
Twee jaar geleden werd bij Evelien (25) een levensgevaarlijke hartritmestoornis 
geconstateerd. Vanaf dat moment beheerst de angst haar leven. In afwachting van de 
operatie durft ze maandenlang haar huis bijna niet meer uit. ”Ik voelde me net een 
tikkende tijdbom die elk moment kon ontploffen.” 
Tekst: Shirley den Hartog - Fotografie: Fotopersbureau Dijkstra

I k had gezellig op de vier kinderen van mijn 
zus gepast. Aan het einde van de avond stond 
ik nog even met mijn zus te praten en opeens 

voelde ik me niet lekker. Ik tintelde helemaal en al-
les werd wazig. ”Ga maar even zitten”, zei mijn zus. 
”Het zal de stress wel zijn.” We hadden dan ook een 
heftige periode achter de rug. Vijf maanden eerder 
was onze moeder vrij plotseling overleden aan een 
hersentumor. Het was een verdrietige en zware tijd 
geweest.
Na een half uur voelde ik me steeds beroerder wor-
den. Ik kreeg weinig adem en het voelde alsof ik 
hevige koorts had. Mijn zus zag me wit wegtrek-
ken. Ze had er geen goed gevoel bij en we zijn sa-
men naar de Eerste Hulp gegaan. Daar werd mijn 
bloeddruk gemeten. De meter kneep zich helemaal 
fijn, er was geen bloeddruk te meten. Ik werd met-
een doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Daar 
dachten de artsen dat ik hyperventileerde. Ik moest 
gaan liggen en in een zakje ademen, maar mijn toe-
stand werd steeds slechter. Het gekke was dat mijn 
hartslag rond de negentig slagen per minuut was, 
maar zodra ik aanstalten maakte om te gaan zit-
ten, schoot hij omhoog tot honderdvijftig slagen. Ik 
voelde dat het echt niet goed zat. 
Ik werd een week in het ziekenhuis opgenomen. 
Ze wilden kijken of het terugkwam. Dat gebeurde 
niet. Ik werd naar huis gestuurd met de medede-
ling dat ze niet wisten wat ik had. Zodra ik het weer 
kreeg, moest ik meteen 112 bellen. Verder mocht ik 

de deur van het toilet niet op slot doen en niet dou-
chen als ik alleen thuis was. De artsen vertrouwden 
het niet en dat vond ik erg beangstigend. Ik had nog 
nooit ernstige lichamelijke klachten gehad.
Eenmaal thuis pakte ik mijn leven weer op. Tót 
ik een maand later opnieuw een aanval kreeg. Ik 
voelde me wazig en in paniek en kon nauwelijks op 
mijn benen staan. Het zou me nooit lukken om zelf 
naar het ziekenhuis te gaan. Ik belde 112. Binnen 
een paar minuten stond er een ambulance met loei-
ende sirene voor de deur.  
In het ziekenhuis werd ik uitgebreid onderzocht. 
Mijn aanvallen werden veroorzaakt door een hart-
ritmestoornis. Na een week verliet ik het ziekenhuis 
met medicatie. 

Thuis pakte ik de draad weer op, maar een maand 
later kreeg ik opnieuw een aanval. Ik had niet de 
stoornis waaraan ze in eerste instantie hadden ge-
dacht. En zo ging het bijna een jaar lang. Ik kreeg al-
lerlei medische termen naar mijn hoofd geslingerd. 
Ik werd er bang van. Als gezonde, jonge vrouw had 
ik me nooit verdiept in hartstoornissen. Ik googelde 
wel eens op mijn symptomen en zocht naar lotge-
noten. Tot ik op internet een keer stuitte op de term 
’acute hartdood’. Daarna heb ik het woord ’hart’ 
nooit meer ingetypt.
In een klein jaar tijd werd ik veertien keer in het 
ziekenhuis opgenomen, meestal voor maximaal 
anderhalve week. In die tijd wachtten ze af of de 

