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Woensdag 24 september 2014 
begon als een dag zoals vele 
andere. Samen met mijn man 

Wim was ik even naar de stad geweest 
op de elektrische fiets. We waren bijna 
thuis, toen er opeens een wielrenner met 
een bloedgang de bocht om kwam. Ik 
kon hem niet meer ontwijken en we 
knalden keihard op elkaar. Ik viel van 
mijn fiets en klapte met mijn rechterhand 
tegen het asfalt. Vervolgens rolde ik door 
naar de struiken langs de kant van de 
weg. ‘Gaat het?’ vroeg Wim, die van de 
schrik ook was gevallen. 
Langzaam begon ik te beseffen wat er 
was gebeurd. Ondertussen zag ik de 
wielrenner snel opstaan. Hij controleerde 
zijn fiets en zonder verder nog iets te 
zeggen, sprong hij er weer op. En daar 
ging hij, alsof er niks was gebeurd. Alsof 
hij ons helemaal niet op straat zag 
liggen. Wim en ik hadden geen idee wat 
we moesten zeggen. Het ging allemaal 
ook zo snel.
Gelukkig kwam er toen een jongeman 
langs. Hij vroeg aan mij of het ging en 

hielp me overeind. Het gekke was dat ik op dat moment nog 
geen pijn voelde, waarschijnlijk door de adrenaline. Toch 
begon ik van de schrik wel te huilen. Ik wilde alleen nog 
maar naar huis. We bedankten de jongeman en stapten 
weer op onze fietsen.
Ik had geen gevoel meer in mijn rechterbeen en zat 
helemaal scheef op de fiets. Het was nog maar drie minuten 
naar huis, maar het leek wel een eeuwigheid te duren. De 
laatste minuut was zo heftig dat ik bij thuiskomst compleet 
brak. Alles deed zo veel pijn. Vooral mijn rechterhand leek wel 
in de fik te staan.”

Klein scheurtje
“Thuis belden we de huisartsenpost en ik mocht meteen 
langskomen. Dat werd een helse autorit voor mij. Omdat ik 
door de pijn niet meer kon zitten, leunde ik scheef ‘staand’ 
tegen de passagiersstoel. Achteraf denk ik: waarom hebben 
we toen niet gewoon een ambulance gebeld?
Ik mocht meteen door naar de eerste hulp. De artsen 
dachten dat ik een gebroken rug- en nekwervel had, maar 
uit een scan bleek gelukkig dat beide plekken alleen 
gekneusd waren. Met zware pijnstilling mocht ik weer naar 
huis. ‘En mijn rechterhand dan?’ vroeg ik nog. ‘Die doet ook 
heel veel pijn. Moet daar niet naar gekeken worden?’  
Maar dat vonden de artsen niet nodig.
Thuis werd de pijn echter steeds erger en een paar dagen 
later ging ik terug naar de eerste hulp. Huilend vertelde ik 
over mijn klachten, maar voor mijn gevoel werd ik niet echt 
serieus genomen. De pijn kwam door de kneuzing, zeiden ze. 
Het had tijd nodig om te helen. Om me tegemoet te komen, 
werd er een foto gemaakt. Daarop was een heel klein 
scheurtje in mijn hand te zien, maar volgens de arts was dat 
niet zorgelijk. Na wat aandringen gaf hij me toch maar voor 
een week gips om mijn hand.”

Slapeloze nachten
“Helaas hielp het niet en zelfs na meerdere pijnstillers voelde 
ik alles nog. Ik kon er gewoon niet van slapen. Steeds 
wanneer ik wegdommelde, schrok ik na een kwartier weer 
wakker van een enorme pijnscheut. Een week later meldde 

