
De dag die ik nooit vergeet
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Hoe het precies gebeurd is, weet 
niemand. Zelf herinner ik me ook 
heel weinig van het ongeluk. Ik 

weet nog dat ik op 25 augustus 1999 
onderweg was naar mijn werk. Ik was 
toen pas tweeëntwintig en stond als juf in 
groep acht. Op de een of andere manier 
kwam ik op de snelweg aan de andere 
kant van de weg terecht. Met honderd 
kilometer per uur botste ik vervolgens 
keihard op een tegenligger, een jonge 
vrouw. Zij hield er hersenletsel en diverse 
kneuzingen aan over, zelf had ik zware 
verwondingen. Dat merkte ik overigens 
niet meteen.  
Tijdens de crash was ik buiten bewustzijn 
en voor mijn gevoel werd ik opeens 
wakker toen ik een heel harde knal 
hoorde. Shit, dacht ik, dat ben ik.”

Niet te bevatten
“Van wat er daarna allemaal is gebeurd, 
herinner ik me alleen nog vage flarden. 
Er kwam een vrouw aanlopen, die vroeg 
of het wel ging. Ze zei dat er hulp 

onderweg was. Het volgende dat ik me herinner, is dat ik 
heel versuft wakker werd in het ziekenhuis. Gelukkig waren 
mijn toenmalige vriend en mijn ouders er, ze vertelden dat ik 
een auto-ongeluk had gehad en in een universitair 
ziekenhuis in Gent lag. Omdat ik vlak bij de grens woonde 
en het dichtstbijzijnde streekziekenhuis niet voldoende was 
gespecialiseerd in dit soort zware ongelukken, was ik 
daarheen gebracht. Ik kon het allemaal niet bevatten. Het 
was ook zo bizar.
Ondanks de grote hoeveelheid morfine die ik kreeg, had ik 
enorm veel pijn. Door de crash was mijn linkerknie helemaal 
verbrijzeld. Mijn linkerbeen en -arm waren op meerdere 
plaatsen gebroken en mijn gezicht was bont en blauw. Pas 
na twee weken mocht ik in de spiegel kijken. Door een 
scheurtje in mijn jukbeen en alle blauwe en paarse plekken, 
zag ik er heel anders uit.
Ik had de krant gehaald en een regionale nieuwszender 
had een item over het ongeluk gemaakt. Een cameraploeg 
was daarvoor naar de plek van het ongeluk gegaan. Dat 
filmpje zag ik pas later. Het was heel gek om mijn eigen auto 
daar zwaar gedeukt te zien staan.”

Revalidatie
“Een halfjaar heb ik op de trauma-afdeling van het 
universitair ziekenhuis gelegen. Het gebeurde niet vaak dat 
iemand daar zo lang bleef, maar met mijn complexe 
verwondingen was ik een uitzondering.  
Vervolgens heb ik een jaar lang gerevalideerd in Gent. Eerst 
intern op de afdeling, daarna mocht ik naar huis en ging ik 
dagelijks met de taxi heen en weer. Het was een ontzettend 
zware tijd. Mijn vriend en mijn ouders kwamen elke dag op 
bezoek, maar hun levens gingen natuurlijk gewoon door, 
terwijl het mijne stilstond. 
Lesgeven zat er niet meer in, want ik moest eerst opnieuw 
leren lopen. Dat vond ik heel moeilijk. Een groot deel van de 
dag bracht ik door in een rolstoel en volgens mijn arts zou ik 
waarschijnlijk de rest van mijn leven krukken nodig hebben. 
Dat was niet bepaald motiverend om te horen.
Op de revalidatieafdeling lag ik vaak op een kamer voor 
twee personen. Ik zag mensen komen en gaan en met 
sommige patiënten bouwde ik in korte tijd best een goede 
band op. Het was dus niet altijd even leuk als een 
kamergenoot weer naar huis mocht. Maar ik zei vaak tegen 

mezelf dat ik niet mocht klagen, het kon altijd erger. Zo 
leerde ik op de afdeling een zestienjarig meisje met een 
dwarslaesie kennen. Ze zat in een elektrische rolstoel en kon 
alleen haar armen en vingers bewegen. Ondanks alles was 
ze heel optimistisch. Ze zong vaak en was bijna altijd vrolijk. 
Door haar realiseerde ik me dat er genoeg mensen waren 
die het nog slechter hadden getroffen dan ik. Ik zette mijn 
schouders eronder en besloot er alles aan te doen om weer 

te kunnen lopen. Ik moest 
blijven vechten tot ik beter was.”

RoboCop
“Ondertussen werd ik meerdere 
keren geopereerd. Ik kreeg 
steeds nieuwe kruisbanden, 
maar dat hielp altijd maar even. 
Voor een nieuwe knie was ik 
helaas te jong. Een knieprothese 
slijt op jonge leeftijd sneller dan 
bij oudere patiënten, omdat hij 
intensiever wordt gebruikt. En 
meestal kan een knie maar twee 
keer vervangen worden. De kans 
op infecties en andere 
complicaties neemt na een 
eerste operatie toe, dus wilde mijn 
arts zo lang mogelijk wachten met 
een nieuwe knie. Hoewel ik dat 
heel goed begreep, was het erg 
frustrerend. Ik wilde gewoon verder 
met mijn leven!
Langzaamaan leerde ik in het 
zwembad weer om kleine stapjes 
te zetten. Er waren genoeg dagen 
bij dat ik er helemaal geen zin 

meer in had, maar toch vond ik steeds 
weer de kracht om door te gaan. Ik wilde 
dolgraag weer voor de klas staan, daar 
haalde ik mijn motivatie uit.
En het was niet voor niets. In 2000 kon ik, 
weliswaar met krukken, eindelijk weer 
zelfstandig lopen. Met een vaste brace 
om mijn linkerknie lukte het me zelfs 
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Met haar gezin in Turkije, toen ze 
nog elke dag een brace om had

