
lles wilde ik uit het 
leven halen. Ik was 
zo’n vrouw met een 

bruisend leven in Amsterdam. 
Ik had een drukke baan in de 
communicatiesector en zat 
nooit stil. Ik woonde in een 
mooi huis met mijn man en 
onze twee kinderen: Florian 
van twee en Silvijn van vier 
maanden. Ik voelde me sterk 
en kon de wereld aan.  
Ook al was ik net bevallen, 
ik zat vol energie en daarom 
gingen we begin december 
met het hele gezin naar Parijs. 
Ik nam behoorlijk wat hooi op 
mijn vork: een citytrip met 
een peuter en een pasgeboren 
baby is niet niks en het ging 
dan ook moeizaam.  
Ik had last van buikloop en 
was uitgeput, maar voelde niet 
de noodzaak om het rustiger 
aan te doen. Mijn lichaam gaf 
vreemde signalen af maar ik 
negeerde het en ging door. 

Twee weken later had ik een 
feestje bij vrienden. Ik had nog 
steeds last van mijn buik en 
voelde me moe. Toch sprong ik 
op de fiets, maar het ritje ging 
me niet goed af. Zwalkend 

fietste ik over de grachten. 
‘Het zal wel aan mijn nieuwe 
fiets liggen,’ dacht ik. Het  
stuur stond vast scheef.  
Toen ik eenmaal op het 
feestje was merkte ik dat ik 
alle kracht uit mijn lijf was. 
Ik was kapot. Binnen een uur 

Ik werd steeds zwakker, dus 
maakte ik, ook op aandringen 
van mijn man, een afspraak bij 
de huisarts. Tegen het einde 
van de middag kon ik eigenlijk 
niet eens meer uit een stoel 
komen. Ik ging in snel tempo 
achteruit en dat maakte me 

echt bang. Ook de 
dokter zag meteen 
dat er iets mis was 
en stuurde me met 
spoed naar het 
ziekenhuis. Vanaf 
dat moment zat ik 
in een soort roes. 
Dit moest maar 
snel voorbij zijn.  
Nog niet eens 
zozeer voor mezelf, 
maar ik had een 
pasgeboren zoon 

van zes weken  
die zijn moeder 

hard nodig had.  
In het ziekenhuis werd meteen 
duidelijk dat ik moest blijven. 
Silvijn mocht bij me blijven 
omdat ik nog borstvoeding 
gaf. Ik werd om de twee uur 
wakker gemaakt omdat ze 
mijn zuurstof en hartslag 

“A

wilden controleren. Dat vond 
ik wel eng. Je voelt je dan 
echt patiënt. Omdat mijn man 
een eigen zaak heeft, was 
hij gelukkig flexibel en kon 
hij me bijstaan tijdens alle 
onderzoeken. Ik ging van de 
ene naar de andere test en had 
inmiddels alle artsen van het 
ziekenhuis wel gezien.”

Diagnose
“Ik hoefde gelukkig niet lang 
te wachten op de diagnose. 
Ik bleek het Syndroom van 
Guillain-Barré te hebben, 
afgekort GBS, een spierziekte. 
Het overviel me enorm. Bij 
GBS treedt er plotselinge 
spierzwakte op. Het is een 
verkeerde reactie van het 
eigen immuunsysteem. Het 
afweersysteem valt niet 
alleen foute virussen en 
bacteriën aan, maar ook het 
zenuwstelsel, en zo worden 
je spieren dus aangetast. Het 
kan iedereen overkomen, 
maar sommige mensen zijn 
er vatbaarder voor. Ik was 
natuurlijk net bevallen, gaf 
mezelf weinig rust, was weinig 
bezig met mijn gezondheid en 
ik had al een tijd last van mijn 
darmen. Mijn immuunsysteem 
was in de war. Het stelde 
mij wel meteen gerust dat 
de meeste mensen met 
het Syndroom van Guillan-
Barré herstellen. Ik kon hier 

was ik weer thuis. Ik gaf nog 
borstvoeding en eenmaal thuis 
merkte ik dat ook het voeden 
moeizaam ging. Het lukte mij 
niet meer om Silvijn tijdens 
het voeden vast te houden en 
toen ik hem terug in zijn bedje 
wilde leggen, verloor ik mijn 
kracht en liet ik hem zo in zijn 
wieg vallen. Ik schrok. Mijn 
armen waren slap en mijn 
spieren werkten niet mee, 
waardoor ik mijn eigen kind 
uit mijn handen liet vallen. 
Dat voelde absoluut niet goed, 
maar ik maakte me in eerste 
instantie niet echt zorgen en 
ging slapen.
De volgende ochtend wilde ik 

aan mijn man uitleggen wat 
er die nacht was voorgevallen, 
maar mijn lichaamstaal 
vertelde alles al. Hij zag het 
meteen. Ik kon ineens niet 
meer normaal lopen en de 
spieren in mijn benen voelden 
als slappe spaghettislierten. 

