Mama heeft Crohn

Caroline Van Steenbergen
Sarah Versteele

Patiënten kunnen met hun vragen terecht op wijhebbencrohn.be en wijhebbencolitis.be

Mama heeft Crohn

Dit boek ‘Mama heeft Crohn’ is een samenwerkingsproject met

Tekst: Caroline Van Steenbergen
Odissee hogeschool
Julie Wante en Suzan Planckaert

az groeninge Kortrijk,
Dokter Wouter Van Moerkercke
Sofie Himpe

V.U. : Vincent Seynhaeve
Takeda Belgium,
Leonardo Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem

Illustraties: Sarah Versteele
Realisatie: Takeda nv

‘Aanvallen,’
roept Jules vrolijk.

Papa heeft spaghetti gemaakt, daar is hij dol op.
Marie heeft haar bord ook al vol geschept.
Papa geeft de strooikaas door, maar mama wil er geen.

Ze loopt naar het toilet.

‘Wat gaat mama doen?’

vraagt Marie.

‘Ze gaat altijd weg als we aan het eten zijn,
en wij moeten blijven zitten tot ons bord leeg is.
Dat is niet eerlijk.’
Papa legt uit dat mama al een hele tijd buikpijn heeft.
Ze heeft vaak diarree en is wat vermagerd.

‘Morgen gaan we naar het ziekenhuis,’ zegt papa,
‘om te kijken wat er aan de hand is.’
Marie en Jules knikken. Hun borden blijven dampend op tafel staan.
Eten is moeilijk als je een beetje ongerust bent.

Marie slaat de autodeur met een klap dicht.
Jules is al naar de schoolpoort aan het wandelen.

‘Wacht even,’ roept papa.
‘Kom eens terug.’‘Vanavond moeten jullie in
de opvang blijven’, zegt papa.
Hij gaat met mama naar het ziekenhuis.
Marie trekt een somber gezicht. Ze houdt niet van de opvang.
Papa geeft haar nog een dikke knuffel voor hij weer in de auto stapt.

‘Morgen gaan we naar het pretpark,’
knipoogt hij.
Opeens kan Marie weer lachen.

In het ziekenhuis mag mama op de onderzoekstafel gaan zitten.
Papa wacht aan het bureau van de dokter.

‘Even een prikje,’
waarschuwt de dokter.
Met een naald trekt hij wat bloed in een buisje. Dat buisje gaat naar het labo om te onderzoeken.
Daarna wil hij mama’s darmen onderzoeken. Ze gaat platliggen. Eerst voelt de dokter voorzichtig
aan haar buik, om te kijken waar het pijn doet. Dan moet mama zich uitkleden, zodat de dokter haar
darmen ook aan de binnenkant kan onderzoeken. Dat doet hij met een lange, soepele buis, met een
camera op het uiteinde. Dat is wat vervelend, maar gelukkig krijgt mama wat medicijnen om te slapen
en duurt het onderzoek niet zo lang.
Op een scherm kan de dokter de binnenkant van haar darmen zien.
Die zijn helemaal rood en opgezwollen.

‘Nu ga ik een heel klein stukje
uit je darm nemen,’ zegt de dokter, ‘om te onderzoeken.’

‘Zo, we zijn klaar. Je mag je weer aankleden.’
De dokter gaat aan zijn bureau zitten, tegenover papa. Mama komt er ook bij zitten.
De dokter wil graag weten of ze nog ergens last van heeft, behalve buikpijn en diarree.
Mama antwoordt dat ze de laatste tijd wat is vermagerd.
Nu denkt de dokter dat hij weet wat er met mama aan de hand is.

‘Je hebt waarschijnlijk een darmziekte,

de ziekte van Crohn.’

‘Dat ken ik,’

antwoordt mama.

Ze vertelt dat haar neef ook een darmziekte heeft, namelijk colitis ulcerosa.
De dokter knikt

‘De kans is inderdaad groter als iemand
in de familie al zulke problemen heeft
met zijn of haar darmen.’
Hij legt uit dat de ziekte van Crohn een auto-immuunziekte is. Dat betekent dat het verdedigingssysteem
van mama niet goed werkt. Daardoor gaan de soldaatjes die normaal enkel zieke cellen aanvallen, nu
ook gezonde cellen aanvallen.

