekje 
van de Nederlandse Hartstichting over 

beroertes. Ik las over karakterverandering 
en decorumverlies en vond het maar een 
raar verhaal. Ik dacht: dit geldt voor oude 
mensen, maar niet voor mijn man. Hij is de 
grootste vechter die ik ken.
Nadat Theo de kritieke fase had overleefd, 
werd hij overgeplaatst naar een ziekenhuis 
dicht bij huis. Ik vond het vreselijk om te 
zien hoe Theo helemaal niets meer kon. 

Mijn sterke, jonge vent moest in tilliften en 
rolstoelen worden gehesen. Na drie weken 
begon de revalidatie. Drie revalidatiecentra 
volgden. En langzaam begon ik te beseffen 
dat veel van wat er in dat blauw-rode boekje 
stond helaas ook voor Theodoor gold.”

De man van Marjan kreeg een zwaar herseninfarct

“De kinDeren hebben Me  
 twee keer letterlijk tegen 
 De gronD zien kletteren  
 van verMoeiDheiD,  
 frustratie en spanningen”

42-102



Mijn leven
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• jaarlijks krijgen ca. 41.000 mensen in  
nederland een beroerte.

• hersenstichting nederland houdt op 
15 oktober de jaarlijkse publieksdag.  
het thema dit jaar is: Herstenletsel en een  
kansrijke toekomst? www.hersenstichting.nl

• Marjan schreef een boek over haar  
ervaringen Hé Van Puffelen, wat denk  
je ervan... € 19,95 (Uitgeverij Inmerc bv)

Chaos
“Van het eerste jaar na Theo’s beroerte 
herinner ik me vooral de enorme chaos. 
En de wil om ons dagelijks leven weer in 
balans te krijgen. Ons hele systeem was 
ontwricht. Opeens kwam alles in het teken 
te staan van de zorg die Theodoor nodig 
had. Er stond een enorm bed in onze huis-
kamer. En dan die verbale kracht van Theo 
en zijn gebrek aan inzicht in zijn ziekte. Hij 
vroeg wel dertig keer op een dag: ‘Wat is er 
mis met mij?’ Ik bleef het maar uitleggen. 
Maar een kwartier later kwam hij weer: 
‘Marjan, ik snap er niets van. Wat is er nou 
toch mis met mij?’ En hij vroeg het ook aan 
de kinderen. Dat was heel pijnlijk. Door 
de schade in zijn hersenen was Theodoor 
zich niet meer bewust van de linkerkant 
van zijn lichaam en alles wat zich links van 
hem bevond. Dat wordt neglect genoemd. 
En dat neglect had hij dus ook naar zijn 
ziekte toe. Theo heeft de afgelopen jaren 
geleerd dat gebrek aan bewustzijn te com-
penseren. Zijn linkeroog hangt nog wat 
en zijn linkerarm heeft nauwelijks kracht. 
Daarnaast kan hij verschrikkelijk moe 
zijn. Die extreme, neurologische moeheid 
wordt vaak niet begrepen, ook niet door 
zorgverleners. Theodoor kan ook niet te 
veel prikkels verdragen. Ik heb heel graag 
de radio zachtjes aan. Dat kan niet meer. 
Langs de televisiekanalen zappen, kan ook 
niet meer. En feestjes of veel en langdurig 
bezoek zijn taboe. Als er te veel impulsen 
zijn, kan Theo zich heel slecht concentre-
ren en wordt hij prikkelbaar of boos en dan 
komt er eigenlijk niets goeds meer uit zijn 
handen. Terwijl hij nog heel wat kan in een 
omgeving met weinig prikkels.” 

