EEN MENS EEN CAUDALAESIE

INTERVIEW MET JELTE BARENTZ
From tho dark end of the street, to the bright side oíthe roadl 'lewordteí blijvanl" Dt nummerspeeldeop miin radio
né het interview met Jelle. De houding en boodschap die Jelle uitdraagt in ziin interview, hoor ikterug in het nummer
van líoíison. Zet ie het n ummet op? httpllwwwyoutube + to the bight side of the rcad

Jelle Barentsz, Íulltime radioloog in het Radboudziekenhuis te Niimegen, is net terug uit
Australié en heeft zljn koffer al weer bilna gepakt voor een reis naar Amerika.
Jelle heeft een caudalaesie en is llereid zijn ervaringen te delen.
jaren waarin allerlei vragen komen en
sommige ook bljven. Hoe ga ik om

Natuuliik wilde ik enkele feiten horen
aver hoe zijn caudalaesie is ontstaan
on de gevalgen vaor hem. Maat
belangtiiker vind ik da vragen hoe het

met de b ijvende restverschiinselen
zoals darmproblemen, een klapvoet
en de conUnue zenuwpjn? Kan ik
mjn baan nog houden en uitoeÍenen, zet lk nog jurid sche stappen?

grcte driiíleer en
wk heeft, m positief

kan dat Jelle nog zo'n

passie voat ziin

en eneryiek naar de werekl kikt,20 kan
genièten. Wat heeft Jelle za geholpen?

DE FEITEN
Ook voor Jelle ziin er feii€n, waar hij
niet om heen kan. Op zijn 50e kon

hij halve marathons lopen en nieis
stond hem in de weg. Maar Plots
kreeg hilernstige rlrgkachten en belàndde in een maalstroom van medische behandelingen. Jelle regelde
al die aÍspraken zelf, maaÍ dat bleek
een zware route. vervolgens kreeg
hij ook nog een hernia. Uiteindelijk
is hlj laat (maar waar hebben we dat
eerder gehoord?) geopereerd, waar_
bij tevens complicaiies opiÍaden (ook
niei nieuw voor vele cauda]otgenoten). Jelle had een caudalaesie (12-13)

en stond ineens 'on the dark end oÍ

ENKELTJE ADELANTE

Er volgde een -voorlopig enkeltle
naar Adelanie in Hoensbroek inclusief angsten en een ernstige de_
pressie. C rca ver maanden duurde

zijn klnische revalidatleperiode

in

Hoensbroek, waar h j ook veel leerde
van de mensen die n et meèrzouden
kunnen lopen. ln de weekenden was
hil welih!is. Een thu s met kinderen
die net de deur u t waren, Een part
ner die daarin sterk moest en kon

blijven. Op die basis konden Jelle
en zijn gezin weer verder opbouwen.
Een verwerk ngspíoces van toch vijf

TO THE BBIGHÍ SIDE
OF THE BOAD
Vanaf het begin van het iniervlew is
duidelijk dat Jelle een optimist is.
lvlaar Jelle ls ook energiek- Dus, laat
ik het anders verwoorden: te voelt je

als een opgeladen zonnepaneel na
een interview met Jelle. Hij bevindi
zich in de top van zijn wetenschap
pe ijk kunnen en geeÍt íegelmaUg n

ternationale presentaties in het buitenland en bjvoorbeeld ook bij de
TEDX te Maastricht. Verder heeft hii
diverse prestigieuze internationale
en nauonale prjzen ontvangen zoals
de Koningin Wilhelm na Priis. Voora
voor ziin inzet voor zljn patiènten ën
hetqeen op wetenschappelilk niveau
is bereikt, s hii benoemd tot Ridder in de OÍde van de Nederlandse
Leeuw. Hii legt het zo uii: "dooí wat
ik meegemaakt heb mei miin caudalaesie, ziin de barrières die ik proÍessioneel tegenkorí, slechts kleine
uitdagingen."
Hup, relatieÍ ongetÍaind fietste Jelle
op een r.ountainbike de AlPe d'Huez
op. Hlj heeÍt wel in etteliike boch
ten op weg naar de top uitgebreid
genoten van het uitzicht en r.oest
daardoor noodgedwongen even aÍ
stappen. tuaar boven kwam hii. En

gebrulkt om -ook mentaa verder të
komen, is iets om trots op te ziin, stelt
Jelle. Zoek jouw zonnige ziide. Vlnd
en gebruik je mogelijkhedenl

ZEN
Zelí put Jelle kracht uit Zenmedilatie.

Hij heeft een overbuurman die zen
beóè-fent en hëm benaderde toën
Jelle 'in the dark end oÍ the siÍeet'
stond. Was dat toeval? Jelle heeft in
elk geval dankbaar gebruik genraakt
van de persoonlijke begeleiding die
daaína voLgde. Zen is in al die jaren
een handvat voor hem
gebleven- De meditat e
"Zoek
helpt hem zaken te rezonnige zijde.
lativeren en geeÍt rust.
en
Ook voor Je le bliiÍt de
piin ondanks medicrjnen, als een schaduw
aan hem keven. Maar
heden!"
de vraag is hoe je de
pijn een plek geeÍt;
r.ag die ie leven bepalen of kun je
het in een hoekje zetien en houden.
Door ziln eigen ervaringen kan Jelle
zich goed verplaatsen in deonzekerheden en angsten van zLjn patiénten.
Hii vindt dat een meerwaarde voor

jouw

Vind

gebruikje
mogelijk-

zijn vak.

AFSLUITEND
De positieve houding en het genieten van het leven stíaaltJelle uil. Dat
gunt hilanderen ook.
Dan floèpt hj er lachend uit dat de
caudalaesie hem daarom ook goede
d ngen heeft gegeven. Want dat is

wél zijn beleving. Hopeliik kunnen

mensen
elke
meegeven;
met een caudalaesie

iu lie dit qevoe nu, oÍ op een mooie
dag in detoekomst, delen.

siap, elke pedaalzwàai, elke handbeweg ng, elke krachi die je vindt en

Yvonne Liedekerken

dat wil hij graag andere
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