
Kantelpunt

Een kantelpunt is, volgens het internet, de positie onder de dijk waar inzijging overgaat 

in kwel, of de omkering van de lekstroom door de toplaag. Ik kijk naar de twee vrouwen

die tussen de plastieken plant en de koffeautomaat zitten, een hoogzwangere vrouw en

haar bleke moeder, en ik vraag me af of dit voor hen een kantelpunt is. Er is geen 

inzijging of kwel, geen lekstroom of toplaag te bespeuren. Er liggen een paar 

stukgelezen tijdschriften op een tafeltje in het midden van de wachtzaal en er hangen 

didactische posters aan de muur: wat te doen bij brandwonden, het belang van handen

wassen, heeft u moeite met lezen of schrijven, wij helpen u graag. De koffeautomaat 

zoemt. Aan het eind van de gang piept een paar rubberen schoenen gestaag over het 

linoleum van de ziekenhuisvloer. Verder is het stil. De jonge vrouw staart voor zich uit en

haar moeder kijkt door het raam naar buiten, ze kan het vierkante dak met de H van 

helikopter zien, de autosnelweg in de verte, en daartussen het reusachtige grasveld 

bewoond door een enkel zwart paard, stil en eenzaam in een winterse weidsheid. Het 

uitzicht heeft iets weemoedigs, maar  mevrouw Vereste lijkt daar niet gevoelig voor te 

zijn. Of misschien is er op dit moment onder haar schedeldak, begroeid met slordig 

geblondeerd en met gel gemodelleerd piekhaar, geen tijd voor trage melancholie. Ze 

volgt schichtig de voorbijrazende auto's. Haar gedachten schieten waarschijnlijk alle 

kanten uit, ongecontroleerd, als biljartballen bij een onvoorzien hard openingsschot. Ik 

vraag me af of ze het al zeker weet. En of ze, tegelijkertijd, zal weigeren te beseffen tot 

ik het verdict voorlees, en misschien zelfs langer. In het hoofd van sommige patiënten 

huist een heel hardnekkige poppenkast, de helft van de neuronen speelt vaak een 

bijzondere goede voorstelling, de andere helft trapt er dan argeloos in. Noem het 

zelfbehoud. Noem het ook maar het nadeel van de twijfel. Er speelt waarschijnlijk een 

imposant inwendig theater onder mevrouw Verestes schedelpan, maar ze had beter 

reeds lang de lichten gedoofd, de subsidies afgeschaft, en haar collectie goedgelovige 

neuronen de zaal uitgejaagd. 
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Misschien wil ze zo lang mogelijk haar hoogzwangere dochter sparen. De jonge vrouw 

houdt haar ene hand zacht gekromd rond haar gebolde buik, de andere rust troostend 

op het dijbeen van haar moeder. Het zijn de zorg en de tederheid in haar vingers die 

me doen denken aan ontsmettingsalcohol, niet aan de geur of aan het koude 

samentrekken van je huid, maar aan een middel voor het verdelgen van de weemoed 

die zich als een ziekenhuisbacterie door deze gangen verspreidt. Vele van de patiënten 

die verblijven aan deze kant van het ziekenhuis lijken vaak door melancholie bevangen, 

meestal in de vooravond, bij een combinatie van zonsondergang en zoutloze 

ziekenhuissoep. Het moet iets in het vooruitzicht van ziekte en dood zijn dat hen verstild

door het raam naar het verdwijnen van de dag doet kijken. Dat, en misschien het feit 

dat het zoveelste magere yoghurttje als dessert niet meteen noopt tot enthousiasme. 

Voor velen van hen voelt deze plek dan ook als een bekken halverwege de bergen, een 

lokaal verzamelpunt van weemoed, bloeduitslagen en vetarme maaltijden, een plaats 

vanwaar het alleen nog maar bergaf kan gaan. Anderen zien zichzelf straks alweer door 

de draaideuren naar buiten wandelen, triomfantelijk op weg naar een biefstuk 

béarnaise. En dan rijden ze eerst voorbij het zwarte paard, met een glimlach om hun 

lippen, inwendig juichend om hun fel bevochten overwinning. En ondertussen graast 

het paard maar verder. Ze is zich niet bewust van de euforie in voorbijrazende auto's, 

noch van de stervende ogen die op hetzelfde moment het verveeld zwiepen van haar 

staart volgen. Ze weet niets over de koosnaampje die ze elke dag achter dubbel glas 

door hese stemmen toegedicht krijgt. Dat is het mooiste, zei een gevallen 

bergbeklimmer me onlangs, dat beest staat daar maar in die grote weide en het is zich 

van geen kwaad bewust. Ik weet niet of het je echt helpt herstellen, iedere dag naar een

weids grasveld en de ondergaande zon kunnen kijken. Maar langs de andere kant 

kijken de patiënten neer op een al even weidse parking. En je herstelt zeker niet sneller 

als je koosnaampjes moet verzinnen voor een Volvo XC60. 

