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INTERVIEW !
‘Ik ben geen
slachtoffer’
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‘Bewegen is

belangrijk, maar

de manier waarop,

moet bij de 

revalidant passen,

anders lukt het

niet.’
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Gaby, waar start jouw verhaal?
Ik kwam van de middelbare school af en vroeg me
af wat ik wilde gaan doen. Ik wilde eigenlijk bij de
politie, maar daar vond ik mezelf te jong voor. Bij de
landmacht waren ze een nieuwe eenheid aan het
oprichten, de luchtmobiele brigade en daar werkten
ze met contracten van twee jaar. Ik was van plan dat
voor twee jaar te gaan doen en dan de overstap
naar de politie te maken.

Je ging dus het leger in?
Ja. Tijdelijk, dacht ik. Tijdens de keuring werd er al
gesproken over de kans dat we naar voormalig Joe-
goslavië zouden gaan op uitzending. Ik heb bijna
een half jaar een opleiding gevolgd en de rode baret
gehaald en toen bleek toch echt dat we in januari
1995 naar Joegoslavië uitgezonden zouden worden.
Ik was in die tijd 20. We hebben daar bijna een half
jaar gezeten. Zes weken voordat we terug zouden
gaan naar Nederland ging het mis. We reden met
een pantservoertuig terug van een observatiepost
naar de compound. Toen heeft een van de strij-
dende partijen ons onder vuur genomen, met alle
gevolgen van dien. 

Wat gebeurde er?
Ik was boordschutter van het voertuig. We hadden
een klein koepeltje waarin ik stond. Het projectiel
sloeg op de rand van de koepel in en alle scherven
hebben de verwondingen aangericht. Mijn arm was
er niet direct af, maar was niet te redden. Ik ken van
dat moment nog maar twee korte flitsen. Verder is
het een zwart gat. Door de verhalen van de mensen
die erbij waren, weet ik wat er gebeurd is. Het voer-
tuig is teruggereden naar de compound waar de
arts me geholpen heeft en daarna ben ik naar een
VN-ziekenhuis gebracht. Daar is uiteindelijk de
amputatie verricht, diezelfde dag. De volgende dag
ben ik naar Nederland gerepatrieerd. Ik werd kunst-
matig in coma gehouden en weet vanaf het moment
van inslag tot zeven dagen later niets meer.

Je werd in Nederland pas weer wakker?
Toen ik wakker werd had ik het gevoel dat ik maar
één nacht geslapen had. Ik had wel meteen door
dat ik ‘thuis’ was. Daarna ging ik direct op onder-
zoek uit. Ik kon niet praten, had ook een scherf in

mijn keel gehad en mijn kaak was gebroken. Mijn
arm viel me meteen op. Wat ik mezelf op dat
moment vooral afvroeg was: wat doe ik hier, hoe
kom ik hier? Dat was een onbeschrijflijk gevoel van
vervreemding. 

Wat betekende die ommekeer voor jou?
Dat was een behoorlijke klap. Door steun van fami-
lie, vrienden en mensen van mijn oude eenheid
kwam ik er doorheen. Ik revalideerde in het MRC en
kreeg een prothese. Ook heb ik daar logopedie
gehad, vanwege de verwonding aan mijn stemban-
den. Het was lang twijfelachtig of ik überhaupt wel
weer zou kunnen spreken. Ik leefde in die tijd echt
in een cocon, ik moest alles opschrijven en kon me
niet uiten.
Tijdens de ziekenhuisperiode van ongeveer ander-
halve maand was het onduidelijk wat de gevolgen
waren van de schade aan mijn stembanden. Bij de
start van mijn revalidatie was wel duidelijk dat ik
weer wat kon spreken, maar wat het eindresultaat
zou zijn, was nog onduidelijk.

Je hebt een prothese geprobeerd?
Zeker, ik heb er bewust mee leren werken. Alleen, 
ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat ik vrijer en
sneller zonder prothese ben dan met. Ik heb een
myo-elektrische prothese geprobeerd die je met 
de spieren in je stomp aanstuurt. Ik had een grijp-
functie van de hand en een rotatiefunctie in de 
pols. Ik vond het dragen van een prothese warm 
en zwaar en wilde zonder prothese verder.

Dat betekende dus dat je ook impliciet koos voor
zichtbaarheid van je handicap?
Ja. Het heeft me twee jaar gekost om dat zelfver-
trouwen weer op te bouwen. In het begin liep ik als
het 30 graden was, met een shirt met lange mou-
wen. Maar op een gegeven moment heb ik dat los-
gelaten. Weet je, mensen kijken altijd. Dat doe ik
zelf ook. Alles wat afwijkt, trekt je aandacht, dat is
logisch. Ik interesseer me er niet meer voor. Als het
warm is dan draag ik gewoon kleding met korte
mouwen. Hier moet ik het mee doen de rest van
mijn leven. Ik heb altijd de drive gehad om vooruit
te gaan. Als je dat niet doet, kom je nergens. Ik
moest van mezelf hard werken om er wat van te
maken!

