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Joke Groters is sinds drie maanden “Kom verder ambassadeur”.  Arja van Sonderen vroeg 

haar hoe dát zo is gekomen. 

 
“Op mijn 32

e
 kreeg ik astma. In de horeca, waar ik toen werkte, stond ik bekend als de “Beer van de 

Meer”. Ik deed ook aan zwemmen en fitness en was maatschappelijk zeer actief. Inmiddels ben ik  
ongeveer 70 ziekenhuis opnames verder en revalideerde ik mijn halve leven, zag ik meer dokters dan 
een mens lief kan zijn en ben jaren niet thuis geweest. Er waren tijden dat ik meer pyama’s dan jurken 
droeg.  
  
Door de medicatie zijn andere organen, spieren en pezen in mijn lichaam ook beschadigd. Ik heb  
concentratieproblemen als gevolg van benauwdheid door zuurstoftekort en helaas zijn ook diabetes, 
immuno-problemen en leesbeperkingen mijn leven binnengetreden.  
 
Inmiddels heb ik bijna van ieder ziekenhuis wel een poli-plaatje en durf ik wel te stellen dat ik veel 
kennis over chronische ziekten heb opgebouwd.. Toch is voor eigen dokter spelen niet mijn bedoeling.  
Wel moet een mens zich steeds blijven  afvragen wat je zelf kunt doen en hoe je in je hoofd moet 
omgaan met een ziekte. Ga er eens met andere mensen over praten en bezoek een Longpunt.  
 
Op enig moment in mijn leven kwam ik erachter dat je een kaars bent die aan twee kanten opbrandt 
en heb je maar één behoefte: balans! Balans vinden betekende voor mij: kiezen of delen. Het roer om. 
Vooral in mijn hoofd.  Dan ontdek je dat je er de schouders er onder moet blijven zetten, goed om je 
heen moet blijven kijken en bedenken hoe je het moet gaan aanpakken.  Je afvragen: ben ik nu zo 
beperkt omdat ik ziek ben of ben ik zo beperkt omdat het mentaal  niet goed gaat. Dat zijn twee 
dingen die je niet van elkaar kunt scheiden. 
 
Op die manier ben ik in een traject terecht gekomen van zelfmanagement. Normen bijstellen qua 
huishouden, meubels aanpassen, andere keuzes maken en leren om nee te zeggen.  Me verdiepen in 
de ziekte, want niemand zoekt het even allemaal voor je op. Kritische vragen stellen aan je arts. Niet 
zomaar ieder recept aannemen, regelen dat je zelf je doseringen kunt bepalen, bijsluiters lezen. 
Uitzoeken of het misschien ook anders kan en dat ook met je arts durven bespreken. Zelf aan het 
stuur gaan staan. Tegen jezelf zeggen: En nu ík!  
 
Ik ontdekte zo waar mijn eigen grenzen liggen en kon die beter in de gaten houden én bewaken. 
Soms ga ik die grens nog even over, als ik iets heel leuk of heel belangrijk vind. Maar dat is dan een 
keuze die ik maak. Ik accepteer dat ik daarna twee dagen ziek ben en niks kan. 
 
 
Joke is sinds kort toegetreden tot een groep van de Kom verder ambassadeurs.  
Een gezelschap chronisch zieke mensen die zelf de regie hebben genomen en daarmee een 
voorbeeld zijn voor anderen. Joke: “ Ik merk dat het ongelofelijk belangrijk en inspirerend is voor 
mensen met een chronische aandoening om goede voorbeelden te zien en deze onderling te delen. 
Ook voor zorgverleners is dit vaak de belangrijkste stimulans om hun werkwijze aan te passen en zo 
mensen met een chronische aandoening nog beter te ondersteunen.  
Zo hebben we bijvoorbeeld constructief gesproken over ergernissen die dokters soms onbedoeld 
opwekken bij patiënten. Veel mensen hebben daar last van, vooral de oude garde. Die durven er niks 
van te zeggen.  Dan bedenken we samen op welke manier je bij de arts wat meer respect kunt 
afdwingen. Ook heb ik uitgelegd waarom je, ondanks goede bedoelingen, soms dagen hebt waarop je 
de fitness niet volbrengen kunt. 
 
Mijn rol als Kom verder ambassadeur richting zorgverleners is dus vooral het actieve meedenken en 
vertalen wat je als patiënt voelt en doorleeft.  Zodat zij hun werk beter kunnen uitvoeren of zodat hun 
opleidingen verbeteren m.b.t. de omgang met patiënten. De Kom verder ambassadeurs zijn geworven 
door een grote groep van patiëntenorganisaties, zorginstellingen en het ministerie. Zie voor meer 
informatie: www.zelfzorgondersteund.nl/komverder  
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Longpunt 
Joke bezocht regelmatig het Longpunt in haar regio. Ze stelde vragen die nog niet eerder gesteld 
waren tijdens die bijeenkomsten. Ze stelde zich kwetsbaar op en langzamerhand leerde ze meer 
mensen kennen.  De sfeer tijdens Longpunten is belangrijk. Het is belangrijk om dat ziekenhuis en 
ernstig ziek zijn er even af te halen. De bezoekers tijdens Longpunten willen een huis-, tuin- en  
keukenpraatje hebben met anderen.  Want je ziet vaak de fijne dingen niet meer. Hebt verdriet, vaak 
intens verdriet. Je voelt je vaak helemaal niks meer waard en verkeert soms tijdens in rouw om het 
verlies van je gezondheid, je hobby’s, vriendschappen en relaties. Afscheid nemen van een gezond 
lichaam is zo makkelijk nog niet in je hoofd.  Stapje voor stapje heb ik geleerd hoe ik dat kunstje moet 
doen. Het leven is het echt wel waard om geleefd te worden, op wat voor een manier dan ook. Ook al 
heb je beperking, ook al is er veel aan de hand en is er veel gebeurd. 
 
 
Wat zou jij andere ervaringsdeskundigen mee willen geven?  
Als je de kans hebt, vertel hoe je het zelf ervaart. Wees niet te bang om te laten zien wat je daarbij 
gevoeld hebt. En alles wat je vinden kunt over je ziek zijn, zoek het op, lees het. Als je het niet snapt, 
schrijf het op. Ga ermee naar de arts en vraag, vraag en vraag.   
Kom voor jezelf op, als patiënt en als mens. En accepteer jezelf ook zoals je bent. Dat kan ook 
inhouden dat je niet voor jezelf kunt opkomen. Accepteer het dan ook.  
De energie die je eerst gebruikte om te vechten moet je nu gebruiken om je te handhaven. 

 


