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andaag heb ik maar één visite. Meestal zijn
het er ongeveer 2 of 3, soms ook 6. Oude
mensen of mensen die zo ziek zijn dat ze niet

naar de praktijk kunnen komen. Het is een bijzonder
element van het vak omdat je mensen in hun eigen
omgeving ziet.

De visite is bij meneer Connery, een 93-jarige man die

oorspronkelijk uit Schotland komt. Hij woont al tientallen

jaren in Leiden en spreekt soms Nederlands met een

prachtig accent en soms Engels. Ik moet vandaag komen

omdat hij pijn rechts op de borst heeft. Wanneer ik op de

deurbel druk, gebeurt er niets. Ik kijk door het huis en zie

hem met de rollator door de kamer schuifelen. Als ik op het

raam klop, kijkt hij verschrikt op.

Als uiteindelijk de deur opengaat, excuseert hij zich.

Zijn hoortoestel stond uit: ‘batteries get low so fast nowadays’.

Wanneer het hoortoestel weer functioneert en hij op zijn

stoel zit, begint hij over een brandende pijn rechts op de

borst bij het ontwaken. Bij onderzoek zie ik niets. Bij

aanraking is de huid pijnlijk. ‘What is it?’, vraagt hij. Ik kan

het nu niet met zekerheid zeggen. Het zou gordelroos

kunnen zijn. Dan moeten er morgen rode plekjes zitten

en blaasjes komen. Ik geef hem pijnstilling en vraag hem

morgen terug te bellen.

De volgende dag blijkt het inderdaad gordelroos te zijn.

Ik ga weer langs om te kijken en uitleg te geven. Bij meneer

Connery is het een strook onder zijn rechter borst.
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Gordelroos wordt veroorzaakt door het varicellazoster-

virus, het virus dat kinderen waterpokken bezorgt. De aan-

doening is vooral erg pijnlijk en kenmerkt zich door rode

blaasjes, vaak met helder vocht. Het heet gordelroos omdat

het zich verspreidt via zenuwen naar het bijbehorend huid-

gebied. Een strook van enkele centimeters van de rug naar

voren, die lijkt op een riem of gordel. Bij ouderen is de pijn

berucht die na de gordelroos nog maanden kan aanhouden,

de zogenoemde postherpetische neuralgie. Ik hoop dat dat

hem bespaard blijft.

Wanneer ik wegga, praat ik nog even met hem bij de

voordeur. In de hal hangen veel tegeltjes. Ik vind het leuk en

bekijk zijn collectie. Hij wijst naar één tegeltje met zijn

favoriete spreuk. “Worries are like breadcrumbs in the bed;

the more you wiggle, the more they scratch.” Een spreuk

waar hij nu wel houvast aan heeft.

Twee maanden later moet ik weer een visite bij hem

maken. Helaas kreeg hij toch veel pijn in het gebied waar de

gordelroos zat. Met moeite lukt het met pijnstillers om de

pijn dragelijk te houden. Ik moet dan denken aan een ander

tegeltje dat ik in zijn hal zag hangen: ‘van het concert des

levens heeft niemand een program’. De pech die je overkomt,

kan je maar beter niet van te voren weten.

Worries are like 

breadcrumbs in the bed; 

the more you wiggle, 

the more they scratch.


