
Karmijn was zeven jaar ziek

Het is een blije en fit ogende vrouw die 
me ontvangt. Het is nauwelijks voor te 
stellen dat ze tot voor kort nauwelijks 
rechtop kon zitten. Mijn collega Jeroen 
van Hattum interviewde haar in februa-
ri. Hij beschrijft in zijn artikel dat ze vóór 
en na het gesprek moest rusten, alleen 
maar om de verslaggever niet liggend te 
woord te hoeven staan. “Leuk vindt ze 
het allerminst, maar het is niet anders”, 
noteerde Jeroen.

Heel boos geweest
De afgelopen maanden heeft Kar-
mijn uiteenlopende emoties beleefd. 
Opluchting en blijdschap, natuurlijk. 

Maar ze is ook heel boos geweest. “Ze-
ven jaar was ik ziek en al die tijd kreeg 
ik te horen dat ik ermee moest leren le-
ven. Er was niets aan te doen. Maar in 
Engeland voelde ik me na drie dagen 
therapie al zo veel beter. Na niet meer 
dan een paar oefeningen. Waarom wéét 
niemand dit, vroeg ik me af.”

Graag laat Karmijn zich daarom nog eens 
interviewen, al was het maar om lotgeno-
ten te vertellen wat haar is overkomen. 
“Deze therapie is ook heel geschikt voor 
mensen met long covid en soortgelijke 
langdurige klachten. Ik breek mijn hoofd 
erover hoe ik ze kan helpen. Gelukkig is 
mijn huisarts super geïnteresseerd en 
heb ik inmiddels ook een eerste gesprek 
gehad met een Texelse fysiotherapeut die 
alles over de behandeling wilde weten. 
Hopelijk kunnen ze iets betekenen. Want 
mensen moeten het weten: er is hoop!”

In 2017 werd Karmijn arbeidsonge-
schikt verklaard en verloor ze haar baan 
als regisseur WMO op het gemeen-
tehuis. Kort daarvoor was de officiële 
diagnose gesteld: myalgische encefa-
lomyelitis (afgekort als ME), ook wel 
bekend als het vermoeidheidssyndroom. 
De ziekte ging gepaard met orthostati-
sche intolerantie, een aandoening aan het 

autonoom zenuwstelsel. Dat maakte 
dat ze niet alleen chronisch moe was, 
maar ook voortdurend aan duizelingen 
leed. “Iedereen kent het wel, als hij bij-
voorbeeld een spreekbeurt moet hou-
den of iets anders spannends heeft: een 
hogere hartslag, een zweterig gevoel en 
een gevoel van gejaagdheid. Dat had ik 

altijd. Alsof mijn lichaam voortdurend in 
de vechtstand stond. Terwijl er niks om 
tegen te vechten was.”

Kortsluiting
De ziekte ontwikkelde zich na een fikse 
griep, die haar in 2015 twee weken thuis-
hield. “Er trad een soort kortsluiting op 
en niemand wist hoe die te repareren.” 
Extra bevattelijk was ze mogelijk omdat 
ze in 2011 al eens een burn-out had ge-
had na spanningen op haar werk. Boven-
dien lijdt ze sinds haar negentiende aan 
een vorm van reuma.

De ziekte belemmerde haar sterk. Stof-
zuigen en andere huishoudelijke klussen 
kon ze alleen volgens een strikt schema 
uitvoeren, waarbij ze genoeg tijd moest 
reserveren om van alle inspanningen bij 
te komen. “Als ik eens iets leuks wilde 
doen, dan stelde ik me daar helemaal op 
in. Gingen we bijvoorbeeld uit eten, dan 
moest ik de dag ervóór en de dag erna 
vooral liggen. Niet per se in bed, want 
daar word je ook niet vrolijker van, maar 
in ieder geval met de benen omhoog op 
de bank.”

Via contacten met lotgenoten op Face-
book maakte ze een paar jaar geleden 
kennis met Ken Ware, een Australische 
oud-sporter die een therapie heeft ont-
wikkeld: de neurophysics therapy, erop 
gericht het autonoom zenuwstelsel te 
‘resetten’. Hij bedacht het dertig jaar ge-
leden voor mensen met een dwarslaesie, 
maar in de praktijk bleken ook andere pa-
tiënten er baat bij te hebben.

Karmijnwilrechtop.com
Helaas voor Karmijn wordt de therapie in 
de medische wereld niet erkend en ver-
goeden zorgverzekeraars de behandeling 
niet. “Om naar Australië te kunnen, had ik 
inclusief reis- en verblijfskosten zelf 

€25.000 moeten opbrengen. Dat zat er 
niet in.”

Nieuwe perspectieven openden zich toen 
een leerling van Ware in Engeland neer-
streek en daar patiënten behandelde. 
“Plotseling had ik nog maar €10.000 no-
dig. Nog steeds veel geld, maar dat moest 
mogelijk zijn.” Met de website karmijn-
wilrechtop.com startte ze een crowdfun-
dingsactie, die – mede dankzij interviews 
in de Texelse Courant en het Noordhol-
lands Dagblad – al snel het benodigde 
resultaat opleverde.

