
Mijn uitdaging? 

Tot een jaar of vier geleden leefde ik, wat men soms wel eens noemt, een 

‘normaal’ leven. Dat wil zeggen, werken, sporten, ontspannen, alles op zijn tijd. 

Alles in prima conditie, vrouw, kinderen en kleinkinderen, wat wil je nog meer. Je 

dacht niet na over uitdagingen of zo, alles was prima zoals het liep. 

Oké, het hardlopen ging de laatste tijd wat minder. Minder vaak, minder ver, 

minder snel. Maar ja, wat wil je van iemand over de zestig die zich zelf niet meer 

hoeft te bewijzen. Zolang het maar gezellig is en dat was het. 

Tot op een gegeven moment mijn ogen wat slechter werden, wat onduidelijker 

zicht en een vreemd bocheltje aan de horizon, wat hier in het vlakke Nederland 

toch vreemd is. Even kijken voor een nieuwe bril. Doorgestuurd naar de oogarts 

en het balletje begon te rollen. Twee maanden en vele onderzoeken later kon ik 

natellen dat ik ongeveer twee jaar eerder al last had gekregen van neuro-

sarcoïdose. De arts die het vaststelde vrolijkte me meteen op door te zeggen 

dat het niet dodelijk was, alleen chronisch. “Nou” dacht ik, “treffen we dat 

even”! Ondertussen heb ik gemerkt dat chronisch (gelukkig) toch wel lang is en 

dat chronisch op de duur gaat vervelen! 

Zodra ik het hele verhaal een beetje door had, begon voor mij ook het zoeken 

naar iets. Je wilt je graag opnieuw bewijzen. Je zit regelmatig in een periode dat 

je weinig kan en er is tegen je gezegd dat dit zo wel zal blijven. Daarom had ik 

mijn behandelende arts gevraagd of medische fitness niets voor mij was. “Oh als 

je dat graag wilt, prima hoor. Als je maar niet denkt dat het helpt”, was het 

antwoord. Op hetzelfde moment dacht ik “Dat zullen we dan nog wel eens zien!”. 

En de uitdaging was geboren. Misschien was het antwoord van de arts bedoelt om 

me wat opstandig te maken en me te dwingen het tegendeel te bewijzen, maar 

dat betwijfel ik toch enigszins. 

Het is de kunst om een uitdaging aan te gaan die ook 

haalbaar is. Niets is zo frustrerend als een uitdaging die je 

niet waar kunt maken. Zo was mijn eerste voornemen, een 

wandeltocht naar Santiago de Compostella, geen origineel, 

maar een mooi en tevens idioot idee. Als ik zo’n tocht zou 

ondernemen, zou ik daar, vanwege de noodzakelijke rust die 

ik steeds moet nemen misschien wel een jaar over doen. Emotioneel gezien, je 



gaat je vrouw, kinderen en vooral kleinkinderen missen. Praktisch gezien, zitten 

we dan bijvoorbeeld met die Humira spuiten, die ze me echt niet achterna komen 

brengen en zesentwintig spuiten in je rugzak koel bewaren is ook een probleem. 

Dus deze eerste uitdaging was, nuchter nagedacht, een brug te ver. 

Als voorbereiding voor die grote tocht had ik toch al veel gewandeld en door veel 

te bewegen heb ik wel mijn conditie op zijn minst op peil gehouden. Sommige 

mensen beschouwen stilstand als achteruitgang. Voor mij is dit zeker niet. Ik 

ben tegenwoordig best tevreden met stilstand! 

Ondertussen heb ik wel een nieuwe uitdaging gezocht. Dit is, zoveel mogelijk 

doen zonder er de volgende dagen last van te hebben. Nogal lastig voor mij 

omdat ik snel te veel doe. Gelukkig herinnert mijn vrouw mij er nogal eens aan. 

Het is een soort van sport geworden. Proberen om tegen de rode lijn aan te gaan 

zitten. In de tuin werken, sporten, fietsen, lopen, knutselen en dergelijke, maar 

vooral, op tijd stoppen! 

Door mijn neuro-sarcoïdose ben ik mijn lichaam gaan vergelijken met een auto. 

Een wat ouder bouwjaar, maar uiterlijk nog in perfecte staat en ik kan er overal 

mee komen. Maar wat men gelukkig niet kan zien is mijn accu! Versleten en niet 

te vervangen. Hij raakt te snel leeg en heeft problemen met het opladen. Elke 

keer dat hij leeg loopt is hij steeds moeilijker op te laden. 

Mijn uitdaging is dus om mijn accu in een zo goed mogelijke 

conditie te houden door hem regelmatig te gebruiken, maar 

niet over te belasten! 

 


