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Inleiding 

‘Hippolyte’ (een pseudoniem) is twaalf jaar geleden gediagnosticeerd 

met diabetes type 2. Ze is 54 jaar, getrouwd en moeder van twee 

dochters van 17 en 20. Ze omschrijft zichzelf als ‘altijd bezig (…) ik zoek 

altijd iets te doen’, bijvoorbeeld dingen ‘die dan misschien niet echt 

sport heten, maar wel beweging, (…) gewoon zo, in het plezier van de 

dingen van alledag’. Naar aanleiding van een oproep om deel te nemen 

aan dit project, mailde ze me dat ze graag haar verhaal wilde vertellen 

omdat ze onlangs moest stoppen met paardrijden aangezien dit fysiek 

niet meer ging, een besluit dat haar veel pijn heeft gedaan. Hieronder 

volgt haar verhaal over sport, bewegen en diabetes, zoveel mogelijk in 

haar eigen woorden weergegeven. 

 

‘Toen wist ik het zelf eigenlijk al’ 

‘Ik denk, maar dat is heel erg achteraf, ik heb het geconstateerd toen ik 

42 was (…) en ik denk eigenlijk dat vanaf mijn eerste zwangerschap, dat 

het toen al misgegaan is,’ begint Hippolyte te vertellen. Haar eerste kind 

was ‘een zware baby’ die gelijk werd gecontroleerd op een te hoge 

suikerwaarde. Zelf is ze ‘niet supergroot’ en achteraf heeft ze wel eens 

in de papieren gezien dat haar suikergehalte ´toen al best wel hoog´ 

was. ‘Daar is nooit iets van gezegd, ik heb daar ook nooit op gelet, ik 

heb daar ook nooit aandacht aan besteed, ik heb dat later in de 

papieren eens terug zitten zoeken’, zegt ze daarover. Bij haar tweede 

zwangerschap speelde dat niet, maar al vrij snel daarna kreeg ze de ene 

ontsteking na de andere en door de jaren heen volgde dat elkaar steeds 

maar op; ‘maar niemand die dan ook zegt “goh, zou daar een reden 

voor zijn?”, en zelf bedenk je dat ook niet’. Ze hield ´globaal wel dingen 
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bij van ziektes op televisie’ en op een gegeven moment kreeg ze dorst:  

 

‘en toen wist ik het zelf eigenlijk al (…) van nu snap ik waar het hele probleem zit. Dus toen ben ik 

naar de huisarts gegaan en ik zeg van “nou, prik m’n bloedglucose maar, want het zal niet goed 

zijn”. En toen was het inmiddels zo hoog dat ik op de maximale hoeveelheid medicijnen kwam. 

Dat is dus eigenlijk heel sluipend waarschijnlijk d’r ingegaan, of op het laatst heel snel, dat ga je 

niet weten.’ 

 

Iets later in het gesprek vertelt ze hoe ze dat ervaren heeft: 

 

‘Ja, je wil dat eigenlijk niet weten, diep in je hart weet je het en eigenlijk heb je zoiets van “maar 

als dat zeker is, dan is het voor altijd. Dan is het niet een gebroken been, maar dan is het voor 

altijd”. (…) Ik dacht van “ik kan m’n kop nog wel langer in het zand gaan stoppen, maar dat gaat 

het niet opleveren”. Dus toen heb ik gewoon actie ondernomen en op het moment dat je het dan 

hoort, dan heb je wel even de tranen in je ogen dat je denkt van “ja, ’t is echt waar” en “dit is niet 

leuk”. Want ja, je hebt levenslang op dat gebied en waar het eindigt, dat weet je natuurlijk niet. 

(…) Maar goed, toen ben ik dus alle informatie gaan verzamelen, gaan bedenken van “nou, wat 

nu?” Dus dan ga je ervoor. (…) Dat is wel mijn instelling altijd: als het niet gaat, dan ga ik kijken 

wat ik dan kan en wat er dan overblijft of hoe het dan moet. En dan zorg ik dat ik er zoveel 

mogelijk over weet, en dan, nou ja, dan maar aan de slag. Uithuilen en opnieuw beginnen, 

letterlijk.’ 

 

Ze kwam na de diagnose ‘meteen heel hoog in de medicijnen’ en heeft na een jaar zelf besloten dat 

het ‘niet meer voldoende zou zijn’, omdat ze nog best wel jong was. Er was toen nog geen controle 

van de huisarts of de diabetesverpleegkundige, maar ze is wel direct lid geworden van de 

Diabetesvereniging en heeft gelijk alles gelezen wat er toen was. Daarmee heeft ze haar eigen 

programma van hoe ze het wilde en wat ze wilde vastgesteld. Zo heeft ze bij de vereniging informatie 

opgevraagd over insuline, 

 

‘en op basis daarvan heb ik gezegd “ja, dan ga ik insuline spuiten, want dan heb ik én meer 

vrijheid én ik ga hier toch niet 100 worden op deze manier met die tabletten”. Dus toen ben ik 

dat gaan doen en heb ik bij mijn huisarts gezegd dat ik dat wilde. Dat vonden ze dus niet slim, 

want dan kan je niet meer terug. (…) Maar goed, ik heb dat wel gedaan en ik moet eerlijk zeggen, 

dat is natuurlijk even best lastig, maar aan de andere kant gaf me dat heel veel meer vrijheid en 

kon ik ook m’n bloedsuikerwaardes gewoon veel beter zelf reguleren en kon ik ook meer dingen 

doen. Want dat was ook het probleem: met tabletten valt er niks te beïnvloeden op het moment 

zelf. (…) Dus op zich was ik heel blij dat ik dat gedaan heb. Maar goed, het is verder zonder enige 
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begeleiding of wat dan ook. Ik ben één keer ingesteld. Ze hebben me gezegd van “nou, dat kun je 

dan het beste doen” en ja, dat heb ik toen verder zelf zo een beetje uitgevogeld.’ 

 

Dat is vanaf het begin eigenlijk goed verlopen en ze doet het nu, twaalf jaar later, nog steeds op 

dezelfde manier. Ze heeft er wel ‘wat mee gerommeld in de zin van het aanpassen aan dingen als 

bewegen’, maar dat lukte altijd heel goed. 