‘En wat is nu eigenlijk het verschil
met colitis ulcerosa?’ wil mama weten.
De dokter legt uit dat de twee ziekten op elkaar lijken: je krijgt er allerlei problemen van
met je buik, en je moet medicijnen nemen om beter te worden.
Bij de ziekte van Crohn zijn er gezonde en ongezonde stukken darm naast elkaar.
Bij haar neef met colitis ulcerosa zit de ontsteking meestal onderaan de dikke darm.

‘Is het duidelijk?’ wil de dokter weten.

‘Goed,’

antwoordt de dokter. Hij wil haar graag volgende week
Mama knikt.
terugzien voor een controle. De dokter zal haar ook bellen om het resultaat
van de weefselstukjes te laten weten.

Wanneer Jules en Marie thuiskomen van school, zit mama in de zetel.
Op de salontafel staan glazen limonade en koekjes.

‘Leuk,’ roept Jules, ‘een feestje!’
Maar waarom kijkt mama dan niet blij?

‘We moeten even praten,’ zegt mama. ‘Ik heb net telefoon gekregen van de dokter.’
Mama legt uit dat ze de ziekte van Crohn heeft. Dat betekent dat haar darmen ziek zijn. Soms zal ze weinig last hebben,
maar soms zal ze krampen hebben en veel naar het toilet moeten gaan, zoals de laatste tijd. Dan heeft ze pijn.

‘Mama zal ook meer moeten rusten,’ vertelt papa. ‘Ze zal niet altijd kunnen gaan
werken, en niet altijd met jullie kunnen spelen.’
Marie kruipt voorzichtig op mama’s schoot om haar een knuffel te geven. Jules brengt haar
een koekje. Dat vindt mama lief, maar ze kan het koekje nu niet opeten.

‘Ik moet opletten wat ik eet. Ik mag niet te veel vet eten,
en ik mag ook niet alle kruiden en groenten zomaar eten.
Zo kan ik ervoor zorgen dat ik niet te veel buikpijn krijg.’

‘Moet je dan straks in het ziekenhuis gaan slapen?’ wil Marie weten.
‘Ik zal vaak op controle moeten gaan,
maar ik moet enkel in het ziekenhuis blijven als het heel slecht gaat.’
‘Nee hoor,’ stelt mama haar gerust.

Normaal gezien zal mama thuis zijn en daar pilletjes moeten nemen. Om de zoveel weken zal ze overdag in
het ziekenhuis een infuus krijgen en na een halve dag weer naar huis kunnen gaan. Maar als ze zich slecht voelt
en veel pijn heeft of bloed verliest, moet ze goed rusten. Dan kan ze beter even in het ziekenhuis blijven,
waar er voor haar gezorgd wordt. Daar wordt Jules een beetje verdrietig van.

‘Ga je dood dan?’ vraagt hij.
‘Nee hoor,’ zegt mama, en ze geeft hem een dikke knuffel. ‘Van de ziekte van Crohn
ga je niet dood. Maar ik kan er wel nooit helemaal van genezen.
Ik zal altijd pilletjes moeten nemen en daardoor kan mijn
darm beter worden.’
Dat vinden de kinderen erg voor mama.

‘Gaan wij nu ook ziek worden?’ vraagt Marie zacht.
Mama stelt haar gerust. Er bestaat een iets verhoogde kans dat zij het ook krijgen.

‘Je hoeft daar nu je hoofd
niet over te breken,’
zegt papa.

‘Slaap maar lekker vannacht, want morgen
gaan we naar het pretpark! En mama gaat ook
mee, die zal alleen wat moeten rusten soms.’
Marie en Jules juichen. Ze waren al bang dat dat niet meer zou doorgaan.

Jules en Marie zijn vroeg wakker.
Vandaag gaan ze naar het pretpark!
Stilletjes sluipen ze de trap af, om mama en papa niet wakker te maken.
Maar in de keuken brandt al licht. Papa zit aan de keukentafel boterhammen te smeren.