stoornis zou terugkomen. Na een paar dagen mocht 
ik dan wat rondlopen, maar niet buiten de hartaf-
deling. Dan kunnen ze je namelijk niet meer op de 
monitor in de gaten houden. Ik voelde me opgeslo-
ten en alleen.
Als ik geen last had van mijn hartritme voelde ik me 
gezond, alleen mocht ik niets doen. Televisiekijken 
was de enige afleiding. De muren kwamen op me 
af. Dan wandelde ik maar weer een paar keer heen 
en weer over de gang. 
In die periode heb ik meerdere keren achtenveertig 
uur een kastje bij me gedragen. Dat kastje meet hoe 
snel je hart klopt. Ik moest alles opschrijven wat ik 
deed, zodat er een link kon worden gelegd tussen 
mijn hartritme en mijn bezigheden. Er is nooit iets 
uitgekomen. Vaak hangt een hartritmestoornis sa-
men met inspanning. Bij mij kwam een aanval juist 
spontaan. Zo kreeg ik het een keer tijdens de afwas 
en een keer terwijl ik gewoon televisie zat te kijken. 
Uiteindelijk kreeg ik ook een aanval op mijn werk. 
Toen was het genoeg. Ik bleef thuis tot ik wist wat 
ik had. De onzekerheid maakte me bang. Ik woonde 
midden in het centrum, maar durfde de stad ge-
woon niet meer in. Ik durfde mijn hond niet meer 
uit te laten. Ik was zó bang dat het plotseling weer 
mis zou gaan. Achteraf gek: op straat was ik in 
principe veiliger dan in mijn eentje thuis, maar het 
gevoel van angst was gewoon te sterk. 
Omdat ik de hele tijd thuiszat, werd mijn wereld 
heel klein. Ik lag in bed of zat op de bank. Mijn 

vriend werkte van elf tot acht. Ik sliep wanneer hij 
wegging en als hij thuiskwam was ik weer toe aan 
slaap. De dagen duurden heel lang. 
In augustus 2009 werd ontdekt dat ik een combi-
natie van meerdere stoornissen had. Een combina-
tie die levensgevaarlijk kon zijn. Als je hart zo snel 
pompt, gebeurt er eigenlijk niets. Je hart beweegt 
alleen heel snel. Meestal stopt dat na een paar mi-
nuten, maar ik bleef erin hangen. Dat is een aanslag 
op je lichaam. Als je jong en vitaal bent, kun je het 
vrij lang aan, maar je kunt eraan doodgaan als het 
te lang duurt. 
Hoewel mijn stoornis gevaarlijk was, werden de 
ziekenhuisopnames korter. Het had geen zin om 
te blijven wachten tot het terugkwam. Ik wist wat 
ik moest doen als het zover was. Ik kreeg medi-
cijnen mee, waarvan de dosis werd afgestemd op 
mijn leeftijd en lichaamsbouw. Maar de dosis die 
ik mocht nemen, was te laag voor de hevigheid van 
mijn hartritmestoornis. Mijn dosis werd verdub-
beld om de stoornis zo veel mogelijk te onderdruk-
ken. Het werkte echter niet en de bijwerkingen wa-
ren vreselijk. Ik heb nog nooit zo veel overgegeven 
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als toen. Ik had eigenlijk geen keuze en liet mezelf 
op de wachtlijst voor een operatie plaatsen. 
De wachtlijst was zes maanden. Ondertussen zat ik 
thuis te wachten. Op de momenten dat ik geen last 
had van mijn stoornis was ik niet echt ziek, maar ik 
voelde me net een tikkende tijdbom die elk moment 
kon ontploffen. Bovendien voelde ik me belabberd 
door die medicijnen. Ik was zo moe dat ik amper 
kon lopen. Het huishouden liet ik versloffen, omdat 
ik het simpelweg niet aankon. 
In het begin vroeg ik wel eens iets aan mijn vriend, 
maar op den duur voelde ik me steeds schuldiger. 
Ik voelde me zo rot als ik tegen hem moest zeggen 
dat ik geen boodschappen in huis had omdat ik 
halverwege de straat was omgekeerd. Onze relatie 
kreeg een flinke klap. Meestal was ik te moe om iets 
te doen. In het beste geval zaten we samen op de 
bank tv te kijken. Meer kon ik gewoon niet. Soms 
moest mijn vriend eerder uit zijn werk komen, om-
dat ik weer in het ziekenhuis was opgenomen. Hij 
kwam dan mijn spullen brengen, heel erg lief. Maar 
omdat ik zelf de controle niet meer had, ben ik een 
keer hartstikke kwaad geworden omdat hij de ver-
keerde pyjama had ingepakt. We hebben elkaar 
soms verrot gescholden. Dat hoort erbij, denk ik. 

