
Jannie Dorst (53), medewer-

ker personeelszaken 

„I
n 2010 kreeg ik 

heel hetige pijn 

op mijn borst. 

Ik dacht aan een 

hartinfarct, maar het bleek 

het syndroom van Tietze te 

zijn: het kraakbeen tussen 

het borstbeen en de ribben 

is dan ontstoken, wat veel 

pijn veroorzaakt. Tietze kan 

chronisch worden en bij mij 

is dat het geval. Ik heb er 

ernstige artrose bij gekre-

gen. In het begin was het 

heel moeilijk om altijd pijn 

te hebben, je moet daaraan 

wennen. Ik negeerde de 

pijn, deed alsof het er niet 

was. Maar soms werd het zo 

erg dat negeren niet meer 

lukte. Dan schoot ik in een 

kramp en raakte ik in pa-

niek. Daar werd de pijn nog 

erger van. 

Op een gegeven moment 

ben ik trainingen gaan vol-

gen in het omgaan met pijn. 

De patiëntenvereniging 

voor mensen met Tietze, 

waar ik in het bestuur zit, 

organiseert die trainingen 

zelf. Je leert jezelf open te 

stellen, zowel je lichaam als 

je geest. Niet zeggen: Help!, 

maar: Ik heb heel erg pijn, 

het is zoals het is, straks 

zakt het weer af. En dat 

helpt gewoon. Je kunt pijn 

zelf verergeren of vermin-

deren. 

Ik ben iemand die altijd 

gewoon doorgaat, wil geen 

medelijden en wil m’n 

leven niet laten beheersen 

door pijn. In mijn omgeving 

zie ik soms mensen die 

alleen nog maar hun pijn 

zijn. Ik wil niet mijn pijn 

zijn, ik héb pijn. Maar als je 

niets vertelt, loop je er ook 

tegenaan dat niemand er 

ooit rekening mee houdt 

of ernaar vraagt. Inmiddels 

heb ik ontdekt dat je door 

openheid meer begrip 

krijgt. Op het werk zeg ik 

soms bijvoorbeeld: Sorry, 

ik heb echt even heel veel 

pijn. De reactie is dan vaak 

meteen: „Kan ik iets voor je 

doen?” Nee, dat hoet nou 

ook weer niet. Maar delen 

doet gewoon goed. 

Mijn werk betekent voor 

mij aleiding. En ik probeer 

iedere dag te wandelen. Dat 

is goed voor mijn aandoe-

ningen, maar ook voor 

mijn geest. Ik heb de pijn 

aanvaard, ben dankbaar 

voor wat ik nog wel kan en 

nog wel heb. Want dat is 

onverdiend. Het geet troost 

dat pijn ooit voorbij zal zijn. 

Daar mag ik naar uitkijken.”

„Eerst deed ik of 
het er niet was”

Jannie Dorst. 
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