
15 mei 2012 - Opname 

Iets na negen uur vertrokken we, het was niet druk en iets voor tien uur waren we bij de 

parkeergarage van het UMC Utrecht. VOL, 2 auto's eruit, 2 erin. 

Bij een auto in de rij stapt een oude man, 80+ denk ik,uit zij, ook oud, gaat achter het 

stuur zitten en hij loopt richting ingang UMC. Even later stapt ze uit en gaat aan 

bestuurster achter iets vragen. Aan de gebaren zien we wat ze moet weten: terug in de 

auto lukt het wel het zijraam open te doen. 

Een dik kwartier later kunnen we door de slagboom en even later staat de auto geparkeerd op 

het dak van de parkeergarage. 

Om kwart over tien melden we ons bij Opname , ruim op tijd, op de oproep stond half elf. 

We krijgen een net routebriefje voor Thoraxfoto (Receptie 25), Bloedprikken (Receptie 12) en 

ECG (Receptie 7). 'U kunt uw koffer of tas hier laten, maar misschien wilt U er iets te lezen 

uithalen?' vraagt de receptiemevrouw nog. 

Het gaat snel, je krijgt amper tijd om te gaan zitten. 10:20 weg bij Opname, 10:40 terug met 

de volle stempelkaart. En steeds maar de geheugentest: 'Geboortedatum?', ik scoor 100%. 

Als we terug zijn wil de receptiemevrouw een vrijwilliger/ster zoeken om ons te begeleiden 

naar B4 West. Wij kennen de weg, gaan zelf wel. 

Op B4 West zien we meteen bekenden. Maarten die ons welkom heet, Harrie op wie we even 

moeten wachten, hij zal de intro doen. Een verpleegster die tegen mijn lief zegt 'Ik had U al 

gezien bij Radiologie.' Ze is opgelucht als ze hoort dat ik er alleen ben voor vervanging, net 

als Maarten even tevoren. 

Harrie doet de intro op de afdeling. Eigenlijk weinig te vertellen of uit te leggen, alles is nog 

zoals het was 2 jaar geleden. Het Gele Formulier voor de afdeling wordt gecheckt. Hoe het is 

met me en hoe het me vergaan is de afgelopen twee jaar. Of er nog bijzonderheden zijn. 

Jammer dat ik de medicijnen van thuis niet bij mee heb, ik gebruik merk-Selokeen omdat ik 

kriebelhoest krijg van generieke Metropol en merk-Selokeen zit niet in het assortiment van de 

ziekenhuisapotheek.  

We gaan naar Kamer 29 bed 2 om me te installeren voor de komende paar dagen. Bloeddruk 

wordt gemeten en ik word aan de Telemetrie gelegd, standaard procedure, dubbel beveiligd 

want de ICD heb ik nog gewoon. Met de telemetrie wordt de ECG, hartslag en eventuele 

ritmestoornissen van de patiënt zichtbaar op de centrale monitor. Al denk ik dat het een 

manier is om er voor te zorgen dat ik niet ontsnap van de afdeling, want voor beveiliging 

tegen ritmestoornissen heb ik de ICD. 

Dat was het dan het programma voor vandaag. Het is tenslotte al elf uur geweest. 

Ik drink nog koffie met mijn lief en mijn lief vertrekt, ze moet werken om één uur, nu heeft ze 

anderhalf uur om een klein uur te rijden. 

Ik sta nog even te praten met een medepatiënte als Harrie eraan komt. Ik dacht dat ik klaar 

was voor vandaag maar ik moet nog even naar de zaalarts. 'We zochten je. Potverdorie: Net 

zijn eigen vrouw uitgezwaaid en daar staat ie bij een andere vrouw'. De zaalarts wil me zien, 

medische check, medische geschiedenis doorlopen -'Nee U heeft zeker geen infarct gehad'- 

etc.  Hij kent me van naam, van het STIN werk en blijkbaar ook van wat anderen gezegd 

hebben. Als ik vraag: 'Na de ingreep mag ik een week niet autorijden?' (bij mij wordt de draad 

niet vervangen, was dat wel dan geldt er een rijverbod van 2 maanden) antwoordt hij met een 



lach 'Tien dagen, maar U kent de wet misschien wel beter dan ik via uw STIN werk'. Morgen 

nieuwe ICD, en Ja: de oude krijg ik mee. Donderdag of vrijdag naar huis, een specialist moet 

beoordelen of de wond OK is, hij weet niet zeker of er op donderdag / Hemelvaartsdag 

iemand is. Ik wel, ik weet van 2010 dat er zelfs op Nieuwjaarsdag iemand even langs kwam. 