Brenda had het syndroom van Guillain-Barré

WAS VOOR MIJ NOG HET ERGSTE’  
‘DAT IK GEEN BORSTVOEDING MEER KON GEVEN,

Van bruisende, drukbezette vrouw naar  
fulltime patiënt, en dat bijna van de ene op de 

andere dag. Het overkwam Brenda (43) zo’n tien 
jaar geleden, zes weken nadat ze was bevallen van 

haar tweede zoontje. Ze bleek het syndroom van 
Guillain-Barré te hebben: een spierziekte, waardoor 

ze plotseling letterlijk niet eens meer in staat was 
om een zoutvaatje op te tillen…
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‘ Ik leefde van dag tot dag. Elk 
muizenstapje vooruit gaf me de 
energie om verder te knokken’

Het gezin nu
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dus bovenop komen. Ik lag 
inmiddels alleen maar plat, 
lopen ging moeizaam en zelfs 
rechtop zitten lukte niet. Ik 
was er zwaar aan toe. Ik had 
veel pijn en daardoor sliep ik 
slecht. Ook mijn arts schrok 
ervan hoe hard ik achteruit 
ging en schreef morfine voor. 
Silvijn kon niet langer in het 
ziekenhuis blijven. Ik was te 
zwak om voor hem te zorgen 
en het was onverantwoord om 

door te gaan met borstvoeding. 
Ik vond het verschrikkelijk 
dat ik daar zo abrupt mee 
moest stoppen. Mijn zus heeft 
geholpen met de laatste keren 
kolven en dat was heel fijn. 
We hebben het echt samen 
gedaan. Heel intiem, maar 
voor mij ook verdrietig.”

Focus op herstel
“Voor ik het wist lag ik een 
maand in het ziekenhuis. Van 
een druk leven vol vrienden 
naar een leven gekluisterd 
aan bed; dat is nogal een 
switch. Ook voor mijn man 
en kinderen was het moeilijk. 
Ik herinner me de momenten 
waarop Florian, mijn 
oudste zoon, huilend mijn 
ziekenhuiskamer verliet.  
‘Ik wil bij mama blijven!’ Dat 
raakt je als moeder recht in 
je hart. Waar ik normaal heel 
sociaal was en altijd mensen 
om me heen had, had ik daar 

in deze periode geen behoefte 
aan. Ik spaarde alle energie 
voor mijn kinderen. Veel ging 
aan me voorbij, alles stond stil. 
Ik kon me maar op één ding 
focussen: beter worden.  
Daar hield ik me aan vast, 
maar er waren veel  
moeilijke momenten.  
Als ik bijvoorbeeld zag hoe 
mijn zus Silvijn aankleedde 
kon ik daar echt jaloers op 
worden. Ik wilde dat als 

moeder zelf doen. Ook al 
was ik mijn zus ontzettend 
dankbaar, ik voelde me  
heel onzeker.  
Toen ik langzaam weer wat 
stapjes kon zetten mocht ik 
naar het revalidatiecentrum. 
Ik kreeg nog steeds heftige 
zenuwpijnstillers die gelukkig 
wel hielpen. Eindelijk kreeg ik 
wat hoop op herstel.
Als het om het Syndroom van 
Guillan-Barré gaat, kunnen 
artsen totaal niets voorspellen. 
Het is per patiënt zo 
verschillend. Volledig herstel 
kan drie maanden duren, maar 
ook drie jaar.  
Ik leefde van dag tot dag. 
Ieder muizenstapje vooruit 
gaf me de energie om 
verder te knokken. In het 
revalidatiecentrum leerde 
ik wel mijn aandoening 
relativeren. Ik zag mensen 
om me heen die er veel 
heftiger aan toe waren. Dat 

lichaam. Ik heb deze ziekte 
niet voor niets gekregen, daar 
geloof ik in. Ik besefte dat ik 
te veel had doorgerend. Mijn 
lichaam gaf me nu het bevel 

om letterlijk even stil te staan. 
Ik ben helemaal terug naar de 
basis gegaan. Wat is er nu echt 
belangrijk in het leven?  
Ik ben milder geworden en 
dankbaar voor de kleine 
dingen. Nu, tien jaar later, voel 
ik dat nog steeds. Elk fietsritje 
en elke wandeling zie ik als 
een cadeautje. Ook neem ik de 
signalen van mijn lijf serieuzer. 
Naar je lichaam luisteren is 
het moeilijkste, maar ook het 
mooiste wat er is.”