ik me dan ook opnieuw bij de eerste hulp. Ik trof dezelfde 
arts, die mijn klachten geïrriteerd aanhoorde. Dat scheurtje 
in mijn hand had volgens hem allang genezen moeten zijn. 
Nonchalant gooide hij een spalk naar me toe: ‘Hier, gebruik 
dit maar.’  
Verbaasd keek ik ernaar. ‘Maar het gaat niet om mijn arm of 
pols’, zei ik. ‘Het is mijn hand.’ Maar voor de derde keer werd 
ik weggestuurd en dat maakte me echt wanhopig.
Thuis probeerde ik de pijn te negeren, maar dat was 
onmogelijk. Liggen, zitten, staan, het maakte niet uit wat ik 
deed. Ik hielp mensen thuis met zorg en het huishouden en 
was in die tijd net geslaagd voor mijn opleiding verzorgende 
geriatrie kleinschalig wonen, maar werken lukte nu ook niet 
meer. De pijn begon mijn hele leven te beheersen.”

Syndroom
“Toen ik me na weer een week voor de vierde keer in het 
ziekenhuis meldde, trof ik gelukkig een arts die me wel 
serieus nam. Hij vermoedde dat ik het complex regionaal 
pijnsyndroom (CRPS) had. Daarbij heb je een extreme pijn 
waar geen goede oorzaak voor gevonden kan worden. Ik 
had alle symptomen: zwelling, roodheid, warmte en 

haargroei op de bewuste plek. Direct ingrijpen was 
noodzakelijk, volgens hem.
Deze arts verwees me door naar de pijnpoli, waar ik nieuwe 
medicatie en oefeningen kreeg. Maar de arts die ik daar trof, 
was helaas minder begripvol en zei dat de pijn vooral tussen 
mijn oren zat. Ik moest ook maar veel vitamine C slikken. 
Opnieuw voelde ik me absoluut niet serieus genomen en 
ontzettend eenzaam.  
Gelukkig steunde mijn man me onvoorwaardelijk, maar in 
die pijnpoli had ik weinig vertrouwen. Daarom stopte ik daar 

na een aantal afspraken mee en ging ik 
weer terug naar mijn eigen huisarts. 
En zo bleef ik maar aanmodderen. De 
huisarts stuurde me door naar een ander 
ziekenhuis, waar ik een PEPT-
revalidatiebehandeling kreeg. Die was 
erop gericht om de beweeglijkheid van 
mijn hand te verbeteren. Daarbij moest ik 
steeds met speciale beweginstechnieken 
handbewegingen maken. Dat deed nog 
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‘De arts zei dat de pijn vooral tussen mijn oren 
zat en dat ik maar veel vitamine C moest slikken’

Nadat ze op de fiets was 
aangereden door een wielrenner, 

bleef Belinda (55) kampen met 
hevige pijn aan haar rechterhand. 

De meeste artsen die ze in de 
daaropvolgende jaren raadpleegde, 

namen haar niet serieus, maar de 
pijn werd zo ondraaglijk dat Belinda 

begin 2020 nog maar twee opties 
zag: amputatie of euthanasie.

    EenEen  simpelsimpel  fietsongelukfietsongeluk  hadhad  immenseimmense  gevolgengevolgen  voorvoor        BelindaBelinda

‘De dag waarop mijn hand eraf ging,
was de gelukkigste dag van mijn leven’was de gelukkigste dag van mijn leven’
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meer pijn dan de bevallingen van mijn 
kinderen. Daarom hield ik daar ook weer 
snel mee op.”

Kunstgebit
“Ondertussen wist ik niet meer waar ik 
het zoeken moest. De pijn putte me 
helemaal uit. Ik was uitgeschakeld en 
had ook nergens meer zin in. 
Uiteindelijk werd ik doorgestuurd naar 
een gespecialiseerd ziekenhuis, waar ik 
een heel fijne arts trof. Hij dacht heel erg 
met me mee en stelde een therapie voor 
waarbij ik een infuus zou krijgen dat zou 
helpen tegen de pijn. Wat het precies 
was, weet ik niet meer, maar mensen met 
botkanker kregen het ook.  
Het middel had wel nare bijwerkingen, 
want je hele kaakbot kon er erg broos 
van worden. Dat betekende dat ik pas 
twee jaar nadat ik met deze therapie 
was gestopt, eventueel een kies zou 