Ik zet een stap voorwaarts en kijk bemoedigend van mevrouw Vereste naar haar 

dochter, en terug. Ik zie hoe de vingers van de jonge vrouw zenuwachtig iets dieper in 
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het vlees van haar moeders been grijpen. Dan staan ze op uit de oranje plastieken 

stoeltjes. 

“Goeiemiddag, mevrouw Vereste. Dag mevrouw”, zeg ik tegen de dochter, en ik geef 

beide vrouwen een hand. 

“U mag mij volgen.”

We lopen de gang door naar mijn bureau, daar doe ik de deur voor hen open, en even 

later zitten beide vrouwen tegenover me. Ze kijken me gespannen aan, maar het lijkt 

voor elk van hen een ander soort spanning. Terwijl ik vluchtig nog even het dossier 

overloop hangt er een afwachtend zwijgen over het blad van de tafel tussen ons in. 

Carine Vereste, vijfenveertig jaar, opgenomen met plotse, hevige buikpijn die tijdens de

onderzoeken verminderde, bloeddruk niet te laag, geen hevige transpiratie. Geen 

ernstige medische problemen binnen de familie, neemt verder ook geen medicatie. 

Geen abnormale stoelgang of pijn bij het plassen. Onregelmatige menstruatie, heeft de

afgelopen maanden geen seksuele betrekkingen gehad. Het gaat zo nog een tijdje 

verder, en op het eind volgen de resultaten van de bloedtest en het microscopisch 

urineonderzoek. Ik weet het ondertussen zeker: dit wordt voor hen een onomkeerbaar 

kantelpunt. 

“Zo, mevrouw Vereste”, begin ik. “Ik heb de resultaten van uw onderzoeken bekeken, 

en er blijkt niets ernstigs mis te zijn.”

Aan de overkant van de tafel heerst een bijna vertederende opluchting. 

“Oh, mama”, zegt de dochter, en uit pure opluchting begraaft ze haar gezicht ergens 

tussen de nek en schouder van haar moeder. Ze lijkt een klein meisje, zo, alsof ze na het

ongerust zijn om haar moeder, en net voor ze ongerust wordt over haar eigen kind, nog

even terug wil naar het vervlogen tijdperk van geruststelling en wonderbaarlijk helende 

zoenen. Ze merkt in al haar emotie niet dat haar moeder onbewogen voor zich uit kijkt, 

dat de spanning in haar schouders niet verminderd is. Mijn blik kruist die van mevrouw 

Vereste. We weten allebei welk nieuws er nog komen moet. 

“Uit de bloedafname is er wel iets anders gebleken”, ga ik verder. Ik kijk nogmaals op 

het papier dat voor me ligt, al weet ik wat er staat. HCG: 65400 IU/L.
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“De resultaten wijzen erop dat u zwanger bent, mevrouw Vereste.”

De dochter heft haar hoofd op, weg van de schouders van haar moeder. Mevrouw 

Vereste lijkt niet geschrokken, zelfs niet verbaasd. 

“Hoezo, zwanger?”, vraagt de dochter. 

Haar moeder zwijgt, het lijkt zelfs alsof ze de vraag negeert. De dochter kijkt me 

ongelovig aan. Ik denk aan haar hand dat zacht rustte op het dijbeen van haar moeder, 

aan haar opgeluchte omhelzing, aan de afstand tussen haar lichaam en dat van haar 

moeder nu.

“Het is zeldzaam, maar het komt voor, vooral bij iets zwaarlijvigere vrouwen die geen 

kind meer verwachten. De menstruatie blijft niet uit, maar wordt zeer onregelmatig, en 

soms zit het kind zo ingekapseld in de baarmoeder dat de moeder geen beweging 

voelt”, begin ik een uitleg. Ik moest de details voor dit gesprek ook opzoeken. 

“Mama? Zwanger?” herhaalt ze. “Hoe kan jij nu zwanger zijn?” Ze kijkt haar moeder 

doordringend aan, de blik van een jong dat te vroeg uit het hoge nest is geschopt. Als 

haar moeder niet antwoordt, vraagt ze streng:

“Hoelang al? En van wie?”