In moeilijke periodes ontdek je ook wie je echte 
vrienden zijn. Sommige mensen van wie ik het niet 
had verwacht informeerden naar me, terwijl ande-
ren niets van zich lieten horen. Omdat ze niet wis-
ten hoe lang ik zou wegblijven, besloot mijn werk-
gever mijn contract niet te verlengen. Dat was heel 
zuur. Ik kon er helemaal niets aan doen. 
Ik ging nauwelijks meer naar buiten. Stel je voor dat 
ik in de stad moest plassen. Dat kon niet, want ik 
mocht de deur niet op slot doen voor het geval dat 
ik een aanval kreeg. Het was een enorme omslag. 
Waar ik eerst volop leuke dingen deed, durfde ik 
nu niet eens meer iets te drinken te halen of naar 
het toilet te gaan. Ik onderdrukte het zo lang moge-
lijk in de hoop dat mijn vriend zou thuiskomen. Ik 
leefde in mijn eigen wereld. 
Mijn vriend zei een keer: ”Je bent een andere 
Evelien geworden.” Dat was pijnlijk. In mijn hoofd 

wist ik wie ik was, maar door de medicijnen en alle 
onzekerheid deed ik toen dingen die ik zelf niet 
kon thuisbrengen. En het verdriet om het overlijden 
van mijn moeder kwam er ook nog eens bij. Ik deed 
er alles aan om niet weg te kwijnen. In korte tijd heb 
ik zes puzzels van duizend stukjes gelegd. Op dat 
moment was het een van de weinige dingen waar-
mee ik mijn dag nog kon vullen. Films kijken word 
je op een gegeven moment ook beu. 
De aanvallen werden steeds heftiger en mijn li-
chaam kreeg daardoor een flinke optater. Ik werd 
steeds banger dat het de volgende keer wél slecht 
zou aflopen. Het is niet te beschrijven hoe het is om 
te weten dat je een ziekte hebt die fataal kan aflo-
pen. Ik was nog lang niet klaar met mijn leven.

In februari 2010 was ik eindelijk aan de beurt voor 
een ablatie. Dat is een zware operatie. Ze maken als 
het ware een litteken op je hart, op de plaats waar 
de stoornis ontstaat. Ik kreeg informatie over de ri-
sico’s: een continu te snel of te langzaam kloppend 
hart, een pacemaker… Het maakte me niet uit. Voor 
het eerst stond ik met een glimlach voor de deur 
van het ziekenhuis. Eindelijk komt het goed, dacht 
ik. Hoewel ik op een bepaalde manier ook bang 
was. In totaal zou ik twee weken blijven. 
Tijdens een ablatie bootsen ze stoornissen na om 
de juiste plek te vinden. Daarna branden ze de plek 
waar de stoornis ontstaat dicht. Het gebeurt onder 
plaatselijke verdoving via je lies. Na drieënhalf 
uur voelde ik twee seconden mijn stoornis. Het 
wegbranden deed ontzettend pijn, dat had ik niet 
verwacht. Doordat mijn stoornis tijdens de opera-
tie maar zo kort was komen opzetten, was het de 
vraag of het juiste plekje was weggebrand en of 
mijn stoornis weg zou blijven. De arts had er veel 
vertrouwen in en daarom had ik dat ook. 
Na de operatie moest ik een enorme omslag maken. 
Het is raar dat je van de ene op de andere dag be-
ter bent. Ik kon maar niet bevatten dat alle klachten 
plotseling weg zouden zijn. Sommige dingen deed 
ik nog steeds liever niet. Fietsen bijvoorbeeld. Toen 
ik het eenmaal weer wél een keertje deed, ging het 
natuurlijk goed. Zoiets geeft kracht. 
Twee weken na de operatie begon ik aan mijn 
nieuwe baan op de administratieafdeling van een 
platenmaatschappij. Dat was goed voor me. Ik ging 
nog steeds liever niet naar buiten als het niet nodig 
was. Door die baan moest ik wel. Achteraf bleek het 
echter stressvoller te zijn dan ik had verwacht. Na 
drie maanden begon ik plotseling flauw te vallen. 
Ik werd opgenomen in het ziekenhuis, ik was im-

mers hartpatiënt. Van de huisarts kreeg ik te horen 
dat ik veel te snel weer aan het werk was gegaan. 
Het overlijden van mijn moeder, mijn eigen ziekte, 
alle onzekerheid… Het was mijn lichaam te veel ge-
worden en ik had een lichte burn-out. Dat kwam 
behoorlijk hard aan. Ik was mijn leven net weer aan 
het opbouwen en nu ging het weer mis. 

