
Als ik degene die voor mij zit vraag haar buikpijn te omschrijven

kijkt ze me hulpeloos aan. Nou ja, het doet pijn, pijn is pijn. Ik

probeer het met voorbeelden: is het een stekende pijn, of brandt

het? Is het een gevoel van krampen die steeds opkomen en dan

weer langzaam verdwijnen? Of is het een zeurende pijn? Al die

beschrijvingen slaan niet aan. Het is pijn, gewoon pijn. Het is ver-

velend, het houdt haar bezig. Ze maakt zich er zorgen over, en

misschien wel belangrijker nog, ze wil er van af. Mijn doorvragen

over de pijn hindert haar, ik moet haar onderzoeken, en de oor-

zaak van de pijn vinden en wegnemen. 

Artsen willen uit de aard van de pijn aanwijzingen voor een moge-

lijke oorzaak afleiden. Krampende pijn in de flank of buik met pie-

ken en dalen kan wijzen op een niersteen die het lichaam pro-

beert uit te drijven. Een zeurende pijn kan passen bij een ontste-

kingsproces. Daarom vragen ze door om zich een beeld te kunnen

vormen van die uitermate subjectieve ervaring die pijn heet. Dat

is een lastige opgave, want hoe beschrijf je het beste de ervaring

van pijn, pijn waar je soms in ondergedompeld bent?

Sommige mensen kunnen beeldend hun pijn beschrijven: ‘er

kronkelt een vuurslang in mijn darmen, ik voel hem de bocht

omgaan’. ‘Elke nacht opnieuw knaagt er een bever aan mijn been.’

Veel mensen vinden dat juist erg lastig: pijn is een diffuse erva-

ring. Ze zijn zich bewust van iets dat er is, dat er niet hoort te zijn,

en dat hen hindert. Het merkwaardige is dat artsen vaak het idee

hebben dat hoe beeldender de pijn beschreven wordt hoe groter

de kans is dat het om pijn gaat die niet lichamelijk te verklaren is,

om ingebeelde pijn. De vraag is of dat idee recht doet aan de wer-

kelijkheid. Ik geloof niet dat daar ooit onderzoek naar gedaan is.

Is de een niet gewoon beter in staat dan de ander om de eigen

gevoelens en ervaringen te beschrijven?

Een cirkel van verwachting en pijn
Terwijl we ongemakkelijk worden van patiënten die hun pijn al te

beeldend beschrijven, kunnen we gefascineerd raken door literai-

re beschrijvingen van pijn.

In het verhaal Het pijncontinuüm in de bundel Verhalen op vrijwel klas-

sieke wijze beschrijft Harold Brodkey hoe een kleine jongen de pijn

ervaart die zijn oudere zusje hem bij herhaling toebrengt. Het

begint onschuldig. De ikpersoon vertelt hoe hij als klein jongetje,

dik ingepakt, met zijn zusje Nonie naar buiten gaat. Ze spelen

onder de veranda van hun ouderlijk huis. Zijn zusje duwt hem

door een gat in het hek naar binnen. Omdat hij zich schaaft aan

stukjes afgebroken hout doet hij zich pijn. Er volgt een eerste

observatie over pijn: ‘Pijn is in de meeste gevallen minstens voor

een deel hetzelfde gevoel als wanneer je je hebt gebrand.’ 

Een kind met oog voor detail, denk je als lezer, zoals ook blijkt uit

de precieze beschrijving van zijn omgeving: de grond, het stof, het

afval dat zich onder de veranda bevindt wordt minutieus beschre-

ven. Het is tijd om te spelen. Dan blijkt dat Nonie een voorliefde

heeft voor een speciaal soort einde van het spel: ‘Je bent stout

geweest, ik moet je een pak slaag geven.’ Daar heeft hij inmiddels

ruime ervaring mee opgedaan. Hij beschrijft hoe zijn ontblote zit-

vlak een nieuw soort zintuig lijkt te hebben: het ‘ziet’ de slag met

de pop aankomen. De ene keer is dat zachtjes en is het snel afge-

lopen, zijn zus verliest de interesse in wat ze doet. Een andere

keer wordt er op losgebeukt met de pop.

Maar als de pop hard aankwam, was het alsof ik was bedekt met een

laagje stof dat netjes was verstrooid en verspreid – maar elk deeltje

gloeide en had van binnen een puntje gevoel dat ik voelde; of als het

leek alsof ik een piano was waarop werd gespeeld, gebeukt, geramd,

begonnen in mijn borst onvermoede elementen te vibreren en te gal-

men, werd ik met geluiden gevuld – en dat loste zich dan allemaal op

in pijn, in een steen of een muur, waar geen gezicht op was getekend,

in je reinste ontoegeeflijkheid, dan zat ik gevangen in een ondraaglij-

ke storm van ongerijmdheid; een groot deel van de wereld was onlees-

baar geworden, was ongerijmd. (...) Ongerijmdheid was een andere

wereld. Een scheut van pijn was nergens mee te rijmen: Nonie heeft me

zeer gedaan: onbegrip, adrenaline en pijn vloeiden naast elkaar op: of

liever gezegd, kregen onmiddellijk vorm, werden onmiddellijk materie

in de kolffles, de unieke eenheid, van een kinderlichaam.