Hippolyte werd in het begin ook naar een diëtiste gestuurd, maar daar heeft ze niet echt wat aan 

gehad. Ze was nooit te dik, dus met afvallen zou voor haar ‘geen winst’ te behalen zijn. Daarbij heeft 

ze vroeger in haar opleiding ook over voeding geleerd, dus kon ze eigenlijk ook wel zelf bepalen wat 

goed voor haar was en wat niet: ‘en ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik die regimes zo streng vind, 

dat ik eigenlijk vind dat het niet haalbaar is om er ook nog een fijn leven mee te hebben’. Ze moest 

op papier invullen wat ze at en ze heeft dat toen al zo ingevuld als ze dacht dat de diëtiste dat wilde 

horen:  

 

‘ik heb er toen wat ruimte in gelaten voor extra dingen en die werden er zo uitgegooid. Nou, dan 

neem ik niet eens de moeite om in discussie te gaan (…) daar heb ik totaal geen zin in. (…) Ik 

bedoel, je moet mensen leren van wat de consequenties van hun daden zijn en hoe je het kunt 

doen, maar om het zo streng vast te stellen, en dat is met die beweegprogramma’s ook, dat ik 

denk van “ja, kom op zeg, dat ga ik nooit doen”. Zo wil ik helemaal geen 80 worden, ik denk er 

niet aan.’ 

 

Ze haalt uit aanpassing van haar voeding niet veel profijt en vindt het daarom onnodig om daar haar 

leven door te laten ‘verzieken’.  

Inmiddels gaat ze één keer per jaar naar een diabetesverpleegkundige voor ‘een totaalcheck 

van vet, eiwitten in [de] urine en dat soort dingen’. Ook haar glucose nuchter en HbA1c worden 

gecontroleerd. Dat vond ze wel vervelend: ze moest ervoor naar buiten en vervolgens een uur 

wachten in een drukke wachtkamer, terwijl ze elke ochtend zelf thuis nuchter prikt. En het verschil, 

dat heeft ze vaak gecheckt, is miniem. Daarna moest ze dan op een bepaald moment thuis zijn als de 

dokter belde over de uitslag en  

 

‘vervolgens krijg je te horen “ja, ’t is goed”. Ja, ik wil niet horen dat het goed is, ik wil weten wat 

het is en ik wil ook weten wat de trend is en ik wil ook weten wat ik ermee kan.’  

 

Dus het eerste wat ze heeft aangegeven is dat ze wil weten wat het is; ‘dat was al een beetje tegen 

het zere been natuurlijk’. Vanaf de eerste dag heeft ze dat ook bijgehouden, dus ze weet wat de 

trend is door al die jaren heen. Vervolgens heeft ze – met wat moeite – geregeld dat ze zelf haar 
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uitslagen bij de assistente kan opvragen, want ze kan ze zelf ook interpreteren: ‘dan kan ik er zelf wel 

wat mee als ik vind dat het iets te hoog is. Het zit bij mij altijd tussen de zes en de zeven, dus ik zit 

eigenlijk gewoon op de streefwaardes.’ De diabetesverpleegkundige controleert wel ieder jaar of het 

gevoel in haar voeten overal goed is, want dat kan ze niet bij zichzelf doen. Maar verder regelt 

Hippolyte het vooral zelf, zoals bijvoorbeeld die keer dat ze in het ziekenhuis zat vanwege haar 

moeder en geen insuline bij zich had. Via een (voor haar onbekende) arts en verpleegkundige kon ze 

op eigen initiatief heel gemakkelijk de benodigde hoeveelheid krijgen.  

Af en toe heeft ze wel een afwijkende waarde,  

 

‘maar dat herstelt allemaal nog steeds, dus dat is niet zo’n probleem. Dus wat dat aan gaat heb ik 

ook niet zoveel te mopperen, ik bedoel, d’r zitten niet heel veel moeilijke dingen in die je dan 

eigenlijk niet zelf op kan lossen.’  

 

Wel vindt ze de medische begeleiding, ‘vooral als je wat jonger bent’, beperkt en kortzichtig. Beperkt 

in die zin dat er niet heel veel mogelijkheden tot begeleiding zijn als je echt niet weet hoe het moet 

en kortzichtig omdat er dan ‘meteen zo’n streng regime wordt opgesteld’, bijvoorbeeld door een 

diëtiste. Misschien was het ook een beetje doordat ze op het platteland woont waar weinig ervaring 

was, zeker omdat ze ‘superjong’ was toen de diagnose werd gesteld. Ze had ook geen last van andere 

symptomen zoals hoge bloeddruk of te hoog cholesterol. Zelf heeft ze veel opgezocht over diabetes 

en de consequenties van bepaalde dingen: 

 

‘en dat is iets, dat vertellen ze je gewoon niet. Ze vertellen gewoon van die medicijnen krijg je en 

daar moet je het mee doen. Maar als jij niet snapt van waarom je dat doet, dan kun je ook niks 

beïnvloeden en dan zijn er ook heel veel dingen niet mogelijk. (…) Terwijl ik denk van met een 

beetje logisch nadenken, en als je wat jonger bent zeker, dan kun je dat zelf, dan kun je zelf 

aanpassen hoe je dat oplost [als je lichaam net iets anders reageert] en dan kan het dus wel.’ 

 

Zorgverleners doen dingen vaak volgens ‘bepaalde boekjes’, maar als er iets buiten de 

‘standaarddingen’ is, dan hebben ze heel weinig kennis van hoe ze dat dan zouden moeten 

aanpakken is de ervaring van Hippolyte. 

Op dit moment is het ‘totaalplaatje’ redelijk stabiel. Ze zou haar HbA1c nog wel iets omlaag 

kunnen krijgen als ze zou willen, maar daar voelt ze zich niet beter bij, dus dat streeft ze niet na. Wel 

heeft ze nu last van hormoonschommelingen doordat ze in de overgang zit. De opvliegers die daarbij 

komen geven aan het begin precies dezelfde verschijnselen als een laag suikergehalte, waardoor ze 

dan twijfelt wat het is. Op een gegeven moment had ze dat wel vijftien keer per dag en daar werd ze 
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heel ‘onzeker’ en ‘kriebelig’ van. Omdat ze daar eigenlijk niet mee kon leven, heeft ze nu 

hormoonpreparaten om de opvliegers te onderdrukken. Ze zou het fijn vinden als daar meer 

informatie over bekend is, bijvoorbeeld over hoe anderen daarmee omgaan, want ze leest er zelden 

of nooit iets over. Eigenlijk zijn ‘ze’ ook tegen hormoonpreparaten, ‘vanwege borstkanker en dat 

soort dingen’, maar die keuze heeft Hippolyte wel gemaakt. Al met al vindt ze 

 

‘dat ik lichamelijk, ondanks dat ik geen enkele typische uitvalsverschijnselen heb, of neuropathie, 

of niks, vind ik wel dat m’n lichaam hard achteruit gaat. Maar dat is ook zoiets, heeft dat te 

maken met de overgang, heeft dat te maken met ouder worden? Maar zelf denk ik “ik vind het 

wel in een heel versneld tempo”, terwijl als ik kijk van het beeld van wat doet m’n suiker over de 

dag en wat doet het door de termijn heen, dan kun je daar niks uithalen.’ 