“Een echografe kan de vordering van de zwangerschap bepalen”, zeg ik, omdat een 

antwoord uitblijft.

“Zes maanden”, zegt mevrouw Vereste dan, stil. Het doek in haar hoofd lijkt gevallen te 

zijn, de stoeltjes klappen eindelijk dicht. 

“Maar mama, ik ben toch ook zwanger?”, zegt de dochter, ongelovig, alsof haar moeder

dat misschien nog niet wist. En dan, harder: “hoe kun je zoiets doen?”

“Denk je dat het leuk is misschien, oud worden, dik worden, geen vent die nog naar je 

omkijkt?”, verheft mevrouw Vereste plots haar stem. Even lijkt de dochter geen 

woorden te vinden, alsof haar razernij zich eerst moet verzamelen, en dan begint ze te 

schreeuwen: 

“Neen, maar moet je je daarom laten volsteken door een onbekende lul zes maanden 

voor je dochter bevalt?”

“Laten volsteken? Hoe durf je!”, schreeuwt mevrouw Vereste terug. 
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“Was het een rijke prins met zeer edele delen misschien?”, bijt de dochter. “Dan zou je 

smaak na mijn vader erop verbeterd zijn.” 

“Jouw prins zie ik hier anders ook niet meer rondlopen.”

“Dames, ik begrijp dat dit een moeilijke situatie is”, probeer ik. 

“Een moeilijke situatie, dokter? Vindt u het normaal dat ik tegelijk met mijn dochter ook 

nog een broer of zus cadeau krijg?”

Normaal vind ik dat niet, nee.  

“Van een onbekende goorlap die dan toch nog op de overjaarse vetkwabben van mijn 

moeder geilt?” 

Die uitspraak is pas abnormaal, bedenk ik, en ook nog: straks beginnen ze te vechten. 

Dan moet ik de hulp van iemand sterker roepen. Ik mag in mijn situatie geen risico's 

nemen.

“Bent u alstublieft een beetje kalmer, als u niet ophoudt, zijn beide kinderen hier sneller 

dan gezond voor ze is.”

Beide vrouwen zwijgen, niet omdat hun woede gestild is, maar omdat ze geen verwijt 

meer kunnen verzinnen dat erg genoeg is om elkaar naar het hoofd te slingeren. 

“U moet een afspraak maken bij de gynaecoloog, mevrouw Vereste”, zeg ik dan maar.

“Durf niet bij dezelfde te gaan”, zegt de dochter, met merkbaar ingehouden woede. 

“Dat vond ik sowieso maar een omhooggevallen prutser.”

Ik ben blij dat ik niet weet over welke gynaecoloog ze het hebben. 

“Hoe dan ook”, begin ik. “Hoe dan ook, en ondanks de ongewone situatie, hoop ik dat 

het kind goed en wel geboren wordt, en dat het in een warme omgeving zal opgroeien.

Daar kunt u beide toe bijdragen.” 

Er bestaat een kans dat ze elkaar eerst nog koelbloedig vermoorden, bedenk ik. 

“Nogmaals, mevrouw Vereste, u moet dringend een afspraak maken bij een 

gynaecoloog. Heeft u verder nog vragen?”

Bij gebrek aan een antwoord, besluit ik het gesprek dan maar af te ronden.

“Goed dan”, zeg ik, en ik sta recht.

“Veel succes nog, voor allebei.” Ik geef opnieuw beide vrouwen een hand. Daarna hou 
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ik opnieuw de deur voor hen open, en ze stappen zwijgend en stuurs de deur uit, de 

gang door. Nog voor de zwaaideur dichtklapt hoor ik hoe ze de inspiratie voor een 

stevig paar verwijten hervonden hebben. Ik ga voor het raam van mijn bureau staan en 

ik kijk een tijdje, in gedachten verzonken, naar de vierkante H van helikopter, naar de 

autosnelweg, naar de weide met het paard. De autosnelweg is te ver weg om precies te

zien hoe even later een Nissan Qashqai voorbijrijdt, met daarin een ijzige stilte en twee 

vrouwen voor wie de lekstroom is gekeerd, voor wie de inzijging overging in kwel. De 

situatie mag dan wel vreemd zijn, bedenk ik, een ongewone knoop in een doorgaans 

rechtlijnige chronologie, maar voor de ongeboren kinderen is er nog niets verloren. Ze 

zijn zich, net als het paard, nog van geen kwaad bewust. En onwillekeurig streel ik met 

mijn hand de beginnende kromming van mijn eigen buik, nog even veilig verholen 

onder de dikke stof van doktersjas.
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