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Mijn vrouw Ineke heeft mijn leven gered. Op dinsdagmiddag 11 juli even 
na half vier sta ik naast haar stoel in onze open keuken te praten. Ik zeg 
“O”, wankel en val met een klap op de grond neer door een hartstilstand. 
Ineke denkt eerst dat ik flauwval, maar ziet al snel dat het helemaal mis is. 
Ze heeft de tegenwoordigheid van geest om direct 112 te bellen. Na ons 
adres te hebben opgegeven roept  ze “STUUR EEN AMBULANCE, MIJN
MAN LIGT OP DE VLOER.” Ze begint direct met de telefoon tussen haar
oor en schouder geklemd te reanimeren en schreeuwt “ER MOET EEN 
HARTAMBULANCE KOMEN, HIJ ADEMT NIET MEER.”
In haar eentje blijft ze zeven minuten en 16 seconden de pompende 
armbewegingen op mijn borst volhouden. Het wordt steeds zwaarder, dan 
hoort ze eindelijk  de sirenes van de twee ambulances en doet ze de 
voordeur open. 

De kordate ambulance broeders nemen het van haar over. Eerst krijg ik een
schok met de AED  (Automatische Externe Defibrillator) en daarna zetten 
ze de Lucas, een soort heiblok, dat het handmatige pompen overneemt, op 
mijn borst. Ineke, die voor haar ogen haar man zag doodgaan, ziet dat ik 
uiteindelijk weer adem begin te halen. Ze vertelde later, dat ze trillend op 
haar benen stond te kijken. “Het was de meest schokkende ervaring uit 
mijn leven.”

Ik merkte niets van dat alles. Mijn leven flitste niet voorbij en ik zag geen 
licht in de tunnel, pas twee dagen later werd ik me bewust, dat ik in een 
gerieflijk bed in het Kennemer Gasthuis in Haarlem lag. Van die twee 
dagen herinner ik me niets meer. Ik schijn in die dagen wel tientallen keren
gevraagd te hebben wat er met me gebeurd was. 

Toen ik weer bij de mensen was, voelde ik dat ik daar in prima handen 
was.  Ik vertelde daar dat ik de hartstilstand totaal niet zag en voelde 
aankomen. Ik had vooraf geen pijn, ik voelde me normaal. Ineens was hij 
er. De cardioloog zei tijdens dat gesprek al: “We zijn er vrijwel zeker van, 
dat we geen oorzaak voor je hartstilstand kunnen vinden. Het was het 
fibrileren van de hartkamers, dat kan bij iedereen zomaar gebeuren.“  Hij 
zei er achter aan: “Je gaat het ziekenhuis niet uit zonder ICD.“ Hij legde 



uit dat de Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, als ik weer een 
hartstilstand zou krijgen, me een elektrische schok zou geven waardoor 
mijn hart weer zou gaan werken. Ik noemde de ICD voortaan mijn 
ingebouwde levensverzekering. Ineke, die haar man voor haar ogen had 
zien neerklappen, was dolgelukkig met de ICD.  “Anders zou ik je 
voortaan niet alleen willen laten,” zei ze achteraf.   

Op 18 juli, onze 49 e trouwdag, werd de ICD onder plaatselijke verdoving 
in mijn linkerschouder bij het sleutelbeen geplaatst. “Uw duurste cadeau 
voor uw trouwdag,” zei de cardioloog na de uitstekend verlopen ingreep 
met mijn ICD van 10.000 Euro. Diezelfde dag hadden we nog een gesprek 
met de verpleegkundige, die alles van de ICD af wist en het familiegesprek
met de cardioloog in opleiding. In de namiddag zaten mijn vrouw Ineke, 
onze dochter Martine en zoon Koen rond mijn bed in een klein kamertje. 
We hadden oogluikend toestemming gekregen om een fles champagne te 
openen vanwege onze trouwdag en ter viering van “mijn tweede leven”, 
zoals ik het begon te noemen. Het was een heel intiem moment zo met ons 
vieren. Ik had een klein toespraakje aan Ineke voorbereid, als dank voor 
het redden van mijn leven. Ze barstte in huilen uit. Veel schrik kwam tot 
uitbarsting. En ze was intens blij met het gouden hartje met mijn naam 
erop, dat aan haar armband zou komen hangen. We toostten en ik dronk 
een paar slokjes champagne. Martine had nog wat lekkere hapjes 
klaargemaakt en zo vierden we dat ik er nog was.

Ik heb onvoorstelbaar geluk gehad. Een week daarvoor logeerden we nog 
in een hotelletje in het dorpje Diffelen in Overijssel. Volgens mij bestaat 
dat dorpje uit twee naamborden en wat verspreide boerderijen. Als het daar
gebeurd was, was de ambulance nooit op tijd gekomen. Als mijn vrouw 
Ineke net boodschappen was gaan doen of in de tuin aan het werk was 
geweest, had ze ook niets gemerkt. En was ik dus dood geweest.

