




TE KOOP AANGEBODEN 
TWEEDEHANDS PAEMAKER

Vader was tweeënnegentig jaar en had een mooi leven gehad. Toch kreeg hij een pacemaker 
en een half jaar extra met een hoop ellende. Laten we niet koste wat het kost het leven 
rekken. 

Te koop aangeboden: tweedehands pacemaker 6 maanden oud, weinig kilometers gelopen, van 
een oud mannetje (drieënnegentig) geweest en al die tijd binnen gestaan. Zo goed als 
nieuw…..Op één september tweeduizendtwintig werd pa (toen nog tweeënnegentig) naar het 
ziekenhuis gebracht en overleefde maar liefst vier hartstilstanden, want reanimeren zouden we 
niet meer doen, dit hadden we eerder met hem besproken. 
Mijn zus en ik waren erbij en in alle hectiek van het moment werd besloten door de cardioloog, 
binnen vijf minuten, dat pa nog makkelijk verder kon met een pacemaker. Het was immers een 
fluitje van een cent om deze ingreep te doen. Zonder enige uitleg, over wat dit dan betekent voor 
dit oude lijf. Of misschien even de tijd nemen om met een palliatief team terug te kijken op dit 
voltooid leven. Nee, dat was er niet bij. Mijn zus en ik waren overdonderd en toen niet sterk 
genoeg om hierop in te gaan. 

Een mooi leven gehad.
Toen we even zaten te bekomen in de wachtkamer en mijn vader onder het mes ging, kregen wij 
allebei een vreselijk gevoel. Pa had al jaren geroepen dat hij wilde wegglijden, dat hij een mooi 
leven had gehad. Maar nu had hij op het moment suprême, in alle hectiek en met een slecht 
gehoor, op de vraag van de cardioloog geantwoord: “Ja ik wil blijven leven”.
Gemiste kans dachten wij al vrij snel na de operatie. Binnen vierentwintig uur zat pa weer allen 
thuis, voor de kachel, te bedenken wat hem allemaal was overkomen. De 1e week leek het erop 
dat hij inderdaad de draad weer ging oppakken, hij genoot van alle aandacht en vertelde met 
enig bravoure wat er allemaal was gebeurd.                                                                  

Na zijn verjaardag op vijftien september, ging zijn lijf                                                                     
tegensputteren. Hij werd erg benauwd, kreeg last van                                                                         
vochtophoping en was enorm vermoeid. Het oude lijf was                                                                       
uit evenwicht met een nieuwe pacemaker, een oud hart,                                                                        
oude longen en oude falende nieren. Met medicijnen kon                                                                       
me de benauwdheid gelukkig onderdrukken. Maar hij bleef                                                                      
vermoeid en hij hoopte op verbetering. De angst voor dood                                                                    
bleef hem achtervolgen, hij had geen vertrouwen in zijn lijf                                                                 
en werd angstig, paniekerig, boos, opstandig en bleef malen                                                                  
in zijn slaap. Ook hiervoor zijn medicijnen gehaald, die na 3 weken zeker hun werk                                           
gingen doen. Uiteindelijk hielden alle medicijnen hem aardig in balans, totdat er weer signalen 
kwamen dat hij benauwd werd en meer vermoeid raakte. De medicatie werd opgeschroefd. Hij 
hoopte zelf dat het nog over ging, al deze ellende.
Op 8 februari is hij na een halfjaar aftakeling en met behulp van lieve zorg van verpleegkundige en 
familie rustig ingeslapen. De pacemaker hebben we na zijn dood laten verwijderen: toch zonde van 
zo’n nieuw apparaat en milieuonvriendelijk, om die met pa mee te begraven. Doe een goed bod en 
de pacemaker is voor u.
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