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Annemarie de Waard (56) 
kwam er pas laat achter dat 
zij last heeft van blijvend 
hersenletsel. Drie jaar ge-
leden is zij onderweg naar 
huis vanuit Zaandam omge-
vallen met de fiets. “Ik weet 
niet meer hoe het gebeurde. 
Ik weet ook niet meer hoe ik 
thuis ben gekomen.” Anne-
marie kwam thuis met een 
gebroken rib en een opgezet 
gezicht.

Annemarie was zelf enorm in 
de war: “het enige wat ik me 
herinner is dat ik een leuke 
avond had bij een muziektent 
in Zaandam,” verteld Annema-
rie, “ik had ook geen alcohol 
gedronken toen ik daar was.” 
Haar familie was erg geschrok-
ken. Rick, haar man, heeft nog 
telefonisch contact gehad met 
haar terwijl ze onderweg was 
naar huis. “Ze vertelde dat er 
niks aan de hand was en snel 
thuis te zijn. Vervolgens trof ik 
haar aan met een opgezet ge-
zicht.”

Voeten in de aarde
Toen Annemarie bij het zieken-
huis kwam de volgende dag 
werd er geconstateerd dat zij 
door de val een hersenbloe-
ding had opgelopen. De her-
senbloeding zou als gevolg 
hebben dat zij een bloedprop 

in de hersenen zou hebben. 
“Ik ben een aantal dagen voor 
een bloedprop in mijn hoofd 
naar het ziekenhuis geweest 
en kreeg hier bloedverdunners 
voor.” Verteld Annemarie. Zij 
heeft een aantal maanden aan 
de bloedverdunners gezeten 
om te zien of dit de vreemde 
prop in haar hoofd, die docto-
ren hadden gevonden bij de 
röntgenfoto, zou verkleinen. 
“Ik moest heel vaak naar het 

ziekenhuis om te kijken of de 
bloedverdunners zouden aan-
slaan. Ze vertelden mij dat dit 
niet het geval was en dat ze 
niet goed wisten hoe dit opge-
lost zou moeten worden.”

Verkeerde prognose
Uiteindelijk bleek het dat de 
prognose niet helemaal correct 
was. Er gingen maanden over-
heen. “De bloedverdunners 
sloegen niet aan. Dit was een 
groot probleem.” Verteld Anne-
marie. “Het zou dus óf iets an-
ders zijn, of het zou einde oe-
fening zijn voor mij”. Een aantal 

maanden later bleek de prog-
nose niet correct. Na meerde-
re MRI-scans kwam eruit dat 
er helemaal geen hersenbloe-
ding had plaats gevonden. Het 
bleek een tumor te zijn in de 
hersenen die er inmiddels al 
een jaar zat. “Ze moesten ver-
der onderzoek doen naar of de 
tumor goedaardig of kwaad-
aardig zou zijn.”

Verdere behandeling
Annemarie is na de prognose 
van de tumor in een revalida-
tietraject gevallen. Doordat ze 
in de ziektewet zat werd ze 
raar behandeld door het bedrijf 
waar ze werkte. “Het deed me 
pijn hoe het bedrijf waar ik zo 
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had op een veel vervelendere 
plek kunnen zitten.” Dat was 
niet het enige. “Het bleek zo te 
zijn dat blijvend hersenletsel in 
mijn familie zit. Ik kom er nooit 
meer vanaf.”

Onzekerheid
“Ik wist niet hoe ik dit nieuws 
moest ontvangen. Het leek op 
iets waar ik nooit mer vanaf zou 
komen.” En niets bleek minder 
waar. Het blijvende hersenlet-
sel zou een grote impact heb-
ben op haar leven. “Ik twijfelde 
om mijn nieuwe collega’s van 
mijn nieuwe baan te vertellen 
over mijn aandoening. Ik was 
bang dat zij mij misschien an-
ders zouden gaan behande-
len, terwijl ik nog steeds de 
hardwerkende vrouw ben die 
ik altijd ben geweest.”

lang met plezier voor heb ge-
werkt me op deze manier heeft 
uitgekotst.” Eerlijk was het ze-
ker niet volgens haar. “Ik werd 
van het kastje naar de muur 
gestuurd en moest werk doen 
waar ik voor onder gekwalifi-
ceerd was.”

Vervolgens kwam Annemarie 
terecht bij het ziekenhuis en 
had daar verschillende behan-
delaren. Ze werd daar begeleid 
om terug te kunnen integreren 
op haar werk. “Ik had verschil-
lende specialisten die mij weer 
op gang hielpen, omdat mijn 
hersenen waren aangetast 
door de tumor. Zo had ik geen 
gevoel meer in mijn linkerknie, 
kon ik minder goed op iets fo-
cussen en kostte mij alles erg 
veel energie”.

Helaas kreeg Annemarie snel 
te horen dat wat zij mankeer-
de niet zomaar wat was. “Ten 
eerste heb ik enorm geluk met 
de plek waar de tumor zit. Het 

“HET DEED 
ME PIJN HOE 
IK DOOR MIJN 
WERK WERD 
UITGEKOTST”

Positief blijven
Naast alle narigheid waar An-
nemarie mee te maken heeft 
gehad blijft ze positief. “Ik heb 
geleerd dat je niet alles voor 
lief moet nemen. Zo ben ik mij 
minder druk gaan maken over 
werk, gezonder gaan leven en 
ben ik van elke dag aan het ge-
nieten. Ik wil vanaf nu het posi-
tieve zien in alles.” Verteld ze. 
“Onthoud dat je er nooit alleen 
voor hoeft te staan. Vraag om 
hulp van familie en vrienden en 
laat een aandoening niet jouw 
leven bepalen.”