 

Ze hoopt eigenlijk op ‘een klein wondertje’ en dat ze minder fysieke klachten heeft als de overgang 

over is. 

 

‘Op een gegeven moment is het gewoon niet leuk meer’ 

Bewegen is voor Hippolyte altijd een belangrijk onderdeel van haar leven geweest. In haar vroege 

jeugd deed ze aan turnen en ook (rol)schaatsen doet ze al van jongs af aan. Aan sporten heeft ze een 

bloedhekel sinds ze op de middelbare school ‘allemaal van die vervelende balsporten’ moest doen, 

maar ze is wel altijd in beweging. Op haar 46ste is ze begonnen met paardrijden, iets wat altijd al een 

droom was, maar er eerder niet inzat. Haar dochters waren gaan rijden en gaven haar een proefles 

voor haar verjaardag. Dat begon eigenlijk ‘meteen al verkeerd’, want na een uur rijden voelde ze 

‘compleet [haar] onderbenen niet meer’. Toen heeft ze wel een keer via de huisarts een onderzoek 

aangevraagd en is ze bij een neuroloog (of een internist) terechtgekomen. Die heeft een 

bloedvatenonderzoek gedaan en dat was allemaal goed. Uiteindelijk zei die arts tegen haar: ‘ik kan 

heel lang gaan zoeken en dan vind ik waarschijnlijk wel wat het zal zijn. Dan kan ik je één ding 

zeggen: dan is er niks aan te doen. Dus ik vind het eigenlijk een beetje tijd- en geldverspilling om te 

gaan zoeken.’ Dat was zo’n zeven jaar geleden en Hippolyte is toen wel blijven paardrijden, gewoon 

gaan opbouwen. Dat is een tijd best redelijk goed gegaan, zodat ze ook wel makkelijk een uur kon 

rijden. Ze reed veel samen met haar dochters: ‘ik heb dat met zoveel plezier gedaan, we hebben daar 

zoveel lol aan gehad. Niet voor de wedstrijden, niet om iets te bereiken, maar gewoon voor het 

plezier.’ Maar de laatste jaren had ze veel problemen met haar benen, zodanig dat ze ’s middags 

rustig aan moest doen en haar benen moest ontlasten om ’s avonds nog te kunnen rijden. Toen was 

de lol er eigenlijk af. Haar man raadde haar aan om naar de sportschool te gaan om te gaan trainen 

en uit te zoeken welke spieren het zijn: 
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‘Maar dan, ja, ik vind de sportschool dus niet leuk. Ik heb echt zoiets van, ja, als ik dat er nou voor 

moet doen, dan weet ik niet of ik het nog wil. Maar goed, ik heb dus nog heel lang d’r tegenaan 

gehikt dat ik zoiets had van echt het laatste jaar, op wilskracht doe ik het nog en voor het leuke, 

maar ja, op een gegeven moment is het gewoon niet leuk meer, dan heb je echt zoiets van “joh, 

ik moet dit niet meer doen. (…) Je moet er echt mee gaan stoppen, je moet je daarop gaan 

voorbereiden”. Dat heb ik ook echt gedaan: ik heb er echt heel veel om gehuild, nog, ik vind het 

echt heel erg, maar ja, ’t is niet anders.’ 

 

Hippolyte raakt geëmotioneerd als ze hierover vertelt; ze is pas heel recent gestopt. Ook merkte ze 

dat de beweging goed was voor haar lichaam en dat haar suikerwaardes ervan zakten. En dat ‘kreeg’ 

ze er bij, want ze deed het met heel veel plezier. 

 

‘Dat is eigenlijk wat het meest zeer doet (…) dat plezier heb je niet meer, maar nu moet ik ook 

moeite gaan doen om dat stukje van m’n lichaam goed te maken, weet je. En dat gaat nooit meer 

zo leuk zijn. Dat is de pijn, dat is ook echt pijn. … Maar goed, het was uithuilen en opnieuw 

beginnen. Ik huil nog uit, dat kost tijd, maar ik ben al wel opnieuw begonnen: ik ben yoga gaan 

doen.’ 

 

Met yoga hoeft ze niet meer iets te overbelasten, ze kan het gewoon op een heel traag tempo doen. 

Ze vindt het nog niet echt leuk, ‘maar goed, dat gaat wel komen’.  

De reden om hiermee te beginnen is dat Hippolyte hoopt dat ze er mee kan ontspannen en dat 

ze haar gewrichten en spieren weer wat soepeler en sterker kan maken. Uiteindelijk hoopt ze dat ze 

weer toe kan naar wat intensievere bewegingen. Ze doet de hele ‘simplistische’ vorm van yoga, bij 

mensen die 70 zijn, die minder inspannend is. Ze hoopt dat ze het nog terug kan brengen naar de 

jongere generatie:  

 

‘als ik dat niet kan, dan wordt ’t misschien ook al een ander verhaal, hoor, dat weet ik niet. Maar 

goed, misschien dat ik mezelf dan kan zeggen van “oké, nou ja, ik ben zo oud, zo oud als je d’r 

uitziet”. Dan ben ik in dit geval ouwer dan ik eruit zie, hoop ik, want ik moet met de ouwetjes 

mee.’ 

 

Ze kan het nog niet heel makkelijk, maar ze vindt het wel nuttig en hoopt dat ze er wat aan heeft. Het 

is eigenlijk de beste keus uit alle slechte. Ze voegt daaraan toe: 

 



 

                          

7 

‘Ik heb een familie die heel flexibel in de spieren ziet, in het beweegapparaat. Mijn oma die zat 

op d’r billen voor een kastje toen ze 85 was om dingen uit het kastje te halen en mijn moeder 

doet dat nog, die staat nog steeds op een keukentrapje de kastjes te zemen en die is 87. (…) Dus 

ik dacht “ja, zo word ik ook oud, heel simpeltjes en flexibel”, maar ja, ik vrees dat dat niet gaat 

gebeuren.’ 

 

Los van het plezier dat ze nu in het bewegen mist, is er ook angst om te vallen en iets te breken die 

haar belemmert in wat ze doet. 

Wat ze jammer vindt is dat ze, doordat ze op latere leeftijd pas met paardrijden begonnen is, 

de techniek nooit heel goed heeft kunnen opbouwen, dat haar lichaam niet heel soepel meeging 

zoals ze bij haar dochters ziet. Ook activiteiten die ze al van jongs af aan heel simpel en soepel deed, 

zoals rolschaatsen, kan ze nu niet meer, niet in die vorm. Ze merkt dat ze daar nu zoveel moet 

inleveren, terwijl ze die techniek wel beheerste: 

 

‘Dat is ook [waarom] ik dat mailtje stuurde [om deel te nemen aan het onderzoek], omdat ik 

zoiets heb van de dingen die je dus graag doet, dus eigenlijk heel makkelijk al zijn, die kun je niet 

meer. Daar moet je iets voor in de plaats gaan zetten wat je eigenlijk niet echt leuk vindt. Of ja, 

misschien ga je het leuk vinden, dat weet ik niet (…) maar dan kom je in een soort frictiegebied 

van, ja, nou moet ik het gaan doen.’  

