
 

 

  

     

Ik loop een marathon op blote voeten 

  

Leven en werken met een chronische aandoening 

is topsport! De wedstrijd om in balans te blijven, 

voelt soms als het lopen van een marathon over 

kasseien en dan ook nog eens op blote voeten. 

Als je een chronische aandoening hebt, zijn veel 

dingen niet meer vanzelfsprekend. Ze kosten meer 

moeite, kracht en energie of lukken helemaal niet 

meer. Toch is het wel mogelijk. Want net zoals je voor een marathon moet trainen, 

moet je ook met een chronische aandoening trainen om in topconditie te blijven. 

Die topconditie bestaat uit letterlijk én figuurlijk in beweging blijven. En soms ook 

stilstaan om vooruit te komen. Je veerkracht testen en verhogen om elke dag opnieuw 

te in te spelen op wat je lijf die dag met je voorheeft. 

Fysiek én mentaal luisteren naar het verhaal van de dag. Wat een moeite kostte dat 

mij in het begin! Tussen willen en kunnen zat een gapende kloof. Een kloof die, hoe 

harder ik mijn best deed om nog steeds te kunnen wat ik altijd kon, alleen maar wijder 

leek te worden. Het lukte mij om het gat te dichten. 

Niet met duwen en trekken, maar met loslaten en opnieuw beginnen. De dingen die ik 

voorheen in een handomdraai deed, ging ik op een andere manier aanpakken. Niet 

meer de hele dag doorrennen, maar een week- en dagplanning maken. Daarin niet 

alleen tijd inruimen voor de klussen die nou eenmaal moeten gebeuren, maar vooral 

ook voor dingen die zorgen voor rust, herstel én energie. Ik kan je vertellen dat dat 

behoorlijk wennen was. 

Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn omgeving. Daar kwam gelijk ook de 

volgende test om de hoek. Hoe communiceer ik over wat ik niet meer kan en vooral 

ook over wat ik nog wel kan? En dat wat de ene dag wel lukt, de dag erna ineens een 

hels karwei blijkt te zijn? Geen gemakkelijke klus. Als je jezelf en je eigen lijf al niet 

snapt, is het best lastig om het grillige verloop van je ziekte duidelijk te maken aan 

een ander. 

Voor mij betekent dat: open en eerlijk zijn en mezelf kwetsbaar durven opstellen. 

Voor jou is misschien een andere weg weggelegd. Als het maar jóuw weg is, die je 

kiest. Een weg met haarspeldbochten en soms stenen en kuilen. Uiteindelijk leer je 

om over de muur te kijken en krijg je weer een mooi en zonnig uitzicht. Dan blijken 

die blote voeten ineens zo gek nog niet. 
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