En dan is het tijd voor de lunch. 

De man naast me ligt te wachten op een nieuwe ICD. Wachten duurt lang, zeker als het al 

twaalf uur geweest is en je bent nog steeds nuchter. Uiteindelijk zal hij om kwart voor twee 

aan de beurt zijn. 

Een oude mevrouw, bed 4, wordt opgehaald, een nieuwe patiënt, een man van ongeveer mijn 

leeftijd, komt op bed 3. 

We, de patiënt van bed 3 en ik, raken aan de praat. Al gauw blijkt dat hij me goed kent. Niet 

van gezicht, wel van mijn weblog en van het STIN Journaal. Vind hij leuk om mee te maken: 

een voor hem zo bekend iemand uit de ICD wereld; die kom je niet vaak in het wild. Hij 

tenminste niet. Erg grappig vindt hij het om op het scherm boven het bed mijn weblog van 

gisteren te lezen, 'Ik ben er klaar voor', en tegelijkertijd onderwerp en schrijver van de blog in 

het bed tegenover hem te zien. Hij vraagt 'Krijg je voorrang omdat je bekend bent?', hij heeft 

gezien dat ook het personeel me kent. 

Hij komt voor een ablatie, bij de beste, bij 'mijn' specialist, twee jaar geleden deed hij mijn 

ablatie ook en met groot succes. 

Als de catering langs komt vraagt die of zijn vrouw ook wat wil. 'Glaasje Jus' vraagt 

ze 'Sorry ' zegt het meisje van de catering, 'we mogen voor gasten alleen koffie of thee 

schenken'.  

'Mag ik nog een glaasje jus?' vraag ik. Dat mag. Zijn vrouw, de vrouw van de patiënt 

van bed 3, snapt het. Een katholieke oplossing noem ik zoiets, het is in elk geval een 

creatieve oplossing. 

Tegen kwart voor vier komt de zaalarts met Dr M., de elektrofysioloog die mijn 'aanvraag' 

van vorige week bespoedigd heeft. 'Hé, meneer Sterks! Een bekende!'. Hij is niet ‘mijn’ 

elektrofysioloog maar we kennen elkaar niet alleen van de drie keer dat ik hier lag in 2010 en 

eerder een keer uitlezen na een shock, ook van een patiëntenavond waar we allebei een 

onderwerp deden en samen in het panel zaten. De begroeting is voor mijn buurman reden 

naderhand te zeggen ‘Jullie kennen elkaar wel erg goed zag ik’.  

Als ik dokter M. vraag of er iets mis gegaan is met de planning legt hij uit dat vervanging 

eigenlijk binnen cardiologie gepland wordt omdat veel patiënten uit de jaren dat ik hem kreeg 

de ICD onder de spieren hebben. Dan gebeurt vervanging onder narcose. Mijn ICD is 

onderhuids (boven de spieren). Daarom ben ik hier ingepland op 'hun' katheterisatie kamer en 

gebeurt het onder plaatselijke narcose. En kan het 'tussendoor'. ‘Het kan in twintig minuten 

gefikst zijn’ zei hij, ‘De voorbereidingstijd en opruimen duurt langer dan de ingreep zelf’. Hij 

had gezien dat de laadtijd van mijn ICD toch wel erg hoog werd. Vandaar. 

Als ik zeg dat mijn buurman van bed 3 dacht dat ik voorrang krijg vanwege mijn naam zegt 

hij dat er deze week een patiënt was die een batterij heeft die versneld leegliep, die staat 

volgende week al ingepland. 'En bij U was het ook gewoon nodig'. Hij kon er mee lachen. 