 

Daardoor ‘komt het nu in het aanpassen’. Daar heeft ze geen hulp bij gezocht, omdat ze het toch zelf 

moet doen, is haar ervaring. ‘Ik heb echt zoiets van huil maar uit en begin opnieuw en ga het 

volgende zoeken.’ Ze weet ook niet goed waar ze hulp moet zoeken; de mensen van maatschappelijk 

werk en de diabetesverpleegkundige kunnen daar niet zoveel mee: ‘zij hebben daar gewoon geen 

verstand van, ze weten gewoon niet wat ze daarop moeten zeggen, echt nul komma niks’. Voor een 

gespecialiseerde bewegingstherapeut krijgt ze geen verwijzing, omdat ze in haar dagelijks 

functioneren niet echt problemen heeft.  

 

‘Op een gegeven moment, (…) als je al een paar keer weerstand hebt gemerkt, dan ga je daar 

ook niet meer om vragen. (…) Want het is altijd heel persoonlijke hulp die je krijgt, en dan ben 

je heel afhankelijk van vind jij een goeie hulpverlener, die daar iets mee kan.’  

 

Vroeger heeft ze in haar werk veel contact gehad met hulpverleners, maar daar kreeg ze altijd wel 

een gevoel dat je het uiteindelijk zelf moet doen en ‘dat hulpverleners wel grof kunnen sturen, als je 

echt diep in de problemen zit, maar dat maar enkelen fijn kunnen sturen. Dan moet je heel goed 
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zoeken om daar iemand voor te vinden’. Ze vindt dan ook dat ze zelf een weg moet zoeken die 

prettig is voor haarzelf, maar, voegt ze toe, 

 

‘dat neemt niet weg dat de reden dat je die weg moet zoeken niet leuk is, hè, dat ik me heel goed 

voor kan stellen dat ook ik [er] op een gegeven moment wel depressief van word, dat ik denk van 

“ja, maar het lukt gewoon allemaal niet” en van “ja, maar ik vind het ook gewoon allemaal niet 

meer leuk, dus ik doe ook gewoon maar helemaal niks meer en dan word ik gewoon tien 

kilometer dikker en dan spuit ik gewoon twintig eenheden insuline meer en dan komt het ook 

goed”. Ik bedoel, dat is wat je gaat denken, hè, ’t is die vicieuze cirkel waar je in een neerwaartse 

spiraal komt en zo verder.’ 

 

Om zichzelf te sparen heeft ze in de aanloop naar het besluit om te stoppen met paardrijden steeds 

minder dingen gedaan waarmee ze overbelasting kreeg in haar benen, zoals ‘als een idioot’ 

meefietsen als haar dochter paardreed. Ook is ze op eigen initiatief op een gegeven moment met een 

therapie gestart: spatadertherapie. Hoewel ze geen spataderen heeft en de therapeute niet kon 

beloven dat het wat zou opleveren, is ze daar wel aan begonnen. Na een aantal maanden werd het 

niet slechter en niet beter, maar ‘het is uiteindelijk, alles bij elkaar, wel verbeterd’. Maar daar heeft 

ze dan heel veel dingen voor moeten inleveren. Ook wordt de therapie niet vergoed, ‘dus dat zijn 

allemaal luxe-dingen’, net als de pedicure waar ze heen gaat om haar voeten in goede conditie te 

houden. ‘Ik krijg problemen als ik dat niet doe’, voegt ze daaraan toe. Ze is heel blij dat ze dat kan 

betalen, maar ‘daar gaat toch altijd die frictie in zitten. (…) Ga jij dat [bedrag] zelf ophoesten? Heb jij 

dat er voor over? Nou, dat heb ik er eigenlijk niet voor over, dan denk ik van inderdaad, dan ga ik iets 

simpelers doen.’ 

  

Het ontwikkelen van een stabiel proces 

Op mijn vraag of Hippolyte met behulp van cirkels kan neerleggen hoe ‘bewegen en sport’, ‘diabetes’ 

en eventuele andere belangrijke onderwerpen zich momenteel in haar leven ten opzichte van elkaar 

verhouden, geeft ze aan dat ‘bewegen en sport’ – volgens haar eigen definitie – en ‘diabetes’ nu 

ongeveer even groot zijn (figuur 1):  

 

‘niet zo zeer eigenlijk omdat ik nou zo veel met die diabetes 

bezig ben, tenminste niet in m’n hoofd, niet bewust in m’n 

hoofd, zo moet ik het zeggen, maar (…) ’t heeft continu effect 

op elkaar: bij wat je doet, beïnvloedt ’t het ander. (…) Je gaat 

bewust dat wel aanpassen aan elkaar, dus voor mij heeft dat 
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een enorm evenwicht: als ik met het één bezig ben, ben ik eigenlijk ook met het ander bezig.’ 

 

Naast die twee onderwerpen zijn haar vrijwilligerswerk in een dierenopvang en mantelzorg voor haar 

ouders momenteel belangrijk in haar leven. Bij beide komt beweging kijken, maar ze weet daarbij 

van te voren wanneer en wat ze ongeveer gaat doen, dus dat kan ze makkelijk aanpassen aan haar 

diabetes. 

 

‘Op zich houd ik in mijn leven ook met die suikerziekte, met de diabetes, niet heel veel rekening, 

niet bewust. Maar ik doe wel de dingen in die zin volgens protocol. Ik leef toch vrij regelmatig, ik 

spuit altijd volgens een bepaald schema. Niet heel regelmatig, moet ik zeggen, want dat pas ik 

echt wel aan aan dingen, maar daar zit een gedachte achter (…). Je kunt [het] niet op de 

automatische piloot gaan doen, dus je moet er wel mee bezig zijn.’ 

 

Toch is dat niet per se bewust, zoals ze met het volgende voorbeeld illustreert:  

 

‘Het eerste wat ik doe [als ik uit m’n bed kom] is m’n suiker 

meten, want daarop stel ik dan de insuline van de dag in. Ik 

schrijft het ook op, onder elkaar, en soms heb ik het 

opgeschreven en dan ga ik een uur later eten en dan weet ik 

gewoon niet meer wat ik opgeschreven heb. (…) Daarom 

schrijf ik het ook op en houd ik het ook bij, al die jaren al (…). Ik 

doe dat ook maar één keer op een dag, ’s morgens, en dan 

weet ik eigenlijk al hoe ik dan de avond zou kunnen eindigen.’ 