Ik was er niet ver vanaf. Want maar 24 % van de gereanimeerden blijft in 
leven. En bijna een derde daarvan houdt er hersenbeschadigingen aan over.
Zoals de Ajacied  Abdelhak Nouri, waar nota bene clubarts De Winter bij 
aanwezig was en op het trainingscomplex een AED hing. Maar men begon
daar pas na 5 minuten met reanimeren. 

Ik kan gelukkig nog steeds de grap maken “dat ik al voor mijn hartstilstand
een vrij  beperkte hersencapaciteit had en dat er dus bij  mij weinig te 



beschadigen viel.”

Maar ik hield mezelf daarna wel nauwlettend in de gaten. Had ik niet extra
moeite om op namen te komen? “Dat had je daarvoor net zo sterk,” zei 
mijn vrouw. Kon ik nog wel dezelfde moeilijke cryptogrammen en sudoku 
puzzels oplossen? Ook dat lukte nog  En een een paar dagen nadat ik uit 
het ziekenhuis was ontslagen, schreef ik alweer een artikel over 
Kunstexpert Willem de Winter van Tussen Kunst en Kitsch.

Ook ging ik door met het organiseren van een dagje uit voor de Haarlemse 
daklozen. Oud staatssecretaris Fred Teeven had ik kunnen overhalen die 
dag de buschauffeur te zijn naar de panda's in dierenpark Ouwehand te 
Rhenen. Het werd op 18 september met 55 daklozen een prachtige 
happening, waarvan ik wellicht door mijn hartstilstand extra genoot.

Ik was na het gebeurde wel wat euforisch. Net alsof ik nog meer genoot, 
misschien ook wel wilde genieten. Maar ik merkte ook wel een zekere 
haast in mezelf. Ik ruimde mijn werkkamer drastisch op en schoonde mijn 
archiefje op. Ik ging  niet alleen hard aan het werk om een boek over valse 
kunst af te maken, ik begon gelijk met het schrijven van een nieuw 
kunstboek vol met onverwachte en onbekende anekdotes. 

Ik kreeg heel veel kaarten, bloemen en flessen van mensen die met me 
meeleefden. Velen stelden me de vraag wat ik in mijn leven ga veranderen 
na mijn hartstilstand. Zeker na het grote artikel van Volkskrant journalist 
Fokke Obbema, die na zijn hartstilstand besloot zijn leven totaal om te 
gooien en veel artikelen over de zin van het leven begon te schrijven. 

Misschien omdat ik (74) al wat ouder ben, ligt dat bij mij heel anders. Ik 
heb altijd al het idee gehad dat ik een zondagskind was en dat ik al voor 
mijn hartstilstand een erg gelukkig leven leidde. Ik genoot van ons 
samenzijn, van mijn dochter en mijn zoon, mijn schoonzoon en mijn 
schoondochter en natuurlijk van onze vijf kleinkinderen. 

We hadden onze reisjes, zoals in het voorjaar nog naar de mooiste stad ter 
wereld: Rome. We hebben graag gasten aan tafel, genieten van 
museumbezoek en hebben ontdekt dat zelf schilderen ook erg leuk is. Ik  
geef nog cursussen en schrijf artikelen en boeken.



 
Mijn antwoord op de vraag wat ga je veranderen in je tweede leven is 
eigenlijk heel simpel. “Ik probeer net zo gelukkig te leven als daarvoor. En
volop te genieten van vooral de kleine dingen in het leven, want die doen 
er echt toe.”
Natuurlijk als ik een pijntje voel in de borststreek, denk ik even “Zou het? 
Maar die gedachte geef ik gelijk een oplazer, want je kan niet leven met de
dood. Je kan alleen maar leven met het leven.

Mijn lieve vrouw Ineke had na haar heldenrol in de reanimatie nog heel 
veel spanning in haar lijf. Ze sliep slecht en als ze wakker schrok, was ze 
weer bezig met reanimeren.  De maatschappelijke werkster van het 
ziekenhuis had haar al aangeboden dat er via hen nog geestelijke bijstand 
verleend kon worden. Na wat heen en weer gebel kon ze na een paar 
weken twee gesprekken hebben met een traumapsychologe. Die 
bijeenkomsten, waarin ze haar verhaal goed kwijt kon, verliepen prima. De
psychologe zei haar: “ Sommige mensen houden er altijd last van, maar 
sommige mensen komen er juist sterker uit. Ik heb het idee dat u bij die 
laatste categorie hoort.”

Ineke zegt daarover zelf: ”Ik ben bij zo'n noodsituatie een ijskonijn. Ik 
handel.” Bovendien had ik nog het geluk, dat ze zes jaar geleden een 
reanimatie cursus van het Rode kruis had gevolgd. Toen zei haar 
cursusleidster al: “Als ik een hartstilstand zou krijgen zou ik u wel in mijn 
buurt willen hebben.”