Bewust leven
“Door meditatie en yoga heb 
ik geleerd om meer in mezelf 
te keren. Ik leef bewuster, 
zonder me mee te laten slepen 
door de druk van buitenaf. 
Ik moet leren leven met de 
restverschijnselen, al vind ik 
het nog steeds moeilijk om te 
accepteren dat ik nooit meer 
de energieke en onbezorgde 
Brenda zal worden van vóór de 
GBS. Mijn ziekteproces heeft 
me ook zeker wat opgeleverd. 
Juist in de meest duistere 
periode ontdekte ik hoe 
belangrijk kleur voor me was. 
Zo heb ik mezelf omgeschoold 
tot ontwerper en branding 
coach: ik help ondernemers 

met personal branding om 
te laten zien wie zij zijn. 
Ik werk veel met creatieve 
mensen en probeer het 
unieke in hen te ontdekken. 

Ook geef ik met mijn bedrijf 
Branding Diva presentaties 
over authenticiteit. Dat geeft 
me veel voldoening. Ik ben 
dankbaar dat dit op mijn pad  
is gekomen.”

Verdieping
“Ook zijn mijn man en ik 
hechter geworden. Onze 
relatie heeft een extra 
verdieping gekregen en 
daardoor voelen we de 
kinderen goed aan. Ik vind het 
belangrijk om niet aan hun 
gevoelens voorbij te lopen 
maar om alles bespreekbaar 
te maken. Op sociaal vlak ben 
ik misschien minder druk dan 
vroeger maar ik heb wel het 
gevoel dat ik een enorme groei 
heb doorgemaakt. De banden 
die ik nu heb met de mensen 
om me heen zijn veel intenser. 
Het is alweer tien jaar 
geleden dat GBS mij tijdelijk 
uitschakelde. Ik leef bewuster, 
eet gezonder, lees veel en 
realiseer me hoe belangrijk 
rust is voor een mens. Ook heb 
ik weer vertrouwen in mijn 
lijf. Ik ben – op een behoorlijk 
agressieve manier – keihard 
teruggefloten, maar blijkbaar 
had ik het nodig.” 

was vaak ook ingewikkeld. Ik 
voelde dat er naar mij werd 
gekeken op een manier van: 
‘jij mag niet zeuren want 
jij wordt wel weer beter.’ 
Dat is moeilijk. Ik had dan 
misschien een rooskleuriger 
toekomstperspectief dan 
sommige medepatiënten, maar 
een appeltje schillen of een 
zoutvaatje optillen was voor 
mij nog steeds te veel. Ik was 
óók patiënt.”

Terug naar de basis
Ik werkte in het 
revalidatiecentrum naar 
concrete doelen toe. Waar ik 
altijd grote dromen en doelen 
op mijn wensenlijstje had 
staan, waren mijn doelen nu 
heel basic. Mijn eerste doel 
zal ik nooit vergeten: een 
aardappel schillen. Na twee 
maanden stuurde mijn man 
eindelijk dé sms rond naar 
de familie: Brenda heeft een 
aardappel geschild! Het was 
een mijlpaal.  
Langzaam maar zeker 
herstelden mijn spieren 
zich dankzij de dagelijkse 
therapieën. Ik was nog steeds 
moe en ik sliep veel, maar 
eindelijk zette ik – letterlijk 
– stappen. Drie maanden 
later mocht ik naar huis. Ik 
was blij, maar zag er ook 
tegenop. Ik kon nog steeds 
weinig. We besloten om een 
fulltime oppas in te huren. 
Dat was duur, maar het gaf de 
kinderen stabiliteit en mij de 
kans om mijn herstel voort 
te zetten. Na twee maanden 
thuis kon ik de baby zelf uit de 
box halen. Wéér een mijlpaal. 
Toen ik fit genoeg was om 
te lezen, heb ik veel boeken 
gelezen over zingeving. Ik 
leerde bijvoorbeeld ook de zin 
van ziek zijn. Ik besefte dat 
GBS een teken was van mijn 
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‘Na twee maanden lukte het 
me weer om een aardappel te 
schillen. Dat was een mijlpaal!’

‘Het blijft moeilijk om te 
accepteren dat ik nooit meer de 
Brenda van vroeger zal worden’
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