 

Vlak na de diagnose was diabetes nog heel groot (figuur 2), ‘want dan zit dat nog zo in je hoofd en 

dan moet je er nog veel over bedenken (…) van wat werkt en wat werkt niet’. Dat heeft in totaal wel 

een jaar of drie geduurd. Dat komt ook omdat het met de medicijnen heel moeizaam ging, toen 

‘kregen ze het totaalbeeld niet omlaag’. Daarna kwam de beslissing om insuline te gaan gebruiken, 

het instellen daarvan en dat heeft wel even geduurd voordat ze in haar hoofd daar vrede mee had en 

een stabiel proces had ontwikkeld. Zo moet je eigenlijk normaal ’s ochtends veel spuiten, maar dat 

heeft ze nooit gedaan, omdat het niet bij haar maaltijden past. Vandaag heeft ze bijvoorbeeld pas om 

half 12 voor de eerste keer gespoten, ‘nou, dat is tegen alle regeltjes in, maar dan zit ik qua stabiliteit 

in m’n suikergehalte in m’n bloed, zit ik goed. En dat kost een tijdje voordat je dat begrijpt, hoe dat 

systeem werkt.’ Dat soort dingen, dat is ‘een stukje experimenteren’. Ze deelt dat wel met haar 

diabetesverpleegkundige, maar die zegt daar nooit iets van. En ‘het systeem werkt wel en als zij 

Fig. 1 

Fig. 2 
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kijken wat jouw cijfertjes zijn, dan kunnen ze niks meer zeggen, want dan denken ze “ja, wij kunnen 

het niet perfecter krijgen”, dus ja, dan houdt het al op’. 

Momenteel moet ze dus weer aanpassen omdat haar hormonen heel erg wisselen, wat effect 

heeft op haar bloedsuiker. Waar ze ook wel haar twijfels over heeft, is of ze wel zo stabiel is als ze 

denkt. Ze kan heel erg moe zijn en ‘dat moet je eruit kunnen halen door heel stabiel te zijn’. Daarom 

zou ze heel graag ‘zo’n nieuw metertje’ willen dat continu meet, zodat ze kan zien wat de 

schommeling in de bloedsuikerwaarden zijn en of ze minder moe is als ze die nog stabieler kan 

houden. Niet zo zeer om daar nou de hele dag mee bezig te zijn, maar wel om te kijken of ze er 

profijt van kan hebben als ze zich ‘iets keuriger volgens andere regeltjes gedraagt’. Daarbij kijkt ze bij 

nieuwe ontwikkelingen heel goed wat er bij haarzelf past. Bij sommige dingen weet Hippolyte niet of 

ze het praktisch vindt, maar ze wil wel graag de kennis hebben om het te kunnen afwegen. Daarom 

heeft ze zich daar altijd erg in verdiept en dat was in het begin naar verhouding veel, bijvoorbeeld in 

hoe het lichaam werkt en wat daar invloed op heeft.  

Voor de diagnose was bewegen en sport wel iets groter in haar leven, vooral door dingen in 

huis en met de kinderen. Vrijwilligerswerk deed Hippolyte toen ook al. Voordat haar dochters waren 

geboren werkte ze in de Randstad bij een woningbouwvereniging, op het laatst in het 

managementteam, dus in de top. Ze vertelt dat ze nooit een zittend beroep heeft gehad, maar altijd 

onderweg was, trappen op bij mensen thuis. Dus haar dagelijkse beweging kreeg ze er ‘gratis’ bij. Op 

een gegeven moment heeft ze die baan opgezegd om met haar man mee naar het buitenland te 

gaan en een half jaar later zijn ze in de plattelandsregio waar ze nu woont terecht gekomen. Daar 

heeft ze nog een tijd als leidinggevende bij een organisatie gewerkt, tot aan de geboorte van haar 

tweede dochter. Haar man was veel weg voor zijn werk, nog steeds, en zij mocht niet minder dan 

fulltime werken. Om zoveel te werken met kinderen, dat zou niet bij haar passen. Daarbij vond haar 

baan aan de ene kant ‘wel leuk’, maar aan de andere kant geen ‘topbaan’. Daarom is ze gestopt met 

werken en dingen als vrijwilliger gaan doen vanaf het moment dat haar dochters op school zaten. 

 

Tot slot – een reflectie op het verhaal 

Als ik aan het eind van het gesprek vraag wat Hippolyte er van vond, antwoordt ze dat ze het niet zo 

heel moeilijk vindt om dingen te vertellen en altijd ‘wel benieuwd is naar hoe een ander daar dan 

tegenaan kijkt’. Ze geeft aan dat ze best wat weerwoord had willen krijgen, hoewel ze begrijpt dat 

dat niet hoort in zo’n interview. Dat mist ze namelijk wel eens, dat iemand anders tips geeft waar ze 

zelf nog nooit over na heeft gedacht: 

 

‘net wat ik zeg, ik bepaal m’n eigen lijn, maar ik ben niet zo eigenwijs dat ik niet van een ander 

wil horen dat die denkt van “goh, hoe kom je d’r bij om dat zo te doen?” Dat is soms heel 
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verhelderend. (…) Want je bent toch steeds meer een beetje in je eigen kringetje en er zijn 

maar heel weinig mensen die je dat weerwoord ook echt kunnen geven, qua kennis. En net wat 

ik zeg, er zijn niet veel mensen die echt graag [weerwoord] willen, maar er zal een groep 

mensen zijn die dat wel wil.’ 

 

Of deze slotparagraaf hieraan bijdraagt, is de vraag, maar hieronder volgt een eerste conclusie vanuit 

een sociaalwetenschappelijk onderzoeksperspectief. 

In het verhaal dat Hippolyte me vertelde over sport, bewegen en diabetes in haar leven, lijkt vooral 

bewegen een belangrijk onderdeel van haar identiteit te zijn. En dan gaat het over ongemerkt 

bewegen in ‘de flow van alledag’, simpele dingen waarbij plezierbeleving heel duidelijk voorop staat. 

Deelnemen aan wedstrijden of iets willen bereiken speelt daarbij geen rol, sterker nog, ze zet zich 

expliciet tegen de (competitie)sport af. Paardrijden, meefietsen met haar dochter die paardrijdt, 

(rol)schaatsen, skeeleren; sommige activiteiten zijn al van jongs af aan belangrijk voor haar. Dat dit 

deel uitmaakt van haar identiteit, komt ook naar voren in de omschrijving van zichzelf als ‘altijd bezig’ 

en bijvoorbeeld het benadrukken dat ze nooit een zittend beroep heeft gehad. Naast de lol, merkte 

ze ook dat beweging een positief effect had op haar diabetes: haar suikerwaarden daalden.  

