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Als mensen ergens nadenken over hun
broze leven, dan is dat in een
revalidatiekliniek. Filmers van de VPRO
volgden enkele bewoners van Heliomare
een jaar lang. Vanaf volgende week op
televisie, nu al een portret van vier
hoofdrolspelers. Net zoals in de
documentaire noemen we de
hoofdrolspelers bij hun voornaam.
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Heliomare in
de hoofdrol
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Wijk aan Zee ,,Heb je zakdoekjes
mee?’’, vraagt een vrouw aan haar
buurvrouw. Afgelopen vrijdag was
de voorvertoning van de vierdelige
documentaire ’Stuk’ over Heliomare.
Een VPRO-ploeg volgde enkele
bewoners en medewerkers van het
revalidatiecentrum een jaar lang.
De hoofdpersonen en hun familie
kregen de documentaire vooraf te
zien. Er werd veel gelachen, maar
af en toe ook geslikt. Alle emoties
komen in volle heftigheid naar
voren.
,,Vooraf stond voor ons vast dat we
een documentaire wilden maken,

maar dan verteld als een roman’’,
zegt eindredacteur Maarten Slagboom. ,,We wilden een verhaal
vertellen waar echt iets op het spel
stond, en daarbij kijken in de hoofden van de personages, net als in
een film.’’

Noodlot
,,Al snel kwamen we op het idee
om in een revalidatiekliniek te
gaan kijken. Als ergens mensen
gedwongen worden te reflecteren
over hun broze leven, dan daar.
Mensen die door het noodlot
schaakmat staan, moeten opnieuw
opkrabbelen. We zijn toen bij veel
klinieken wezen kijken, maar
nergens stond de deur zo wijd voor
ons open als bij Heliomare.’’

De documentaireserie
volgt hoe enkele patiënten
hun nieuwe leven vorm
proberen te geven, waarbij
een voetamputatie dansen
niet in de weg hoeft te
staan.
FOTO’S VPRO

’Stuk, een noodlotsvertelling’. Vanaf
woensdag 23 januari, 20.25 uur, NPO 2.

Paul traint hard in de hoop te herstellen.

Monique, wondverpleegkundige

Willemijn, revalidatiearts

Dan is er wondverpleegkundige Monique.
Een stoere vrouw met tatoeages, voor wie
stagiaires een beetje bang zijn. Ze is gedreven, maar lijkt zich soms ook af te sluiten
van de buitenwereld. Maar wie haar een
beetje kent, ziet dat ze een vakvrouw is die
heel betrokken is bij haar patiënten.
Doordat de documentaire zich op de emotionele ontwikkeling van de personages
richt, blijven de onaantrekkelijke, lichamelijke kanten van Moniques werk buiten
beeld. Ze let op de meest onopvallende
wonden; de kleinste kunnen de gevaarlijkste zijn. „De wond vertelt iets over de patiënt”, zegt ze zelf. Ze ruikt er zelfs aan.
Monique heeft het werk nodig om haar
’persoonlijke kwelgeest’, haar depressieve
gevoelens, op een afstand te houden. Ze

Dokter Willemijn, zo kent iedereen op
Heliomare de revalidatiearts. Ze leidt een
vol leven, waarin ze veel ballen in de lucht
houdt: werk, gezin en een verbouwing. „Ik
doe veel dingen tegelijk”, geeft ze toe.
„Anders ga ik me maar vervelen. En daar
word ik pas echt ongelukkig van.”
De documentairemakers laten de chaos in
haar huis zien. Willemijn heeft de controle
los moeten laten. Haar man en vooral haar
buurman breken stukken van de keuken
weg. Ze weet: als ik me er mee bemoei,
duurt het alleen maar langer. De mannen
gaan toch hun gang, ook al heb ik gelijk.
Dat blijkt als er een stuk muur te veel weg
is gehaald.
Tussen de stofwolken spreekt ze haar mentor, haar vroegere chef. Ze halen herinne-

vindt afleiding in haar werk. „Soms vind ik
het werk zelfs plezierig.”
„Ik leef in twee werelden. Ik ben twee
personen, thuis en op het werk. Maar soms
is de depressie sterker dan ik. Ik heb mijn
werk en mijn collega’s nodig om te vinden
wat ik van mezelf niet kan vinden.”
Monique realiseert zich dat het wrang is
dat ze haar revalidanten vaak beter kan
helpen dan haar zoon. Hij blijkt namelijk
ook te kampen met depressieve gevoelens.
Opstaan, beginnen met de dag, is al een
zware opgave. Naar buiten gaan nog zwaarder. Als hij uit de cocon van moeders auto
moet stappen, zwelt de zware muziek aan als in een bioscoopfilm.
Monique moet nieuwe manieren zoeken
om hem te helpen.