Brodkey beschrijft wat de verwachting dat iets pijn gaat doen

teweegbrengt. Het lichaam, en speciaal dat deel waar de pijn

waarschijnlijk zal optreden, bereidt zich voor. Het krijgt als het

ware een extra zintuig, wordt nog gevoeliger voor de pijn. Soms

527H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 47(11) oktober  2004

Literatuur en ziekte

De ongerijmdheid van pijn
Henriëtte van der Horst

Auteursgegevens
dr. H.E. van der Horst, huisarts, Burg. van der Voort van Zijplaan 67, 3571

VV Utrecht.

Correspondentie: hevanderhorst@planet.nl

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een ingekorte versie van een bijdrage aan het boek: Oderwald AK,

Neuvel K, Hertogh C, redactie. Pijn. Over literatuur en lijden. Utrecht: De

Tijdstroom, 2004.

In de serie Literatuur en ziekte publiceren we dit jaar drie artikelen

over pijn. Dit eerste van Henriëtte van der Horst gaat over het

(on)vermogen pijn te beschrijven. Sophie Vandamme en Arko

Oderwald gaan in ons novembernummer in op het beschrijven

van pijn bij kanker. Zijn beschrijvingen van pijn alleen mogelijk

als de pijn weer over is? En ten slotte rafelt Han van Wietmar-

schen in ons decembernummer empathie en compassie uiteen.

Wat heeft een dokter nodig om pijn te begrijpen?

bsl - h&w 04 11 07  30-09-2004  16:29  Pagina 527



kun je de pijn die je verwacht verminderen, – door je buikspieren

aan te spannen kan de stomp in je buik minder hard aankomen –

maar vaak is het niet mogelijk om een dergelijke beschermende

actie te ondernemen. Dan ben je hulpeloos overgeleverd aan de

pijn die je aan ziet komen. De pijn wordt gevoed door alle eerdere

ervaringen. Als de pijn maar vaak genoeg optreedt raak je gevan-

gen in een cirkel van verwachting en pijn. Mensen die leven met

chronische pijn ervaren dat aan den lijve. Als de pijn even minder

wordt of afwezig is, komt onweerstaanbaar, en vaak overheersend,

de gedachte aan het weer terugkomen van de pijn op. Daarmee

wordt geanticipeerde pijn ervaren pijn, een continuüm van pijn. 

Brodkey noemt in dit fragment ook een ander wezenlijk aspect

van pijn: de ongerijmdheid. De ongerijmdheid wordt hier mede

bepaald door het gegeven dat zijn zus hem dit aandoet. De pijn

die hij voelt maakt ook dat zijn betrekking tot de wereld om hem

heen drastisch verandert. Het vanzelfsprekende is weg, de wereld

is onleesbaar, ongerijmd geworden. Hij zit gevangen in een storm

van ongerijmdheid. Hoe kun je dan jezelf hervinden? De meeste

pijn die we ervaren gaat snel genoeg weer weg, zelfs als we hem

niet goed kunnen verklaren. Maar soms is pijn te heftig, te over-

heersend en dan raak je verdwaald in een dergelijke ongerijmde

wereld, waarin alles anders is dan het was. Wie of wat helpt je

daaruit?

Brodkeys hoofdpersoon, een kind, heeft zich tevergeefs gewend

tot degenen die bij uitstek in staat zouden moeten zijn hier iets

aan te doen. Het is duidelijk dat dit soort spelen al een tijdje aan

de gang is, maar zijn ouders blijken niet van zins, of misschien wel

niet bij machte om in te grijpen. Ze kunnen Nonie niet aan, ze

maken er ruzie over wie haar zou moeten aanpakken, over wiens

schuld het is dat ze zo is. Ze vergoelijken het: misschien is haar

gedrag wel niet eens zo erg als je ziet wat er in de rest van de

wereld allemaal plaatsvindt. Hij onderwerpt zich min of meer

gelaten aan Nonies grillen. Hij leert in te schatten hoe erg het

deze keer zal zijn. Hij bedenkt zelf een verklaring waarom ze zo

doet en waarom ze hem iedere keer zijn kleren uittrekt:

Zij wil net zo van mij genieten als mama, maar ze is ook nieuwsgierig

naar de reden waarom mensen zo van mij houden. (...) Je zou toch ver-

onderstellen dat de geschiktheid om kinderen te baren hand in hand

zou gaan met een aangeboren geduld bij het ... eh ... verkennen van

het lichaam, met nieuwsgierigheid naar pijn, naar moed en onderwor-

penheid.