Die suikerwaarden zijn belangrijk in het verhaal, of vooral controle over die waarden. 

Hippolyte neemt daar heel duidelijk eigen verantwoordelijkheid voor – mogelijk in meer of mindere 

mate gedwongen doordat de zorg niet op haar behoeften is afgestemd. Die eigen 

verantwoordelijkheid komt tot uiting in het uitpluizen en afwegen van alle beschikbare informatie, 

het elke ochtend meten van haar nuchtere glucose en het heel nauwkeurig bijhouden van haar 

waarden, al vanaf het begin – om de dag in te stellen, maar ook om de trend bij te houden. Deze 

strenge vorm van ‘self-surveillance’ is in termen van Foucault een vorm van disciplinering en past 

binnen het maatschappelijk dominante discours. Dat discours is gericht op ‘restitutie’: het leiden van 

een zo’n normaal mogelijk leven. 

Ook aan haar arts laat ze zien dat ze eigen verantwoordelijkheid neemt: ze wil niet weten of 

haar waarden goed zijn, maar wat ze zijn. Ze richt de zorg die ze nodig heeft daarbij heel duidelijk zelf 

in: ze weet wat ze komt halen (namelijk haar waarden) en regelt dat ze dat krijgt. In combinatie met 

alle (medische) kennis die ze inmiddels over diabetes en de behandeling daarvan heeft opgedaan, 

past dit bij wat socioloog Abram de Swaan proto-professionalisering noemt: het overnemen van 

begrippen en gedragsstandaarden van professionals (2004: 253). Doordat ze aan de professionals 

kan laten zien dat ze weet waar ze het over heeft en haar waarden goed onder controle houdt, geeft 

dat haar waarschijnlijk ook de ruimte om haar zorg zelf in te richten en heel zelfstandig te handelen. 

Alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij het bepalen van het gevoel in haar voeten, 

neemt ze de zorg zoals die geboden wordt. Deze houding lijkt (deels) voort te komen uit haar 
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ervaringen met de zorg: zorgverleners vinden het ‘lastig’ om te handelen buiten de standaarden – en 

door haar jonge leeftijd en het ontbreken van andere symptomen die veel bij diabetes voorkomen is 

ze geen ‘standaardpatiënt’; ze vertelt dat je het net moet treffen met een goede hulpverlener; in de 

plattelandsregio waar ze woont lijken zorgverleners te weinig ervaring of kennis te hebben om aan 

haar zorgbehoefte te voldoen. Daarbij passen de strenge regimes die haar worden opgelegd, 

bijvoorbeeld door de diëtiste, niet bij hoe ze wil leven: ze leveren te weinig profijt voor wat ze 

daarvoor moet inleveren aan kwaliteit. Tot slot wordt niet alles wat ze aan (preventieve) zorg nodig 

heeft vergoed, waardoor ze frictie ervaart: is iets de financiële investering waard of niet? En is iets 

een ‘luxe-ding’ of een noodzaak? Die beslissing ligt in ieder geval volledig bij haarzelf. 

Ondanks die strenge zelfcontrole en haar stabiele waarden, lijkt Hippolyte momenteel de 

controle over haar lichaam een beetje kwijt te zijn. Ze heeft last van hormoonschommelingen ten 

gevolge van de overgang, vermoeidheid en tot haar grote verdriet moest ze het paardrijden opgeven 

omdat ze te veel last heeft van haar benen. Enerzijds lijkt ze hierdoor een nog grotere behoefte te 

hebben aan controle: ze zou graag een tijdje constant haar waarden willen meten om te kijken of die 

wel zo stabiel zijn als ze nu denkt. Anderzijds resulteert dit bij haar in de vraag wat ze er voor over 

heeft om haar activiteiten (vooral het paardrijden, maar ook het fietsen en skeeleren) op de oude 

voet door te zetten: zelf betalen voor (nog) een therapie? Gaan trainen in de sportschool terwijl ze 

dat niet leuk vindt? Dat heeft ze er niet voor over, waardoor ze haar activiteiten, en daarmee haar 

normale leven, heeft aangepast. Opvallend genoeg is ze toch iets gaan doen wat ze ook niet leuk 

vindt (yoga), in de hoop dat haar lichaam daardoor op termijn weer wat meer aankan. Uit ander 

onderzoek komt naar voren dat het moeten opgeven van een activiteit die voor een diagnose heel 

belangrijk was – in dit geval dan niet per se het paardrijden, maar het bewegen om het plezier in het 

algemeen – als een groot verlies kan worden ervaren dat impact heeft op het zelfbeeld van iemand 

(Kleiber et al. 1995; zie ook Sparkes 1998). Dat verlies komt heel duidelijk in het verhaal van 

Hippolyte naar voren, niet alleen in wat ze vertelt, maar ook in de emoties die dat bij haar opriep 

tijdens het vertellen; af en toe had ze tranen in haar ogen. Daarnaast komen er veel andere vormen 

van verlies in haar verhaal naar voren: verlies van plezier en lichamelijke functies, verlies in de vorm 

van verwijzingen naar een vroegere topcarrière. Daarbij zijn er veel verwijzingen naar jeugdigheid en 

ouderdom die hier aan raken: de lol die ze beleefde met haar jonge dochters, maar wat nu niet meer 

kan, het moeten sporten met oudere mensen en de andere verwachting die ze voor zichzelf had over 

het ouder worden. Dat dit thema nu zo duidelijk in haar verhaal naar voren komt, ligt waarschijnlijk 

deels aan de timing; ze is pas heel recent gestopt met paardrijden. Dat komt ook naar voren in haar 

urgentie om zich aan te melden voor het onderzoek: ze wil haar verhaal graag kwijt.  

Het vertellen van een verhaal over (bepaalde aspecten van) het leven kan verschillende 

functies hebben. Een belangrijke daarvan is het aanbrengen van een ordening, een samenhang 
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tussen de verschillende gebeurtenissen, om die te kunnen begrijpen. Hydén, een wetenschapper die 

zich veel met het vertellen van verhalen en ziekte bezighoudt, beargumenteert dat de verteller dan 

wel een eindpunt nodig heeft waar een verhaal (een narratief) naar toegaat: ‘a narrative can only be 

told from the ending’ (1995, p. 74). Dit is nodig om relaties te kunnen leggen tussen de verschillende 

gebeurtenissen. Een verhaal over leven met diabetes kent altijd een zekere mate van onzekerheid als 

het over de toekomst gaat, aangezien diabetes altijd een onvoorspelbaar verloop kan hebben. Maar 

als een verteller er vertrouwen in heeft dat hij of zij de diabetes kan (blijven) controleren, geeft dat 

mogelijk ook vertrouwen voor de toekomst en daarmee een basis voor een eindpunt van het verhaal. 