Na een online intakegesprek was het 
half juli zo ver en ging Karmijn samen 
met echtgenoot Kees Kooij voor een 
verblijf van drie weken naar Norwich. 
Ze kreeg er achttien behandelingen van 
een uur, één-op-één met de therapeut. 
“Op zich allemaal bekende oefeningen, 
maar het gaat om de manier waarop je 
ze uitvoert. Mijn houding was heel be-
langrijk en je doet ze heel langzaam en 
geconcentreerd, met je ogen dicht. Je 
traint eigenlijk je hersenen en dat kal-
meert het zenuwstelsel.”

“Het is zo stil vanbinnen”
De resultaten waren direct al verbluf-
fend. “Na de eerste drie behandelingen 
liep ik een winkel binnen om deodorant 
te kopen. Ik was er helemaal op inge-
steld dat mijn lichaam direct reageerde, 
maar er gebeurde niks. Ik had nergens 
last van. Terwijl ik een paar dagen ervoor 
midden in de stad nog in totale paniek 
was door het verkeer dat er links rijdt. Ik 
heb me aan Kees vastgeklampt en geroe-
pen: Zorg jij maar dat we hier uitkomen. 
Na de laatste behandeling zei ik tegen 
hem: Het is zo stil vanbinnen. Normaal 
had ik altijd last van een hoge ademha-
ling en oorsuizingen. Om het te vieren, 
zijn we uit eten gegaan. We hebben er 
uitgebreid van genoten. Terwijl ik anders 
na het eten gelijk naar huis moest om 
te gaan liggen. Koffie of een toetje zat 
er nooit in. Voor het eerst in zeven jaar 
voelde het als vakantie.”

Inmiddels is ze drie maanden verder en 
gaat het nog elke week beter. Ze durft 

weer auto te rijden, wandelingen wor-
den steeds langer en de ligfiets die ze 
via haar ergotherapeut in bruikleen 
had, heeft ze ingeruild voor een gewone 
(elektrische) fiets.” Al na vier dagen zette 
ik tienduizend stappen per dag. Vroeger 
kwam ik nooit verder dan tweeduizend. 
Ik heb mijn zelfvertrouwen terug en voel 
me super mobiel.”

Zenuwstelsel trainen
Dat wil niet zeggen dat ze er al is. “Stap 
één, het kalmeren van het zenuwstel-
sel, is gelukt. Nu moet ik het zenuwstel-
sel trainen, zodat het meer aankan. Zes 
keer per week train ik een uur bij Stay Fit 
van Nico Waerts. Op apparaten zonder 
of met heel weinig gewicht. De therapie 
bestaat uit zeven programma’s. Simpel 
gezegd ga je steeds pas naar het vol-
gende als je alle oefeningen in het hui-
dige programma heel gemakkelijk aan-
kunt. Dat is lastig te bepalen. Als je te 
weinig doet, wordt je systeem lui. Maar 
doe je te veel, dan heb je kans op een 
terugval. Dat moment herkennen, dat is 
de kunst. Ik ben nooit goed geweest in 
het bewaken van mijn grenzen. Ik vond  

altijd dat ik niet moest zeuren en wilde 
gewoon leven. Volgende week is mijn 
zoon jarig en dat vieren we. Binnenkort 
gaat hij voor vier maanden naar Bolivia. 
Dat vind ik spannend en daardoor slaap 
ik slecht. Maar over het algemeen gaat 
het goed.”

Nog bijna dagelijks heeft Karmijn contact 
met lotgenoten, speciaal met vier vrou-
wen die op dezelfde dag in Norwich aan 
de therapie begonnen. Hun vorderingen 
verschillen sterk. Terwijl de een blijft han-
gen in de eerste fase van het herstel, is 
Karmijn zelf al bijna toe aan nummer vijf. 
“Kees weet niet wat hij meemaakt. We 
zijn nog niet zo lang samen en hij kent 
me alleen maar ziek. Hij vond me altijd zo 
snel angstig. Ik denk dat ik nu op dertig 
procent zit van wat ik op mijn leeftijd zou 
moeten kunnen. Dat lijkt nog niet veel, 
maar het was min honderd. En ik heb goe-
de hoop dat het alleen maar beter wordt.”
 
Joop Rommets

Zeven jaar lang was 

Karmijn Lutke Schipholt-

Kooij zo ziek, dat ze grote 

delen van de dag alleen 

maar op de bank kon lig-

gen. Haar enige hoop was 

gevestigd op een dure 

therapie in Engeland. Drie 

maanden na de start voelt 

het alsof ze vakantie heeft.
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“Ik moest ermee leren leven, 
er was niets aan te doen”

“Ik heb mijn zelfvertrouwen terug 
en voel me super mobiel”
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VERBLUFFENDE RESULTATEN MET THERAPIE IN ENGELAND 

Zes dagen per week traint Karmijn met apparaten zonder of heel weinig gewicht.

Bij de start van de crowdfunding kon Karmijn bijna alleen nog maar liggen.
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