Wat ben je na de revalidatie gaan doen?
Het was snel duidelijk dat ik niet meer bij defensie
kon werken. Dat vond ik best een klap, want bij
defensie beviel het me eigenlijk best. De politie 
was geen optie meer. Tijdens mijn eigen revalidatie-
proces zei de sporttherapeut tegen me: ‘Is de sport-
academie CIOS niets voor jou?’ En zo is het balletje
gaan rollen. Ik ben gaan informeren wat de moge-
lijkheden waren. Kijk, je bent op deze jonge leeftijd
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nog flexibel en kunt het leven vorm-
geven. Je kunt je sneller aanpassen.

Hoe redde je je tijdens de studie?
Ik was tweeëntwintig toen ik daar
begon en had een rugzak vol levens-
ervaring. In eerste instantie wilde ik
bij defensie gaan werken als sport-
instructeur. Maar uiteindelijk bleken
mijn carrièremogelijkheden daar te
gering. Ik koos toen in mijn tweede
jaar voor de revalidatiesector. Ik heb
in Apeldoorn en Utrecht stages
gevolgd. 

Hoe waren de stages?
Ik had direct het gevoel dat de
keuze goed was. Ik praat makkelijk
met revalidanten. Ik weet zelf hoe
het is, hoe zo’n revalidatieproces
gaat en mensen nemen gemakkelij-
ker iets van me aan omdat ik zelf
het één en ander meegemaakt heb. 

Hoe was jouw eigen revalidatie-
periode?
Je past je heel snel aan, aan het
leven met één arm. In het zieken-
huis had ik al geleerd om veters te
strikken met één hand. 

Ben je ooit boos geweest?
Natuurlijk krijg je altijd een keer de vraag
‘Waarom?’ in je hoofd. Maar daar is geen antwoord
op. Ik probeer daar niet te lang bij stil te staan en
kijk liever vooruit. Ik ben geen slachtoffer. Ik bege-
leid mensen en ik sta vóór de groep en niet ín de
groep. Dat is een rol waarin ik me comfortabel voel.
Ik ben agoog en voel me geen ex-revalidant.

Heb je weleens nagedacht over osseointegratie?
Twee jaar geleden ben ik naar Oostenrijk geweest.
Daar waren ze toen bezig met de ontwikkeling van
een bijzondere hand. Op zich een heel bijzonder
exemplaar. Maar ik heb er de tijd en de energie niet
voor om daar goed mee te leren werken. Het kost
me meer dan het me oplevert. Ik wil niet zoveel
gedoe aan mijn lijf. Het was misschien anders
geweest als ik mijn elleboog nog had gehad. Daar-
door is alles ingewikkelder, net als bij benen. 

Geen prothese aan jouw lijf?
Jawel! Ik gebruik voor één ding een prothese, en dat
is voor het fietsen. Ik heb een racefiets en heb veel
gemountainbiked. Ik fiets met één hand, maar op
de racefiets gebruik ik een prothese. Het is grappig
dat mijn zoontje van drie als ik de fiets pak al aan
komt lopen met de ‘neparm’, zoals de oudste de
prothese noemt. CAROLINE VAN DEN KOMMER
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‘Ik moest 

van mezelf

hard werken

om er wat 

van te maken!’
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Wat doe je zelf aan sport?
Ik heb in het verleden wel adventure-races gedaan
die bestaan uit een combinatie van hardlopen,
mountainbiken en kanovaren. Maar ik kies er op dit
moment bewust voor om tijd voor mijn vriendin en
de jongens te maken en in mijn eentje sporten raakt
daardoor wat meer naar de achtergrond. 

Wat is belangrijk in jouw rol als bewegingsagoog?
Ik vind het belangrijk mensen zodanig te begeleiden
dat ze weer lopend de deur uit kunnen gaan. Ik
begeleid revalidanten tijdens cardiofitness en daar-
naast leid ik diverse spelgroepen. 

Wat geef je mensen mee tijdens de revalidatie?
Blijf vooruitkijken! Ik probeer mensen te laten zien
dat dat de enige manier is om in beweging te
komen of te blijven. Het maakt niet uit wat er
gebeurt, maar wat je er mee doet. Als je er iets van
wilt maken, moet je er zelf hard voor werken. Ik kan
de mensen alleen maar begeleiden en hen zaken
aanreiken, maar zij moeten het zelf doen. Ik stimu-
leer mensen te bewegen. Of dat nu via een sport-
club is of thuis op de hometrainer, dat maakt niet
uit. Bewegen is belangrijk, maar de manier waarop,
moet bij de revalidant passen, anders lukt het niet.
We kijken naar wat er wel mogelijk is in plaats van
naar wat er niet meer mogelijk is. En dan is er altijd
wel een passende activiteit te vinden! 
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