Die controle lijkt, zoals eerder aangegeven, bij Hippolyte momenteel lijkt te ontbreken, waardoor ze 

zoekende overkomt en behoefte lijkt te hebben aan iemand die haar helpt om haar verhaal 

(opnieuw) te construeren.  

Wat een belemmerende factor lijkt te zijn in die constructie van een passend verhaal, is dat 

Hippolyte vooral uitgaat van het dominante verhaal, namelijk dat wat wetenschapper Arthur Frank 

(1995) het restitutieverhaal noemt. Dit is een type ziekteverhaal waarin het (willen) leiden van een 

zo’n normaal mogelijk leven, ondanks de diabetes, centraal staat. En als dat nu niet gaat, is het 

verhaal gericht op het streven daarnaar in de (nabije) toekomst. De onderliggende verhaallijn gaat 

over het overwinnen van of de baas blijven over een ziekte. Het is dominant omdat het het vaakst 

vertelde type ziekteverhaal is en ook het meest gewenste, het is het verhaal dat mensen het liefst 

horen. Dat Hippolyte dit verhaal als uitgangspunt heeft, komt in veel verschillende aspecten naar 

voren, maar vooral in het streng controleren en reguleren van haar bloedsuiker en zelf de 

verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen. Ze streeft heel duidelijk naar restitutie, bijvoorbeeld 

door nu aan yoga te doen in de hoop dat ze hiermee controle terugkrijgt. Ook is het verhaal dat ze 

vertelt grotendeels een lineair verhaal, waarin het uithuilen en opnieuw beginnen na verschillende 

gebeurtenissen steeds terugkomt. Het is daarmee een heel erg toekomstgericht verhaal: Hippolyte 

lijkt niet zo zeer bezig met het wat en waarom, maar vooral met het zoeken naar een oplossing, het 

hoe nu verder.  

Maar, geeft Arthur Frank aan, het restitutieverhaal kent een groot nadeel: als het niet (meer) 

opgaat, is er geen ander verhaal om op terug te vallen. Dat lijkt bij Hippolyte nu het geval te zijn, 

getuige de vele verliesaspecten in haar verhaal en de expliciete hulpvraag die ze neerlegt. Ze heeft 

momenteel geen mensen in haar omgeving (zorgverleners, naasten) die haar de juiste hulp kunnen 

bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een ander verhalenrepertoire om uit te putten, waardoor ze 

vast blijft houden aan oude waarden en moeite heeft met het accepteren van beperkingen. Waarom 

niet toegeven aan pech? Waar ze naar lijkt te verlangen is een vorm van deliberatieve zorg, waarin 

iemand met haar in gesprek gaat om haar te helpen bepalen wat voor haar de beste 

zorggerelateerde waarden zijn die haalbaar zijn (Emanuel & Emanuel, 1992). 
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Er komen in het verhaal van Hippolyte in ieder geval twee aspecten naar voren waar haar zorg 

niet op is afgestemd. Het eerste zijn aspecten gerelateerd aan gender: ze verwijst naar haar eerste 

zwangerschap waarbij ze achteraf gezien waarschijnlijk al een te hoge bloedsuiker had, maar wat 

niemand haar vertelde, en naar de overgang en bijbehorende hormonen waar ze nu last van heeft en 

die invloed hebben op haar diabetes. De medische wetenschap gaat vooral uit van het 

mannenlichaam, dat dient vaak als standaard. Dat Hippolyte weinig informatie kan vinden over 

diabetes, de overgang, en het gebruik van hormoonpreparaten wijst daar bijvoorbeeld op. Kinderen 

krijgen, hormonen en ouder worden zijn biologische en sociale processen die anders verlopen bij 

vrouwen en invloed hebben op de ziekte(beleving) en ervaring. In haar geval schiet de zorgverlening 

hier duidelijk te kort.  

Het tweede is het aspect van ‘tinkering’ (Mol, 2009), ofwel het al doende uitvinden wat past bij 

jou en jouw situatie. In het verhaal van Hippolyte komt dat duidelijk naar voren in het 

experimenteren met de juiste hoeveelheid insuline en haar leefstijl, iets wat ze zelf doet. Dit lijkt een 

reactie op de ervaren standaardisering in de zorg te zijn. Dit zou ook een proces samen met 

zorgverleners kunnen (of misschien wel moeten) zijn: een zorgproces waarin iemand samen met zijn 

of haar zorgverlener uitprobeert en aftast wat in een specifieke situatie en bij hem of haar goed past 

(Mol, 2006). Erkenning en begrijpen van processen van tinkering zou zorgverleners en anderen in 

ieder geval al kunnen helpen om zorg, advies en steun meer af te stemmen op de behoefte. 

Het verhaal van Hippolyte laat zien dat de complexiteit in het leven soms zo vele malen groter 

kan zijn dan in het herstelverhaal wordt verondersteld. Hoewel ze schijnbaar alles heeft om dat 

verhaal te kunnen leven – haar sociaaleconomische achtergrond, de kennis die ze over diabetes heeft 

vergaard, haar levensinstelling, het bewaken van goede waarden – lukt het haar in ieder geval op dit 

moment niet om dat verhaal te leven, maar ook niet om een ander passend verhaal te vinden. Het 

ontbreekt haar momenteel aan ‘narratieve autonomie’, dat wil zeggen ‘het vermogen om [haar] 

handelingen in overeenstemming met [haar] zelfbeeld en levensverhaal te brengen’ (Abrams, 1997: 

459). Dat vraagt om een combinatie van integriteit – handelen op een manier die past bij jouw 

zelfbeeld – met een element van creativiteit – je niet laten dwingen om de versie van jezelf te 

accepteren die de dominante cultuur biedt, maar de mogelijkheid hebben om hier op een subtiele 

wijze mee om te gaan. Narratieve autonomie is belangrijk, bijvoorbeeld om zelf te begrijpen wat er 

gebeurt, daar betekenis aan te kunnen verlenen en in taal uit te kunnen drukken wie je bent, vorm te 

geven aan je identiteit. Daarbij laat bovenstaand verhaal zien dat het belangrijk is dat er ruimte is 

voor andere verhalen, buiten het restitutieverhaal. Zodat vertellers van andere verhalen gehoord 

worden, mogelijk steun kunnen bieden aan anderen met een ‘afwijkend’ verhaal, maar vooral ook 

het gevoel krijgen dat ze in de zorgverlening voor passende hulp terecht kunnen. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De schriftelijk reactie van Hippolyte 

‘Wat een verhaal. Daar moest ik even voor gaan zitten. Een deel is ook geschreven in een vaktaal 

waar ik niet thuis in ben, dus daar moet ik me nu nog eerst in verdiepen. (…) 

Het gegeven pseudoniem lijkt me te veel eer. Het lijkt nu ook bijna een mythologisch verhaal, 

al is het heel confronterend om mijn eigen spreektaal daarbij terug te lezen. Maar voor mij is dat niet 

echt belangrijk. De laatste paragraaf over jouw/jullie conclusie als onderzoeker(s), kun je dat later 

ook gebruiken? Of heb je dat alleen voor mij gedaan? Dan voel ik me bijna bezwaard. Maar mijn 

eerste indruk is dat ik er wel wat aan ga hebben. Het geeft duidelijk weer hoe jij dit moment in mijn 

leven ziet. Als ik er ook zo naar ga kijken, kan ik misschien dingen anders gaan doen. En het mezelf 

prettiger maken. 