Later wandelend over de gang zie ik nog een andere elektrofysioloog die me nog kent. 'Hoe is 

het er mee?'  

Een onderwerp dat terugkomt: Dat mijn ICD wel erg lang meegegaan is, zeker omdat hij heeft 

moeten werken (ik blijf er bij dat het verhaal van ‘vaak werken kost levensduur van de ICD’ 



niet waar is of tenminste genuanceerder, iets anders is het als hij vaak moet pacen). ICD's van 

2004 zijn tegenwoordig zeldzaam. Een van de laatste. Later zal mijn eigen elektrofysioloog 

zeggen dat het maanden geleden is dat ze er een uit 2004 hadden. 

We eten andijvie a la crème met gekookte aardappelen en jus en een gehaktschijf en 

chocolade vla toe. Ik vond het lekker. Inmiddels weet ik dat er iets veranderd is hier: Menu 

gaat via het multimediascherm boven het bed. Morgen niet vergeten te kiezen. 

Medicijnen na het eten en straks om tien uur weer (maar niet voor mij, ik hoef niet). Ik herken 

de routines van het ziekenhuis.  

Ik hoor dat ik nummer 3 ben op woensdag. Eerst twee nieuwe ICD's plaatsen. Dokter 

Tuinenburg gaat het doen. Met een beetje geluk rond of vlak na de middag, met een beetje 

pech nog wat later. Mijn buurman ging gisteren om kwart voor twee naar beneden. Ze zouden 

vragen of ik een bescheiden ontbijtje zou mogen... 

Televisie kijken.  

'De slechtste chauffeur van Nederland'. Ik kan het niet aanzien ... verschrikkelijk wat 

een programma... hoewel: Die mevrouw van vanmorgen voor de parkeergarage die 

niet wist hoe het zijraam openging... 

Mijn lief nog even aan de telefoon, ze was eerst nog gaan sporten.  

Ik heb het steeds over mezelf, maar onze hond was ziek. Ze lijkt beter te zijn. Gisteren 

was ze al zo ziek als een hond. Vanmorgen heb ik haar om 6 uur al uitgelaten, ze zat te 

piepen. Diarree. 

Om half elf is de laatste actie: Scheren. Scheren rond de ICD, rond het litteken waar de ICD 

onder zit. 'Probeer het eerst maar zelf.' Als ik het gedaan heb is het niet genoeg: Ik heb het 

overgedaan zoals de vorige keer, de verpleegster kiest voor een vierkant op de linkerschouder, 

grofweg van boven tot tepelhoogte en tot het midden van het borstbeen. 

Om half twaalf doen we het licht uit. Proberen om te slapeen. 

16 mei 2012 – De dag van de ingreep. 

 

Ik heb slecht geslapen. Nee, niet door een snurker of zo. Gewoon. Vreemde geluiden. Een 

verpleegster die binnenkomt bij mijn buurman: 'Er zit een draadje bij u los'. Van de telemetrie 

bedoel ik. 5 draden, 5 stickers en 5 klemmetjes op de stickers, vooral die klemmetjes willen 

wel eens los laten. 

Om vijf uur wordt het licht, voor mijn  gevoel heb ik na kwart over vijf niet meer geslapen.  

 

Zeven uur. 

Bloed prikken bij de ene buurman die om negen uur een ablatie krijgt, een laatste spuit 

antibiotica bij de ander die gisteren een ICD gekregen heeft.  

 

Bekenden, van de nachtdienst en even later de ochtenddienst. 'U bent toch die schrijver?' 

Grappig. Ook zingt het rond dat ik mijn ICD al zo lang heb. 'U bent die man met een ICD van 



bijna 8 jaar oud?', tot nu toe was het 'Zeven-en-een-half jaar' en 'Een ICD uit 2004'. Het  is 

heel bijzonder, een oldtimer onder de ICD’s.  

Ochtendcontrole. Bloeddruk en temperatuur. Had mezelf al gewogen, oude gewoonte uit 

eerder ziekenhuisverblijf. Mijn bloeddruk is veel te hoog, 160/105. Ik snap het niet, voel me 

rustig, alleen weinig geslapen. 