Ik ben de laatste om die cursusleidster tegen te spreken. Onze dochter 
Martine en zoon Koen besloten onmiddellijk ook een cursus reanimatie te 
gaan volgen. Veel vrienden, familieleden en bekenden gingen dat ook 
doen. En ik hoop dat velen volgen, misschien wel na het lezen van dit 
artikel, dan heeft mijn hartstilstand nog enige zin gehad.
 
Aanvankelijk aarzelde ik of ik ook zo'n cursus zou doen, zeker nadat mijn 
vrouw Ineke zei “Dat hou je fysiek nooit vol.” Maar omdat ik al gauw na 
de operatie weer aardig fit was, besloot ik toch samen met onze zoon Koen
de cursus te gaan volgen. 

Cursusleidster Hanneke Groenewoud , verpleegkundige op de 



hartbewaking van het ziekenhuis, waar ik had gelegen, begon met te 
vragen waarom de vijf cursisten zich voor de reanimatie-les hadden 
opgegeven.  Een van hen, Tanya, had ook een vader die getroffen was door
een hartstilstand. Tanya vertelde, dat haar vader samen met haar moeder 
een stukje aan het fietsen was, toen hij opeens van zijn fiets viel. Nog wel 
met zijn hoofd tegen een brugleuning. Tanya: ”En mijn moeder kon 
helemaal niets doen. Ze bevroor. Gelukkig fietste er ook een echtpaar met 
jonge kinderen, waarvan de man een reanimatie-cursus gevolgd had. Hij 
heeft het leven van mijn vader gered. En nu ben ik hier. ”
Onze zoon Koen knikte begrijpend.

De cursus leidster benadrukte vooral dat het heel belangrijk is om eerst zo 
snel mogelijk 112 te bellen en dan te beginnen met reanimeren. Dertig keer
met gestrekte armen op de borst drukken en dan twee keer een gepaste 
dosis lucht bij het slachtoffer inblazen. En dat vooral die eerste minuten 
van levensbelang zijn. Vooral de AED moest snel worden opgeplakt en in 
werking worden gezet. 

“Maar genoeg gepraat,” zei ze kordaat:  “Oefenen. Oefenen en nog eens 
oefenen.” Eenmaal bezig met de oefenpop gingen de handelingen bijna 
vanzelf. Na controle of iemand nog bij bewustzijn is 112 bellen, de 
ademhaling controleren en die uitslag aan 112 doorgeven. En dan beginnen
met handmatig pompen op de borst. Dat is zwaar. Ik kreeg extra 
bewondering voor Ineke die dat zware werk meer dan 7 minuten had 
volgehouden. Mijn zoon Koen deed het moeiteloos. Ikzelf kreeg, nadat ik 
een wel erg rood hoofd kreeg, van  cursusleidster het advies om het wat 
rustiger aan te doen. “Ik ben toch wat voorzichtiger met je.”

De AED aansluiten was ook een fluitje van een cent. Het apparaat geeft je 
na de druk op de groene knop alle instructies van het opplakken van de 
stickers op de borst tot het moment dat het apparaat de schok geeft, die  het
hart weer op gang moet helpen.

Ik vond het extra schokkend te horen dat juist die levensreddende AED- 
toestellen zo vaak gestolen worden, dat ze overal achter slot en grendel 
moesten worden gehangen, wat in de meeste gevallen extra vertraging 
oplevert. Voor mij zijn die dieven schuldig aan moord of in elk geval 
doodslag.



Hanneke Groenewoud vertelde dat in Nederland 300 mensen per week 
buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. De meesten krijgen die 
thuis. Twee derde daarvan is man. 24 procent van de gereanimeerden blijft 
in leven en zeventig procent komt daar ook lichamelijk en geestelijk goed 
uit. “Het is echt een groot misverstand dat je altijd hersenbeschadigingen 
overhoudt aan een reanimatie,” zei Hanneke Groenewoud: “Daarom kan 
het volgen van een reanimatie cursus echt mensenlevens redden.”

Ondanks dat ik voorzichtig moest zijn met het pompen kreeg ik net als 
zoon Koen een reanimatie-diploma. En kleindochter Fiona zei gevat: “Zo 
Opa, nu kun je jezelf reanimeren.”

Kortgeleden hadden we een gesprek met vrienden. Ik vertelde dat er nu al 
dagen zijn dat ik niet meer aan mijn hartstilstand denk. Mijn vrouw Ineke 
hoorde het aan en zei: “Ik denk er nog elke dag aan.”
Ik ben intens dankbaar dat ik er nog ben, dankzij Ineke, dankzij haar 
reanimatiecursus, dankzij die ambulance broeders,  de dokters en 
verpleegsters in het ziekenhuis en dankzij die prachtige verzorgingsstaat 
die Nederland nog steeds is. Ik zag pas een poster die me wel beviel ”Ik 
wil eeuwig leven” stond er op. Tot dusver lukt me dat dankzij de 
reanimatie in mijn tweede leven heel aardig.

Kadertje 

Wil je zelf een reanimatiecursus volgen? Kijk op 
www.hartstichting.nl/reanimatie .

http://www.hartstichting.nl/reanimatie