‘Volgens mijn arts zou ik waarschijnlijk de rest 
van mijn leven krukken nodig hebben’

Sommige dagen in je leven  
zul je niet snel vergeten. Op haar 

tweeëntwintigste raakte Irma (45) 
zwaargewond bij een heftig  

auto-ongeluk. Met veel 
doorzettingsvermogen lukte het 

haar om opnieuw te leren lopen, 
maar ondanks operaties en zware 

medicatie hield ze altijd pijn. 
Tót ze twintig jaar na het ongeluk, 
op 28 februari 2019, eindelijk een 
nieuwe knie kreeg en weer voluit 

kon gaan genieten van het leven.

Twintig jaar na haar auto-ongeluk kreeg Irma alsnog een nieuwe knieTwintig jaar na haar auto-ongeluk kreeg Irma alsnog een nieuwe knie

‘Eindelijk kan ik weer in volle glorie leven’
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om weer les te geven. Omdat 
ik er een beetje statig uitzag, 
noemden de kinderen me 
vaak gekscherend ‘RoboCop-
juf’. Iets waar ik altijd erg om 
moest lachen.”

Schroevendraaier
“Ondanks alle operaties en 
medicatie bleef ik helaas pijn 
houden. In 2017 werd het zo erg 
dat ik zwaardere medicijnen 

kreeg. Vervolgens zat ik binnen twee jaar 
op twaalf paracetamol, zes ibuprofen, 
drie tabletten diclofenac en drie keer 
tramadol per dag. Kortom, ik liep zwaar 
verdoofd rond, maar toch kon ik de pijn 
niet meer aan.
Mijn Nederlandse arts dacht dat ik nu, 
inmiddels twintig jaar na het ongeluk, 
wél in aanmerking zou kunnen komen 
voor een nieuwe knie. Daarvoor zou ik 
wel terug moeten naar Gent. Mijn 
Belgische artsen hadden vlak na het 
ongeluk bepaalde schroeven in mijn 
knie gezet en de schroevendraaier die 
mijn Nederlandse arts gebruikte, 
matchte daar niet mee. Een beetje 
knullig allemaal, maar het belangrijkste 
was dat ik eindelijk van die pijn af zou 
komen. Gelukkig stemde mijn arts in 
België in met een operatie. 
Op 28 februari 2019 was het eindelijk 
zover: ik kreeg een nieuwe knie! De 
ingreep duurde een paar uur. Omdat ik 
graag wilde weten wat er gebeurde, 
ging ik niet onder algehele narcose, 
maar kreeg ik een roesje. En dat beviel 
prima. Vijf dagen na de operatie mocht 
ik weer naar huis. Hoewel ik opnieuw 
moest revalideren, merkte ik meteen dat 

de pijn anders voelde dan eerst en ook eerder wegtrok. Ik kon 
zelfs al gauw zonder krukken of brace lopen. Dat was zo fijn!”

Dankbaar
“Het gaat nu hartstikke goed met me. Lopen, fietsen, springen, 
rennen - met mijn nieuwe knie gaat het me allemaal 
supergoed af, zonder pijn. Ik kan er zelfs mee hardlopen. Echt 
een verademing. Ik geniet enorm van alles wat ik onderneem 
en sta weer met veel plezier voor de klas. Ook daar merk ik 
het verschil natuurlijk. Ik kan weer staan en door de klas 
lopen, in plaats van de hele tijd te moeten zitten.
Met mijn toenmalige vriend heb ik twee prachtige kinderen 
gekregen. Mijn zoon is inmiddels twintig jaar, mijn dochter 
zestien. Een groot deel van hun leven wisten ze niet beter dan 
dat hun moeder altijd pijn had. Steeds wanneer ik weer 
geopereerd moest worden, hielpen ze me waar ze konden.  
Ik zie nog voor me hoe mijn zoontje van toen vier jaar de 
luiers van zijn zusje in de vuilnisbak gooide, omdat mama niet 
kon lopen. Zo lief! 
De relatie met hun vader heeft helaas geen stand gehouden, 
maar ik ben inmiddels alweer vijf jaar gelukkig met mijn 
huidige vriend. Samen met zijn twee dochters hebben we om 
het weekend een heerlijk groot gezin.
Deze knie gaat hopelijk vijfentwintig jaar mee. Daarna zal hij 
weer vervangen moeten worden, maar tegen die tijd ben ik al 
bijna zeventig, dus dat komt wel goed. Voorlopig ben ik dolblij 
met deze knie. Die operatie was de beste beslissing ooit. Ik 
ben heel dankbaar voor het feit dat ik, na zo lang wachten, 
nu eindelijk weer in volle glorie kan leven!” 

Twee maanden na de knieoperatie 
in de rolstoel in Disneyland Dit was Irma’s auto na het ongeluk

‘Hoewel ik zwaar verdoofd rondliep, kon ik  
de pijn gewoon niet meer aan’ 
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