Een  licht ontbijt, twee beschuiten met aardbeienjam, het laatste wat ik krijg tot  na de ICD 

vervanging. Zelden kneep ik de sachets van de jam beter uit dan nu. 

 

Doktersronde, zoals elke morgen op deze afdeling. 'Tussen twaalf en twee?' vraag ik. De 

dokter die zo te zien de hoogste in de pikorde is,  zegt dat het wel na twee uur kan worden, 

naderhand hoor ik van de verpleging dat het met een beetje geluk al om 12 uur kan zijn. 

Afwachten dus. 

 

De buurman in bed 1 (de buurman van bed 3 noemde hem ‘De prins van Lariac’, ik weet 

waarom) krijgt een laatste ECG, zijn ICD wordt ingesteld. Hij was gisteren om kwart voor 

twee weggegaan voor de ICD plaatsing gegaan en na vijf uur teruggekomen, de draad was 

lastig. Als hij weggaat voor een laatste thoraxfoto praat ik nog even na met de ICD technicus, 

hij was het die mijn ICD had uitgelezen op 9 maart. Over wat er fout gegaan kan zijn. Hij is 

netjes, geeft zijn collega’s niet de schuld. Ik heb intussen wel begrepen dat het ook werkelijk 

fout is gegaan met de aanmelding: Anderhalve week geleden is de procedure aangepast: 

Vanaf nu zijn verantwoordelijkheden duidelijker en is er in de procedures een 

controlemechanisme ingebouwd. Blijkbaar was ik niet de enige geweest waar iets niet goed 

gelopen was met de planning. 

 

De buurman van bed 1 krijgt zijn papieren en mag vertrekken. De buurman van bed 3 is al 

voor negen uur naar beneden gegaan.  

Het is stil geworden. 

 

We krijgen straks gezelschap van een vrouw. 'Een vrouw van 18' dacht Harrie maar Harrie 

kennende vergist hij zich een beetje met de leeftijd. Harrie is de baas van deze kamer, of eerst 

verantwoordelijke of zoiets. 

De koffie komt voorbij. Letterlijk, voorbij. 'Jij staat onder streng regiem en je krijgt niets meer 

tenzij je je goed gedraagt bij de implantatie' heeft Harrie gezegd. 

Ik krijg alvast een infuus in de rechterarm, Harrie spuit er nog wat zoutoplossing in. Daar 

moet ik het mee doen. 

 

Ook op de gang is het stil. Laatste werkdag van de week, mensen krijgen behandeling of ze 

zijn of gaan naar huis. Er schijnt een bult aan werk te zijn, ze willen zoveel mogelijk patiënten 

van 5 dagen in 3 dagen stoppen. 

Om tien over elf zie ik dat een patiënt op bed afgevoerd worden naar beneden, hij vertelde me 

gisteren vertelde dat hij vandaag als nummer 2 gepland stond voor een nieuwe ICD,. 

Het voordeel is dat ik nu weet dat ik na de pauze aan de beurt ben. Toch twee uur?  

 

Dankzij de moderne techniek zie ik even later een paar foto's van de sponsorloop van mijn 

kleindochter die mijn lief naar mij gemaild heeft, een eigen Gmail adres is in zo’n geval erg 

handig.  

 

De nieuwe kamergenote arriveert, ze is geen 18 (maar nog lang niet het omgekeerde) en komt 

alleen inchecken, straks vertrekt ze weer en zondagavond komt ze terug voor de ablatie op 

maandag. 



Kortom: Er gebeurt hier van alles... met af en toe een rondje op de gang realiseer ik me dat ik 

de krant wel uit heb maar meer  ook niet: Het boek dat ik meegenomen had is nog dicht. 

 

Half twee, omdat ik al zo lang nuchter ben komt Harrie mijn bloedsuiker nog eens prikken, 

vanmorgen was die 6.4 en nu 5.7. Ook goed. 

 

Om kwart voor twee is het zover. 

 

De ICD vervanging. 

 

Voordat alles begint krijg ik op de kamer een Diazepammetje, een rustigmakertje. Ook 

bekend als valium.  