apart wonen
“Theodoor is veranderd door dat hersen-
infarct. Hij had een rustige persoonlijkheid 
en was een leuke vader en een liefdevolle 
man. Na het letsel werd hij heel solistisch 
en veeleisend. En heel erg op zichzelf 
gericht. Theodoor is bedrijfskundige en 
werkte bij een internetbedrijf. En opeens 
had hij continu zorg nodig en de struc- 

tuur van een dagindeling vanwege  
zijn initiatiefverlies. Toen hij uit het  
eerste revalidatiecentrum kwam, kreeg ik 
structuurlijsten mee. Die hingen op het 
prikbord in de keuken met alleen maar 
lege vlakken: ochtend, middag en avond. 
Ik moest het doen. Maar ik zat ook met 
drie pubers: ze hadden verdriet om papa, 
verkeringen gingen uit, voetbalschoenen 
gingen kapot. En ondertussen moest ik 
aan de slag met die lijsten. Dat ging niet. 
Dat is te veel voor een mens. Ik heb er 

maanden over nagedacht, maar uiteinde-
lijk besloot ik dat Theo en ik apart zouden 
moeten gaan wonen. Een pijnlijke beslis-
sing waar veel mensen in mijn omgeving 
moeite mee hadden. Behalve de kinderen 
en mijn vriendinnen. Zij hebben het van 
binnenuit meegemaakt. De kinderen heb-
ben me twee keer letterlijk tegen de grond 
zien kletteren van vermoeidheid, frustratie 
en spanningen. Zij waren als de dood dat 
er ook nog iets met mij zou gebeuren. Nu 
woont Theo door de week in een zorgap-
partement en in het weekend komt hij 
bij mij. We kunnen op zondagochtend bij 
het ontbijt een ouderwets goed gesprek 
hebben. Dan ben ik zo blij en dan denk ik: 
‘Daar is hij weer!’ Het is bijna schizofreen, 
want ’s middags zegt hij: ‘Ik ben blij dat ik 
weer naar m’n appartement ga.’ Vaak ben 
ik gesloopt na het weekend. Omdat ik zo 
heel veel geef en omdat ik voor twee denk. 
Theo heeft continu aansturing nodig. 
Je moet meedenken, meekijken en mee-
lopen. ‘Theo heb je je tas, heb je dit, heb je 
dat?’ En dat doe je. Het is geen moment in 
mij opgekomen dat ik dat niet zou doen. 
In die zin ben ik ook wel een zorgmiep. 

Als je het mij eerlijk vraagt, had ik heel 
graag zeven dagen in de week voor hem 
gezorgd. Maar zijn gedrag en alle dagen 
van de week iemands dagindeling bepalen, 
prikkels voorkomen en alles in goede  
banen leiden: dat trok ik niet. Maar dat 
doet niets af aan mijn liefde voor hem.”

geen keus
“Ik mis Theodoors inlevingsvermogen en 
de gelijkwaardigheid het meest. Maar ik 
probeer daar niet te vaak en niet te lang bij 
stil te staan. Als ik continu bezig ben met 
wat ik mis, dan houd ik het niet vol. Ik leef 
heel erg vanuit wat er nog wel is. En ik heb 
al zo veel gerouwd, gevloekt en getierd 
over wat ik heb verloren dat ik het een plek 
heb gegeven. Ik mis hem dag en nacht, tot 
op het bot. Maar je hebt geen keus. In het 
derde revalidatiecentrum Klimmendaal 
kreeg ik te horen: ‘Marjan, je bent nog 
jong, je vindt wel een andere man.’ Hoe 
kunnen mensen zoiets denken? Ik heb 
niet de makkelijkste weg gekozen. Je kunt 
zeggen: hij is zo veranderd, ik ga wel via 
internet een ander te zoeken. Maar dat is 
niet mijn manier van leven. Ons huwelijk 
is gered doordat we apart zijn gaan wonen. 
Ik ben iedere zaterdagmiddag weer heel 
blij als Theo via de achterdeur binnenkomt 
met een grote bos bloemen.” 

“  alle Dagen van De week 
ieManDs DaginDeling 
bepalen, prikkels  
voorkoMen en alles  
in goeDe banen leiDen: 
Dat trok ik niet”
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