Sinds afgelopen juli accepteer ik dat ik ’beter’ ben 
en weer veel dingen kan. De uitslag van het laatste 
onderzoek was positief en de kans dat het terug-
komt wordt steeds kleiner. 
Ik ben nog wel snel moe en moet het rustiger aan 
doen. Op slechte dagen kan ik weinig. Ook moet 
ik stress zo veel mogelijk vermijden. Als ik stress 
heb, heb ik de hele dag last van hartkloppingen. Dat 
voelt heel akelig, al weet ik dat de kans klein is dat 
het een echte aanval wordt. Ik ben een dagjesmens 
geworden. Vroeger plande ik veel, nu weet ik dat 
dat geen zin heeft. Misschien voel ik me over drie 
weken helemaal niet lekker en moet ik alles afzeg-
gen. Je kunt het leven niet beïnvloeden. Ik zie wel 
wat er op mijn pad komt.
Drukte probeer ik te doseren. Als ik in het weekend 
iets leuks ga doen, probeer ik het de dagen daar-
voor rustig aan te doen. Op die manier geniet ik 
meer van leuke dingen. Het is zonde als de helft 
langs me heen gaat. Sinds oktober werk ik parttime. 
Langzaam bouw ik mijn activiteiten weer op. Ik heb 
er vertrouwen in dat ik over een tijdje weer meer 
energie zal hebben.
Ik wil jonge mensen met hartklachten laten weten 
dat ze niet de enigen zijn. Hoewel ik zelf nooit jonge 
mensen ben tegengekomen op de hartafdeling, heb 
ik mezelf altijd voorgehouden dat ze er wél zijn. Je 
moet hoop houden, hoe rot je je ook voelt. Het helpt 
niets om bij de pakken neer te gaan zitten. 
Ik ben blij dat ik weer mezelf ben. De Evelien van 
vóór de hartritmestoornis, open en spontaan. Ik 
ben er ook trots op dat mijn relatie dit heeft over-
leefd. We zijn er sterker uitgekomen. Mijn vriend 
en ik leerden elkaar kennen toen mijn moeder ziek 
was. En net toen we zelf een leven wilden gaan op-
bouwen, werd ík ziek. Hij had me kunnen verlaten, 
maar dat heeft hij niet gedaan. Dat onze relatie dit 
heeft doorstaan, betekent veel voor me. 
Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn traumaatjes kan 
overwinnen. Sporten bijvoorbeeld, dat komt nog 
wel. Ook heb ik geleerd om op zijn tijd nee te zeg-
gen. Van nature denk ik meer aan anderen dan aan 
mezelf. Nu weet ik dat ik er alleen mezelf mee heb 
als ik instem met iets, terwijl ik me helemaal niet 

goed voel. Inmiddels kan ik zonder schuldgevoel 
voor mezelf kiezen. Als ik bewust ergens mee in-
stem, voelen dingen als uitstapjes in plaats van als 
verplichtingen. 
De grootste verandering is mijn nieuwe levenspa-
troon. Vroeger ging ik maar door en door, nu neem 
ik mijn rustmomenten. Het was even wennen, maar 
intussen leef ik al een aantal maanden zo en is het 
mijn eigen patroon geworden. Ik heb geleerd dat ik 
grenzen heb en dat ik moet luisteren naar mijn li-
chaam. Voorheen dacht ik dat ik onkwetsbaar was, 
maar dat is niemand. !

Wil je reageren op het verhaal van Evelien? Of 
wil je zelf vertellen over je gezondheid? Deel je 
verhaal dan op www.mijngeheim.nl onder het 
kopje Gezondheid of mail o.v.v. ’1101 Evelien’ 
naar redactie@mijngeheim.nl.
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