Operatiejasje aan, alles verders uit, alleen de onderbroek mag je aanhouden. En je sokken, het 

is koud op de operatiekamers. Anders dan bij andere operaties mag je in dit ziekenhuis bij de 

ICD vervanging een trouwring en een eventueel kunstgebit aan- / inhouden tenzij deze los 

zitten. Harrie en Heidi brengen me met bed en al naar het voorportaal van de operatiekamers. 

Normaal gebeuren ICD’s op de Katheterisatiekamer maar die is op woensdag  in gebruik voor 

ablaties. Van daar uit naar operatiekamer 17 die nu is gereserveerd voor ICD's. Tot mijn 

verrassing, tot mijn aangename verrassing, komt dokter M. me ophalen. 'Ik bedacht dat ik het 

maar beter zelf kon doen, ik weet hoe je hecht aan ervaring en ik heb al meer dan zo'n 1000 

ICD's en pacemakers gedaan' zegt hij met een lach 'en bovendien, als dokter L. bezet is en ik 

het doe in zijn plaats, dan kun je toch verzekerd zijn van Duitse Gründlichkeit.' Dokter L. is 

mijn eigen elektrofysioloog, ze zijn beiden Duitser. 

In de operatiekamer gebeurt meteen van alles. Doorschuiven van bed naar operatietafel. 

Operatiehemd uit. Manchet van bloeddrukmeter om de rechterarm, een uitsteek aan het 

operatiebed voor de linkerarm. Infuus aangesloten en een volle spuit erin. Overal plakkers. 

Defibrillatiepads rechts boven en linksonder. Nog even scheren over het ICD-litteken, 

blijkbaar was het nog niet goed. Ontsmettingsmiddel over de linkerschouder van middenrif, 

zover als een T-shirt komt over de arm.    

Dan wordt alles afgedekt, ook mijn gezicht voor een deel, en ik zie niet veel meer. 'Deze spuit 

kan pijnlijk zijn!', de verdovingsspuit in de schouder. Ondanks dat ik mijn best doe te 

ontspannen moet ik toegeven dat hij gelijk heeft. Er volgen er nog een paar. Intussen vertelt 

hij hoe zijn kinderen proberen hem zuiver Nederlands ‘Spuit’ te laten zeggen, hij is Duitser, 

zijn vrouw Nederlandse en ze wonen al zeven jaar hier. 

Wat er dan gebeurt - ik weet het nauwelijks meer. Ik voel wat gefriemel en hoor praten.  

Ik voel me een beetje wegzakken maar kan nog  net voorkomen dat ik echt wegzak - naar 

mijn gevoel. En toch is mijn gezicht plotseling niet meer afgedekt.  

Ik kijk op de klok en het is vijf voor drie en dokter M. zegt: 'Dat was het dan meneer Sterks. 

De ICD is uitgetest en geprogrammeerd, alles is klaar.' Blijkbaar ben ik toch weggeweest, 

verder dan ik me realiseerde. 

Nog even wat los maken, stickers en pads en zo, en even later rijden dr M. en zijn assistent 

me, nadat ik weer overgewipt ben op mijn eigen bed, terug naar de afdeling. Op mijn vraag of 

het in twintig minuten klaar was zegt dokter M, ‘Misschien eenentwintig, maar zeker niet veel 

meer.’ 

Terwijl ze mijn bed weer op zijn plaats reden was mijn lief is intussen ook op de afdeling, ze 

was net een paar minuten binnen. Het is kwart over drie. 

 

Het eerste wat ik doe is iets eten bestellen. Drie sneden brood met kaas en twee sneetjes 

peperkoek (waarvan mijn lief er een opeet bij de koffie die ze aangeboden krijgt). Een sms'je 

naar kinderen en hun wederhelften. 



De krant van gisteren mag mee terug, had ik al gelezen.  De iPad niet, ze hebben hier WiFi en 

de iPad is nog veel handiger dan het entertainmentsysteem dat ze hier boven elk bed hebben 

en waar ik twee jaar geleden zo blij mee was. 

Als ik net zit te eten komt de assistent uit de operatiekamer met een plastic zakje met mijn 

oude ICD. ‘Voor op de schoorsteenmantel.’ 

