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Vliegen met 
een prothese

EN VERDER:
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Eigenlijk ben ik best een blij mens. Want wat ik 

me vaak realiseer, is dat ik in mijn handen mag

knijpen met zo’n goed passende prothese. 

Het is eenvoudig om zaken als vanzelfsprekend te

beschouwen. Misschien herkent u dat wel. Hoe vanzelfsprekend

is het dat je kunt ademen door je neus? Staat u daar elke dag

dankbaar bij stil? Ik niet. Maar als je middenin een verkoudheid

zit en je neus het niet meer schijnt te doen, realiseer je je dat je

neus eigenlijk best een heel fijn en speciaal lichaamsdeel is

waardoor je lucht naar binnen kunt krijgen. Als de verkoudheid

over is ben je vervolgens je neus een dag of twee dankbaar dat

hij het weer doet, maar

daarna vervaagt de aan-

dacht voor dat lichaamsdeel

als sneeuw voor de zon. En

is het vanzelfsprekend!

Datzelfde concept van van-

zelfsprekendheid geldt voor

het lopen met een prothese,

wat mij betreft. Pas als er

een wondje ontstaat, of als

je een dag niet zo lekker uit

de voeten kunt, wordt de

focus op de prothese gelegd. Dan kun je hem wel de deur uit

gooien. En voel je je invalide en onthand, of liever gezegd in mijn

geval: ontbeend. Pas dan realiseer je je dat het al die andere

dagen wel fijn gelukt is je te verplaatsen van A naar B en terug.

Dat je eigenlijk vergeet dankbaar te zijn dat je ‘gewoon’ kunt

lopen, ook al zijn de afstanden die je kunt afleggen kort. 

Je hebt dus een negatieve ervaring nodig om het mooie van een

bezit, in dit geval lichaamsdeel of lichaamsvervangend onderdeel

in te zien. Wat een treurige constatering eigenlijk. Er zit maar één

ding op! Elke dag even stilstaan bij alles wat wel goed gaat! Ik ga

daarmee aan de slag. U ook?

CAROLINE VAN DEN KOMMER
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‘Je hebt een

negatieve ervaring

nodig om het

mooie van een

bezit in te zien.’
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