INTERVIEW

Fibromyalgie zit
in mijn rugzak
Inger Strietman probeerde
altijd alles goed te doen, maar
kreeg toch keihard de deksel
op haar neus. Niet lang na een
burn-out volgde de diagnose
fibromyalgie. ‘Het is een zware
tijd geweest waarin ik niet wist
óf en hoe ik hieruit zou komen.’
Tekst: Esther Smid Foto’s: Marit Moerman

vriend en hun twee kinderen (8 en 6). Ongeveer

Griep zonder koorts
ties. Soms had ik weinig weerstand en energie en
werkte ik te hard. Ik moest uitkijken voor over-

lijf. Ik was rillerig en oververmoeid en had hoofd-

meestal wel weer.’

grip op krijgen en het duurde maar voort. De situ-

verwaterden. Hoe harder ik mijn best deed om

doe ik hier? Ik ben alleen maar gedoe. Ik ben alleen
maar een zorg voor mijn omgeving.’
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‘Ik wil mensen inspireren om door schaamte, angst
en verstand heen bij zichzelf te blijven’

Inger had een burn-out en een heleboel ogen-

‘Ik dacht: wat doe ik hier?
Ik ben alleen maar gedoe’

paraplu waar alles onder viel. Mijn burn-out was
-

dat veel mensen tegen dezelfde dingen aanlopen.

hoe het verder moest en nu was er ineens een label
dat in zijn geheel op mij van toepassing was. Mijn

en zijn met hun leven aan het worstelen. Je bent
100 dingen die je eerder
had willen weten is dit jaar uitgekomen en werd
zo goed ontvangen dat inmiddels de tweede druk
-

niks van weten en voelde veel weerstand. Dat zieLoslaten
voor mij. Ik wilde mijn leven en mijn energie weer

als trigger om eens stil te staan en over jezelf na
te denken. Ik wil mensen inspireren om te durven
kiezen voor het leven dat bij hen past. Om door

Toen Inger in februari 2016 alsnog naar de reuma-

-

mensen vertellen wat er met me aan de hand was.
Tegelijkertijd vroeg ik me natuurlijk ook af hoe
mijn toekomst er in godsnaam uit zou zien. Deze
aandoening gaat nooit meer weg uit mijn leven…’

natuurlijk extra belangrijk.’
buiten te zijn. Ik ben ambitieus en hou ervan ge-

-

lijf beter te leren kennen en mijn grenzen te leren
bewaken. Na driekwart jaar intensieve multidishet moment te leven. Door niet meer mijn best te
doen om beter te worden ging ik me uiteindelijk

ben veel sneller moe en overprikkeld en heb snel
Gezond egoïsme
-

ik hoe het gaat wanneer ik opsta. Ik moet telkens
voor mij is.’

hard werken en lekker doorpakken. Daarbij neden alleen maar getraind om na te denken en als

Creatief met energie
ze haar werktijden zelf kan indelen. ‘Ik ben minder

‘Ineens was er een label dat
in zijn geheel op mij van
toepassing was. Mijn klachten
kregen eindelijk bestaansrecht’
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nog wel kan. Daarbij is het essentieel dat ik me altijd bewust ben van mijn energie en hoe ik hiermee
mijn dag het beste indeel.
Ik probeer mijn leven zo te organiseren dat het
het bepalen van mijn weg en het nemen van beslis-

voelt dan dat je agendapunten kunt afvinken. Goed

om even iets anders te doen. Ik heb snel last van
prestaties en hoge doelen.’
werk ik sowieso niet. Dan moet ik ruim op tijd uit
die verstandelijke modus om te kunnen slapen. Ik

nog maar ziet wat niet meer lukt. Natuurlijk heb ik
baar zijn. Ik kan niet zoveel werken en afspreken
met vrienden en familie als ik zou willen. Verjaarlijke aanslag is op mijn batterij. Lang staan of zitten

100 dingen
Inger was al voor haar burn-out en diagnose bezig

niet een blok aan mijn been waardoor ik geen kant
meer op kan.’
Esther Smid (1968) studeerde Nederlands aan de Universiteit
Utrecht. Ze werkt als freelance journalist en eindredacteur en schreef
twee informatieve kinderboeken.
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