De zaalarts komt kijken. Hij vertelt dat we, omdat het morgen Hemelvaartsdag is met dienst 

als op zondag, de vervolgafspraken volgende week thuisgestuurd krijgen.  

 

Nadat mijn lief vertrokken is komt tegen vijf uur dokter L. even langs om te kijken hoe het 

met de buurman van bed 3 is die dan net terug is van de ablatie die hij gedaan heeft en ook 

omdat mijn buurman gezegd had dat ik hier lag.  

Een aangenaam weerzien. Hij zegt hetzelfde wat dr M. zei over Duitse Grundlichkeit. Ik kan 

hem vertellen dat het nog steeds goed met me gaat maar hij weet dat ook wel, hij ziet de 

patiëntenlijsten en weet dat ik voor de lege ICD kom. 'Bijna 8 jaar', hij herhaalt het. De 

eersten van 2004 werden al in 2005 en 2006 vervangen, het was al weer lang geleden dat ze er 

nog eentje van 2004 gezien hadden. Ik benadruk ook nog eens hoe positief zijn enthousiasme 

toen was voor de mentale acceptatie, voor het 'geloven dat dit het was'. Hij vertelt dat hij nog 

steeds vermoedt dat het bij mij ging om een restant van een kleine ontsteking aan de 

buitenkant van het hart, en dat ze nu twee 'hopeloze gevallen' hebben (hij noemde het anders) 

die lijken op wat ik had. Ze gaan nu proberen om ook bij die patiënten op de buitenkant van 

het hart te zoeken in het gebied waar hij bij mij het probleem opgelost heeft. Mijn hart in 

dienst van de wetenschap, zoiets. Leuk als het die mensen helpt! 

Hij vroeg me ook of ik misschien medewerking wilde verlenen aan '60 jaar cardiologie in het 

UMC Utrecht'. Ze zochten mensen om te interviewen voor een boek ter gelegenheid van dit 

jubileum, als eerste ziekenhuis met een aparte cardiologie afdeling. Hij had meteen aan mij 

gedacht omdat ik recente ontwikkelingen vertegenwoordig, eerst met de ICD en daarna met 

de ablatie. Hij zal mijn naam doorgeven want natuurlijk wil ik wel iets terugdoen! 

Voor de rest: Ik blijf zijn patiënt, ook al ben ik nu behandeld door zijn collega. 

 

Ondanks de late brunch om half vier smaakt het eten om half zes me weer goed. Ook al is 

kalkoenrollade met bloemkool en rijst niet mijn eerste keus, het was wel het beste wat ik er 

van kon maken. Op het scherm boven het bed zit een menu waar je tot 12 uur je keuze kunt 

maken. 

 

Na het eten nog wat buurten, ik kan goed overweg met de buurman. We hebben nu met zijn 

tweeën een 4-persoonskamer. Hij mag niet uit bed, badkamer voor mezelf. Jammer dat ik nog 

niet mag douchen. 

Even horen hoe het is met de mensen die voor me een ICD gekregen hadden, toevallig (?) ken 

ik ze allebei van de gang: Een vrouw van in de veertig die, ondanks negatief beoordeeld te 

zijn op verschijnselen, toch preventief een ICD krijgt vanwege familiaire aanleg en het daar 

moeilijk mee heeft. En een man van 75 die een zwaar infarct kreeg met hartstilstand en blij is 

een ICD te krijgen 'want ik wil hier nog wel een tijdje blijven'. Ieder hart is verschillend en er 

zit ook steeds een ander hart omheen, zo heb ik geleerd.  

 

Voor de rest rustig aan doen. Zonen aan de telefoon gehad, even mekaar horen. Natuurlijk de 

iPad gebruiken om al een stukje op te schrijven, dat typt veel makkelijker dan het toetsenbord 

boven het bed. Ik had mijn verhalen deels al in concept op Gmail geschreven al ging dat 

moeizaam op het ding boven het bed, voordeel is dat je zo door kunt gaan op de iPad. 