Daan blijft dromen van een actieve toekomst.

Paul, de Amerikaan

Daan, de scholier

Paul kwam door een ongelukkige val in
Heliomare terecht. ’s Nachts - hij lag op bed
- moest hij naar het toilet en om zijn vrouw
niet wakker te maken, deed hij het licht
niet aan. Achteraf bleek zijn vrouw het
huis al uit te zijn voor haar werk.
Zijn zoon vond hem de volgende ochtend
onder aan de trap. Resultaat: een gebroken
nek. Zijn onderlichaam kan hij niet meer
bewegen, en zijn handen en vingers ook
niet.
Paul is een Amerikaan die al 25 jaar in
Nederland woont. Hij had een druk leven,
met zijn werk, sport, jazz, vrienden en
cafés. Het was niet eens nodig om Nederlands te leren, maar nu dwingt hij zichzelf

Daan is een buitenbeentje. De scholier is
met zijn zestien jaar een van de jongsten
in Heliomare. Hij zou ook naar een
kliniek met jongeren kunnen, maar hij
wil liever als een volwassene worden
behandeld. Het valt hem alleen tegen
dat het ’s avonds zo stil is in Heliomare.
Daan heeft een spierziekte, maar door
een onverklaarbare medische complicatie na een operatie zit hij nu met een
dwarslaesie. De kans is groot dat hij
nooit meer kan lopen.
Toch blijft de jongen optimistisch en
vrolijk. „Elke nacht droom ik dat ik
wakker word en dat ik mijn voet kan
bewegen. Dan beweeg ik mijn been, sta

daartoe. „Mijn Nederlands wordt iets beter,
mijn lichaam niet.”
Was hij vroeger een bezige bij, nu is hij
veroordeeld tot een bestaan van stilzitten,
wachten, verzorgd worden, therapie volgen
en weer wachten. Hij verveelt zich. „Ik heb
prikkels nodig, uitdagingen.”
Hij blijft optimistisch. „Ik ga me niet druk
maken over dingen die ik toch niet veranderen kan.” Maar hij moet huilen als zijn
vrouw Suzanne het nieuws aan een vriend
vertelt. Dan blijkt zij borstkanker te hebben en overlijdt haar broer. „Kun je te veel
ongeluk krijgen?”, vraagt ze. „Nee, er is
geen maximum hoeveelheid.” Het is zo
veel dat verbazing over verdriet heerst.

Monique heeft het werk nodig om haar kwelgeest op een afstand te houden.

op en loop.” En dan kan hij in een nacht
echt zijn tenen weer bewegen. De hoop
wordt gevoed.
Daan maakt gemakkelijk contact met de
andere revalidanten. Zo laat een oude
man zijn plakboeken zien over vliegers.
Hij vertelt dat hij vroeger kampioen
vliegeren was. En samen gaan de oude
man en zijn jonge vriend een keer vliegeren in de duinen bij Wijk aan Zee.
Ook zien we Daans jonge zus Silver, die
het er maar moeilijk mee heeft dat alle
aandacht naar haar broer gaat en dat zij
altijd ’Daans zus’ is. Maar ze vindt het
ook niet leuk als er helemaal niet naar
Daan gevraagd wordt.

ringen op aan haar begintijd - hoe ze eraan
moest wennen dat iedereen elkaar bij de
voornaam noemde. Willemijn herinnert
zich een van de eerste patiënten, die twee
dagen nadat hij ontslagen was van zijn
revalidatie door het hoofd werd geschoten.
Zijn weduwe bracht de rolstoel terug, met
de bloedspatten er nog op. „Misschien
heeft een ander er nog iets aan.” Het was al
haar derde man die dood was geschoten.
Wanneer grijpt een medische situatie je
aan?, vraagt een vriendin tijdens een vriendinnenlunch. „Dat begon toen ik net een
baby had gekregen. Als ik nu een jongere
zie met een dwarslaesie... Ik ben ook meer
bezorgd dan andere moeders. Mijn kinderen hebben liever ook niet dat ik mee ga op
schoolreisje.”

Willemijn doet veel dingen tegelijk, anders ga ik ze zich vervelen.