‘Goeiemorgen papa,’

zegt Marie.

‘Waar is mama?’

‘Mama is nog moe,’ antwoordt papa.
‘Ze mag nog een beetje slapen terwijl ik
onze lunch klaarmaak.’
Hij kijkt op zijn horloge. ‘Wat zijn jullie vroeg op!’
Marie en Jules glimlachen.
Ze vertellen dat ze al hebben opgezocht wat ze willen zien in het pretpark.
Honderduit praten ze over de zweefmolen, het treintje en de boomstammetjes.
Papa glimlacht. Het wordt een leuke dag.

Wat later is mama ook beneden.
Ze is een beetje bleek.

‘Hebben we alles?’
wil ze weten.

Jules wijst naar de ontbijttafel.

‘Daar staat nog een zakje.
Moet dat ook mee?’
Mama gaat het meteen nemen. Het is goed dat Jules het gezien heeft, want daarin zit
haar medicatie en een kaartje dat ze nodig heeft om overal naar het toilet te mogen gaan.
Nu hebben ze alles.

‘Instappen,’

roept papa.

‘We gaan vertrekken!’
Blij lopen Jules en Marie naar de auto.

‘Stop even aan
dat tankstation,
wil je?
Ik moet naar
het toilet.’

‘We zijn niet de enigen die
naar het pretpark gaan,’

Papa rijdt van de autosnelweg af.
Jules ontploft bijna.

zucht papa, en hij wijst naar de weg.

Zo ver als Jules kan kijken, staat er file. Hij moet ook zuchten.
Marie heeft een idee.

‘We gaan zwaaien naar de
mensen achter ons.’
Ze draaien zich om en zwaaien. De meneer en mevrouw in
de rode auto zwaaien terug. Marie en Jules moeten lachen.
Mama is erg bleek.

‘We zijn al zo laat! Straks is de dag om voor we er zijn!’
Papa parkeert de auto en draait zich rustig om.

‘We zijn allemaal samen onderweg. Als mama naar het toilet
moet, wachten we. Het pretpark zal niet weglopen’
Hij zoekt een leuk liedje op de radio terwijl ze wachten op mama.

‘Uitstappen!’
Jules en Marie springen uit de auto. Ze zijn er!
Mama en papa moeten nog even de rugzakken uit de koffer halen.
Dan kunnen ze naar binnen gaan.
Een dinosaurus wacht hen op aan de ingang van het park.
Jules gaat hem een knuffel geven. Van Marie krijgt hij een vuistje.

‘Mag ik een plattegrond?’ vraagt mama vriendelijk.
De dinosaurus geeft haar er eentje. Jules wil weten waarom dat nodig is.

‘Om te kijken waar ik naar het toilet kan gaan,’
antwoordt mama.

‘En zodat wij kunnen kijken wat we
het eerst willen doen,’ knipoogt papa.
‘Wie het laatst bij de zweefmolen is,
is een rot ei!’

‘Ik heb het warm,’ zeurt Marie.
‘En mijn voeten doen pijn.’
Ze staan al een uur aan te schuiven bij de
boomstammetjes.

‘Kijk,’ zegt Jules, ‘Na deze
mensen is het aan ons.’
Opeens grijpt mama naar haar buik. Ze heeft
erge buikkrampen en wil liever gaan zitten in
plaats van mee te gaan.

‘Net nu het bijna aan ons
is!’ roept Jules boos. Hij wil niet zonder
mama in de boomstammetjes.

‘Niet boos zijn, Jules,’ zegt Marie. ‘Mama kan er toch ook niets aan doen
dat ze pijn heeft? Ik ben al blij dat mama mee kon komen vandaag.’
Ze aait mama over haar arm. Jules kijkt nog steeds boos, maar hij neemt mama’s andere arm vast.

‘Op dat bankje
kan je rusten, mama,’
wijst hij.

Jules trekt een kruis door de achtbaan op de plattegrond. Ze hebben al veel gedaan vandaag.