 



En natuurlijk ... Muziek luisteren op de iPad. Nu kan ik ongestoord Tommy luisteren. Of 

althans ...  even nog de antibiotica in het infuus in de arm. Zoutoplossing om door te spoelen, 

antibiotica erin en dan nog een stootje zoutoplossing om zeker te weten dat alle spul in mijn 

lijf zit en niet in het slangetje van het infuus. 

Nog even Wordfeud: ik speel met een paar mensen en die reageren meteen met chatberichten. 

En woorden. Ik verzamel ook even geld in Cityville, cashen is toch het minste wat je moet 

doen. 

 

17 mei 2012 – Weer naar huis 

 

Redelijk geslapen vannacht. Ik word wakker om half vijf met een pijnlijke ICD. De plek waar 

die zit. Alsof ik een klap van een paard gehad heb. Bij de nachtdienst haal ik twee 

paracetamol. Vaag men ik ook dat er eerder een verpleegster geweest was omdat er een 

draadje los zat maar dat kan ik ook gedroomd hebben. 

Ik slaap tot half zes en dan nog een halfuurtje en ben dan klaar wakker. Ik heb lekker muziek 

liggen luisteren tot om kwart over zeven de nachtzuster komt voor een laatste shot antibiotica 

en die daarna het infuusje er uit haalt. Bloeddruk en temperatuur opnemen, natuurlijk, dat 

gebeurt elke morgen. 

  

Ontbijt na acht uur, het is weekend, wat later dan anders. Om half negen komt dienstdoend 

dokter de wond beoordelen en een nieuwe pleister plakken. Heel voorzichtig, ik moest mijn 

handen zelfs weghouden, bang voor infectie. Korte instructies: Even nog niet douchen, ze 

komen voor een ECG en je moet nog een thorax / röntgen. Als die beoordeeld zijn mag je 

naar huis met de papieren die de verpleging klaar maakt.  

Iets na negen uur kunnen we met z’n drieën, de twee die een nieuwe ICD kregen gisteren en 

ik, naar Radiologie op 1, begeleid door verpleging. Als we goed en wel terug zijn is de ECG 

laborante er, de ECG wordt aan het bed gemaakt. Ze heeft alle tijd en we praten nog even 

gezellig, met haar erbij we zijn maar met z’n drieën op de kamer, het is rustig. 

 

Mijn lief is er voor 11 uur, we moeten nog even wachten, papieren invullen is zo gebeurd 

maar verantwoordelijkheden … even wachten tot de juiste personen toestemming gegeven 

hebben.  

Sneu is het voor mijn kamergenoot: eerst was gezegd dat hij morgen pas naar huis mocht en 

naderhand dat hij, als alles goed was, vandaag mocht. In de computer stond dat hij morgen 

pas mocht en er was geen dokter aanwezig om anders te beslissen. 

 

Wij vertrekken om half twaalf met alle spullen en een brief met informatie voor de patiënt en 

een brief voor de huisarts waar alles in staat wat het UMC Utrecht heeft over mij. Weekje 

geen autorijden als de wond goed geneest, je voelt het zelf wel. ‘Niet fietsen’ had ik gehoord 

toen ‘de Prins van Lignac’ naar huis mocht, mijn buurman van bed 1. ‘Ik zou niet weten 

waarom, bij ICD vervanging als de draad blijft zitten. Tenzij je op de racefiets of 

mountainbike gaat’. Mooi, vrijheid! 

Het paar sokken dat ik kwijt was blijkt onder in de rugzak te zitten. Gewoon niet goed 

gekeken… 

 

Zo. Nu nog even een paar dagen rustig aan doen. Als het pijn doet een paar paracetamol. Niet 

sjouwen, ik voel het zelf wel.  

 

Het zit er op. Op B4 West heb ik tegen de verpleging gezegd: ‘Tot over een jaar of tien – 

twaalf’. 



Nu ik thuis ben voel ik het gewroet aan de ICD. De nieuwe ICD is lichter dan de vorige maar 

voelt alsof hij een kilo weegt.  

Even een paar dagen rustig aan doen. 

 

Mijn nieuwe ICD is de Boston Scientific Energen ICD-VR F141, de fabrikant claimt een 

levensduur van 10-12 jaar. Bij de oude, de Vitallity, was dat 5-7 jaar. 