kunnen laten trekken, omdat anders mijn 
hele gebit kapot kon worden getrokken. 
En ik had al slecht tandvlees.  
Maar volgens de arts was het infuus voor 
mij de beste optie en daarom liet ik bij 
voorbaat al mijn tanden trekken. Zo 
kreeg ik op mijn 49e al een kunstgebit.
Het ergste was dat ik uiteindelijk dat 
infuus helemaal niet kreeg. Het duurde te 
lang voordat mijn tandvlees genezen 
was, dus ging het simpelweg niet meer 
door. Dat was zo’n harde klap. En 
ondertussen dreunde de pijn in mijn 
hand maar door, dag en nacht.  
Op een gegeven moment was ik zover 
dat ik euthanasie wilde. En volgens mijn 
arts kwam ik daarvoor in aanmerking.” 

Laatste optie
“Maar eerst wilde mijn arts nog één 
andere mogelijkheid voorstellen. 
‘Wat als we je hand amputeren?’ vroeg 

hij. ‘Het is niet zeker dat je dan echt van de pijn af zult zijn, 
maar we kunnen het proberen.’ 
Ik was meteen positief. ‘Ja,’ zei ik, ‘doen!’
Voordat een amputatie kon plaatsvinden, moesten tien 
verschillende artsen akkoord geven. En de eerste negen 
artsen vonden het prima, maar de laatste, een anesthesist, 
wilde dat ik eerst nog neurostimulatie (een behandeling 
waarbij zwakke elektrische stroompjes worden gegeven aan 
het ruggenmerg, waardoor de pijnprikkel wordt onderdrukt, 
red.) zou proberen. De moed zonk me echt compleet in de 
schoenen. Maar ja, ik had geen keus, dus daar ging ik weer. 
De neurostimulatie werkte drie maanden goed, maar daarna 
begonnen de klachten opnieuw.  
Na een jaar kreeg ik dan eindelijk toestemming voor een 
amputatie. Dat was de gelukkigste dag van mijn leven. Beter 
nieuws had ik niet kunnen krijgen. Omdat mijn hand me zo 
veel ellende had bezorgd, zag ik die allang niet meer als een 
deel van mij. Er afscheid van nemen, was dus niet moeilijk. 
Verre van zelfs.
Op 28 januari 2020 ging mijn hand eraf. Meteen daarna 
voelde ik al bijna geen pijn meer. Helemaal pijnvrij zou ik 
volgens mijn arts waarschijnlijk nooit worden, maar met de 

juiste medicatie viel de resterende pijn goed te onderdrukken. 
Ik kon het amper geloven.
Nu, bijna drie jaar later, voel ik me hartstikke goed. Ik heb 
maanden gerevalideerd en gebruik nu een bebionic hand, 
een elektrisch gestuurde handprothese. Dat bevalt me prima. 
Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn als voor het ongeluk, 
maar ik zeg altijd dat ik sinds de amputatie een betere versie 
van mezelf ben geworden. Zo zit ik nu in de gemeenteraad en 
heb ik na al die jaren weer plezier in mijn leven.
Die wielrenner heb ik helaas nooit meer gezien. Voor hem was 
het misschien een simpel ongelukje, maar mijn leven had hij 
bijna verwoest met zijn roekeloze gedrag. Ik ben best een 
tijdje boos op hem geweest. Nu niet meer, want het kost me 
alleen maar energie, maar ik zou wel graag willen weten 
waarom hij zo snel is doorgefietst. Was hij misschien niet 
verzekerd en bang voor de financiële consequenties?  
Maar het ging mij helemaal niet om een schadevergoeding 
of zo, maar meer om het menselijke aspect dat ik bij hem 
miste. Ik zou het zelf nooit over mijn hart kunnen verkrijgen om 
dit iemand anders aan te doen. Maar goed, wat gebeurd is, is 
gebeurd en ik ben nu eindelijk weer gelukkig. En dat is voor 
mij het allerbelangrijkste.” 

‘Het was niet moeilijk om afscheid te nemen van 
mijn hand. Die had me zoveel ellende bezorgd’
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