‘Gaan we nu naar de bootjes?’ vraagt Marie.
Jules heeft honger. ‘Zullen we eerst iets eten?’
Mama en papa hebben boterhammen bij. De kinderen mogen iets uitkiezen in het park. Marie ziet een
pizzakraam staan, maar daar heeft Jules geen zin in. Wat verder zijn er frietjes. Dat zien ze wel zitten. Mama
gaat aan een picknicktafel zitten en begint de lunches uit te pakken. Marie en Jules brengen de frietjes.

‘Waarom eten jullie geen frietjes, mama?’ vraagt Marie.
Mama antwoordt dat ze geen vettige dingen mag eten, anders zal ze weer pijn krijgen aan haar buik.

‘Meer voor ons,’ lacht Jules. Marie kan er niet om lachen.
‘Eet nu maar verder, jongens,’ zegt papa.
‘Zo meteen begint de show.’

‘Kijk, Jules!’

Marie en hij laten een spoor van natte voetstappen achter.
Ze zijn goed nat geworden in de bootjes.

‘Het is al aan ons,’

zegt papa.
Marie klimt in een karretje van het reuzenrad. Papa tilt Jules op zodat hij erin kan kruipen, en ook
mama komt erbij zitten. Achter hen gaat het deurtje dicht. Het reuzenrad klimt langzaam omhoog.

‘Daar zijn we in geweest!’
Jules wijst naar het treintje.

‘En daar ook!’

Nu wijst ze naar het spookhuis.
Marie kijkt naar de lichtjes in het park, die één voor één aangestoken worden.
Zacht leunt ze tegen mama aan. Het is een leuke dag geweest.

Jules schrikt wakker als papa thuis de garage in rijdt.
Ook mama was in slaap gevallen.
Marie is al de hele weg aan het vertellen, over de show met de ridders, het kasteel, de achtbaan en de bootjes.
Jules pulkt wat suikerspin van zijn trui op weg naar de woonkamer.

‘Zullen we nog een film kijken?’ vraagt hij.
‘Over ridders en kastelen?’
‘Niks van hoor,’ zegt papa.
‘Voor jullie is het bedtijd.
Maar ik zal nog een verhaal voorlezen.’
Mama geeuwt. Ze wil ook gaan slapen. Ze geeft Jules en Marie nog een zoen en gaat dan naar boven.

‘Als ik morgen uitgerust ben,
kan ik een spelletje met jullie spelen,’ belooft ze.
Papa gaat naar de kast en kiest een spannend boek uit over ridders.

‘Wie zijn pyjama heeft aangedaan en zijn tanden heeft
gepoetst, krijgt nog een verhaaltje voor het slapengaan.’
Jules en Marie rennen naar de badkamer.

Nerveus wiebelt mama met haar benen onder tafel.

‘Hoe gaat het?’ vraagt de dokter.
‘Ik ben wat zenuwachtig.’
Sinds ze enkele weken geleden naar het pretpark zijn geweest,
heeft ze altijd goed gerust en op haar eten gelet.
Ze voelt zich redelijk goed, dus ze hoopt dat de foto’s die de dokter
terug van haar darm heeft gemaakt, ook goed zijn.

‘De darm is niet meer rood en minder gezwollen,’
knikt de dokter tevreden. ‘De ontsteking is weg.’
Mama schudt hem de hand. Binnen enkele weken zal ze weer op controle komen.
Ze moet wel goed op haar eten blijven letten, en haar medicatie blijven nemen.
Opgelucht wandelt ze het ziekenhuis uit.

Papa, Jules en Marie halen haar op met de auto.

‘En?’

vraagt papa ongerust.

Mama glimlacht hen breed toe. Alles zag er goed uit, vertelt ze.

‘We moeten even praten,’
zegt mama.

‘Ik heb net telefoon
gekregen van de dokter.’
Mama legt uit dat ze de ziekte van Crohn heeft.
Dat betekent dat haar darmen ziek zijn.
Soms zal ze weinig last hebben, maar soms zal ze krampen
hebben en veel naar het toilet moeten gaan, zoals de laatste tijd.
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Dan heeft ze pijn.