Het "bewegende deel" van yoga vind ik nog steeds niet geweldig. Maar yoga als levenswijze 

kan mij denk ik ook wel helpen. Bij dat deel in jouw stuk over het restitutieverhaal en daar een 

andere vorm voor vinden kan Oosterse wijsheid denk ik helpen. Ik heb een gepassioneerd 

yogalerares en dat werkt zeker inspirerend. Ik moet jouw stuk nog een aantal keer lezen en er goed 
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over nadenken. Maar voor nu geef ik je alvast snel een reactie. Ik stel er ook prijs op om het 

onderzoek te blijven volgen. Dus als er publicaties zijn hoor ik het graag. Als ik ergens bij kan helpen, 

wil ik dat zeker doen. In ieder geval erg bedankt.’  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Oktober 2015: een jaar later 

Omdat ik nieuwsgierig ben naar hoe het met Hippolyte gaat, mail ik haar een jaar later met de vraag 

of we nog eens zullen afspreken. Ze antwoordt: 

 

‘Ik zou het leuk vinden om met je af te spreken. (…) In mijn leven zijn het laatste jaar heel veel 

“kleine” dingen veranderd. Zelfs de diagnose van mijn chronische ziekte. Het enige wat stabiel is 

gebleven is grappig genoeg de sport. Ik doe nog steeds aan yoga.’ 

 

We spreken af en ze vertelt me over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, onder andere over de 

aanpassing van haar diagnose. Ze had altijd al het gevoel dat het niet helemaal klopte, maar nadat ze 

een artikel over diabetes las, vroeg ze haar huisarts om een verwijzing naar een internist. Die 

veranderde haar diagnose ‘meteen’ in diabetes type 1. Daarnaast merkt ze tijdens het gesprek op 

dat, door allerlei andere grote gebeurtenissen in het afgelopen jaar, ‘bewegen en diabetes op dit 

moment een relatief klein deel van het leven uitmaken’. Maar tijdens ons gesprek schemert er wel 

een veranderde houding door. Een voorbeeld is haar beslissing om te stoppen met haar 

vrijwilligerswerk en een tijd niks te doen: 

 

‘Iedereen zei ook gelijk van: goh, wat ga je dan nu doen? (…) Ik heb gezegd van: “Ik ga gewoon 

helemaal niks doen, ik ga gewoon eens even de tijd de tijd laten.” (…) Maar dat is ook die druk 

van de maatschappij: wat ga je nu doen? Dan denk ik: ik ga dus gewoon even niks doen. Maar dat 

is alleen al, om dat te zeggen (…), dat is heel moeilijk, dan kijkt iedereen je zo aan van – dat is dan 

ook dat stukje van wat in jouw verhaal stond van, wat van je verwacht wordt daar ga jij aan 

voldoen. En natuurlijk heb je de neiging om dat te doen, [maar ik deed dat dit keer niet].’ 

 

Ze geeft ook aan dat, hoewel ze yoga nog steeds niet leuk vindt, haar yogadocent haar helpt: 

 

‘Aan het begin en eind van de les geeft zij ook van dat soort inzichten van hoe je in je leven staat 

en hoe je dingen aanpakt en, ja, hoe je voor jezelf dingen moet doen. (…) Dat heeft wel gebracht 

dat ik dus ook veel makkelijker naar dingen kijk, hoe moeilijk het ook is, maar dat ik wel zoiets 

van ja, het is hier en het is nu en het is niet gister en niet morgen en natuurlijk anticipeer je op 
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wat in de toekomst gaat komen, je kunt niet bij de dag leven, maar het is toch wel heel belangrijk 

om naar die dag te kijken, en (…) en ook in jezelf te blijven en niet altijd maar je te verplaatsen in 

die ander. (…) Daar [had ik] wel heel veel aan, en natuurlijk ook wel dat stukje bewegen en dat 

stukje met lichaam bezig zijn.’ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

November 2016, weer een jaar later: 

Ik mail Hippolyte o.a. met de vraag of we haar verhaal op de website mogen plaatsen. Ze geeft 

toestemming en reageert op het verhaal: 

 

‘Toen ik het na ruim twee jaar terug las, viel het met name door mijn taalgebruik op hoe de 

emotie ervan af spatte. Achteraf gezien van wat er toen allemaal gebeurde in mijn leven snap ik 

het ook wel. Het stukje over dat “gerommel” met de insuline moet diabetesverpleegkundigen 

wel tegen de schenen schoppen. Anderzijds , als mijn arts en diabetesverpleegkundige beter naar 

mijn verhaal geluisterd hadden, was misschien eerder ontdekt dat de diagnose verkeerd was en 

ik dus de verkeerde medicatie had. (…) 

Met de nieuwe insuline therapie [die past bij de nieuwe diagnose] heb ik geen last meer met 

mijn benen. De massages en pedicure heb ik niet meer nodig.. Ook kan ik precies bij de 

maaltijden volgens een vast schema insuline spuiten. Allemaal veel gemakkelijker en met beter 

resultaat. Ik ga nog steeds naar yoga. De groep ouderen is een stabiele groep die ook gezelligheid 

en geduld en empathie biedt, wat naast beweging ook erg belangrijk is in je leven.’  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Meer lezen? Lees het (Engelstalig) congrespaper dat we over het verhaal van Hippolyte en de 

ontwikkeling daarin schreven:  

http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2016/02/SIM-Stuij-

Download-conference-draft-paper.pdf  

 

Een uitgebreidere versie verschijnt in: 

Mirjam Stuij et al. [forthcoming] Developing a Relational Narrative about Diabetes: Towards a 

Polyphonic Story. In: Peter Bray & Ana Maria Borlescu (ed.) Voices of Illness: Negotiating Meaning 

and Identity [working title]. Inter-Disciplinary Press.  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


