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In een gemeenschappelijke oefenruimte van een verzorgingshuis moest ik een vrouw behandelen
met onderrug problemen. Deze vrouw werd door de collega voor wie ik waarnam, gemasseerd. Er
was een laag bed waar mensen oefeningen op konden doen. Denk aan rolstoelafhankelijke mensen
die moesten leren omrollen. Dat kon niet op een hoog/laag bank.
De vrouw die ik moest behandelen had de voorkeur aan dit bed. Ze was nogal zwaarlijvig en werd
behandeld terwijl ze op haar zij lag. Ze was bang van de behandelbank af te rollen. Voor mij was het
prima. Ik had namelijk begrepen dat de vrouw op haar zij zou liggen en ik in het holletje van haar
knieën plaats zou nemen. Van daaruit kon ik gemakkelijk de onderrug masseren.
Het was een drukte op de gang. De deur naar de ruimte was altijd open als er iemand was.
Verzorgenden liepen voorbij en zwaaiden naar me. Ik dacht om me welkom te heten. Niets was
minder waar.
Niets vermoedend liet ik mijn eerste patiënt binnen. Ik legde een hoofdkussen voor haar neer en
nodigde haar uit te gaan liggen. Zodra ze op haar rug met de knieën opgetrokken lag gebeurde er iets
onverwachts. De vrouw hield haar adem in, perste tot haar hoofd rood zag en maakte een geluid als
was ze een verwarming die ontlucht werd.
Het bed was bekleed met kunststof. Een spoor condens was duidelijk zichtbaar.
Nu had ik wel voor hetere vuren gestaan, dacht ik. ‘Nou, die is eruit,’ grapte ik.
De vrouw keek me aan alsof ze niets in de gaten had. Na de volgende drie
explosies kon ze niet meer ontkennen dat haar spijsvertering een chemische
fabriek was.
‘Moet jij nooit winden zodra je gaat liggen?’ vroeg ze een beetje timide.
‘Nee, nooit,’ antwoordde ik, na even denken. ‘Misschien kunt u beter op uw zij gaan liggen. Hopelijk is
het dan over.’ Gedwee draaide ze op haar zij. Ik wachtte even tot de condenssporen verdampt waren
en nam vlak achter haar plaats. Nog geen twee minuten later begonnen de salvo’s weer. Dit maal
tegen mijn broek. Het leek alsof de massage zorgde voor extra ontspanning van het
bekkenbodemgebied.
Het deed me denken aan een oom die altijd vroeg om aan zijn vinger te trekken, met een dergelijke
reactie als gevolg. Zo leken mijn vingers bij deze vrouw drukknoppen gevonden te hebben die in
verschillende toonhoogtes lucht liet ontsnappen. Een soort stoomorgel.
Nu was ik best muzikaal, maar dit werd zelfs voor mij te gortig.
Een beetje benauwd ronde ik de behandeling vrij snel af.
De volgende keer zou ik haar op de behandelbank behandelen. Zodoende kon ik benedenwinds
staan.
Ik maakte een nieuwe afspraak en nam afscheid van de vrouw. Gelukkig moest ik wat bewoners op de
kamers behandelen en kon ik een raam openzetten.
Om de hoek van de behandelruimte was de receptie. Het was voor mij niet moeilijk te raden waarom
de receptioniste en twee verzorgenden hun lachen inhielden. Blijkbaar was de vrouw tot het einde
van de gang te horen.
‘Je was wel erg stil,’ proestte een verzorgende.
‘Ik durfde niet naar lucht te happen,’ lachte ik. ‘Ik vraag me af of hoe de fysiotherapeut voor wie ik
inval, dit aankan.’
‘Dat vragen wij ons soms ook af,’ grinnikte de receptioniste.
‘Het was in elk geval een vuurdoop,’ zei ik. De rest van de dag werd ik achtervolgd door de geur van
zwavel.
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