Na een korte overpeinzing over het raadselachtige dat juist vrou-

wen nieuwsgierig zijn naar pijn vertelt de ikpersoon wat zich die

middag onder de veranda afspeelt. Nonie port met een stok, een

namaakstethoscoop, in al zijn lichaamsdelen, alsof ze een arts is

die het lichaam onderzoekt, of zelfs opereert. Ze maant hem

steeds om flink te zijn. Ze poert achter zijn ballen, in het zachte

vlees tussen zijn benen, in zijn mond en in zijn oor. 

Opeens komt een herinnering op – ik betreed een continuüm – een

continuüm van kennis, het dringt zich aan me op, maar heeft geen uit-

drukkingsvorm – zoiets als Nonie-doet-soms-gemene-dingen-en-dit-

is-zo’n-moment-dat-je-het-niet... dat je het niet zomaar over je kant

kunt laten gaan misschien.

Hij begint wat tegen te spartelen, maakt een snelle inventarisatie

van de mogelijkheden om te ontkomen aan wat hem verder te

wachten staat. Hij doet een poging om te vluchten en vindt dan

zelfs een wapen om zijn zus te lijf te gaan, een oude bezemsteel,

maar binnen de kortste keren heeft zij hem ontwapend. Ze keert

zijn eigen wapen tegen hem. De bezemsteel wordt gebruikt om

hem af te ranselen. Ook schopt ze hem en op die plaats voelt hij

een soort houten knoest komen. Eerst lijkt het wat verdoofd, maar

dan komt vandaar uit de pijn, die hij in het midden het ergste

voelt. Maar aan de rand is de pijn het meest onthutsend, omdat de

ikpersoon van daaruit onder de voeten gelopen wordt. Hij

beschrijft gedetailleerd alle sensaties, maar ook de bijkomende

gevoelens: de verrassing dat het dit keer zo gaat, het ongeloof dat

zijn zus hem op deze manier weet te raken, en de zekerheid dat zijn

moeder hem ook dit keer niet zal beschermen. Hij moet maar leren

hoe er mee om te gaan. Zijn zus is een volstrekt raadsel voor hem.

Hij neemt waar wat ze doet, wat ze lijkt te denken, ziet dat ze gaat

lachen, ziet zelfs dat ze het besluit neemt te gaan lachen om zijn

ademnood. Hij ziet dat zij zich gerechtvaardigd acht in haar woede

en mishandeling: hij heeft zich misdragen, is een klier. 

Brodkey beschrijft hier haarscherp hoe mishandelaar en mishan-

delde, beul en slachtoffer, elkaar gegijzeld houden, zonder het

expliciet te benoemen. Ze zitten beiden gevangen in hetzelfde

spel. Hij probeert haar te begrijpen, en haar gedrag te rechtvaar-

digen en zij ziet die rechtvaardiging in zijn gedrag en zal dus

doorgaan.

Als er bloed vloeit 
Het verhaal gaat verder, de ‘behandeling’ en daarmee de pijn,

houdt niet op. Eerst is er de verrassing, als de pijn plots komt

maar niet allesoverheersend is. Dan komt de woede, ook over het

omvermogen om zich zelf te verdedigen. Ten slotte stroomt hij

over van sensaties en verliest alle besef van tijd. Zijn oriëntatie-

vermogen is weg en hij betreedt een ander continuüm: dat van de

pijn.

Plotseling, zonder duidelijke overgang, glij je – gleed ik – een grijze

olieachtige, flakkerend verlichte hoes van vrijwel volledige pijn bin-

nen. Ik zou kunnen zeggen dat de hachelijkheid van mijn situatie mijn

aandacht zo opslorpte dat ik alles vergat, alles verloor wat me zintuig-

lijk vertrouwd was, dat ik het besef van een nabijgelegen staat van

pijnloosheid verloor. Pijnloosheid leek onmetelijk ver weg te zijn. Ik

bevond me in het pijncontinuüm. (...) Herinneringen die onmogelijk

bij je op zouden komen wanneer je gelukkig bent of geen pijn hebt,

drommen samen en vormen een complete wereld, een continuüm, dat

teruggaat tot het begin der tijden. (...) Ik denk bovendien dat die her-

innering aan pijn – ik bedoel de voltooiing van het pijncontinuüm tot

een werkelijke wereld, misschien een wereld die werkelijker is dan de

echte wereld – op iemands gezicht is te lezen: ik denk dat ze op dat

moment nog meer belangstelling begon te krijgen voor wat ze aan het

doen was. 
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Nonie gaat door met haar broer te slaan te schoppen en met een

bezemsteel te bewerken. Zijn pijn en het feit dat hij zich niet meer

kan verzetten vormen de rechtvaardiging voor haar handelen. De

intensiteit van de pijn neemt zodanig toe dat al het andere zijn

betekenis verliest. Er is alleen nog maar pijn en de afstand naar

pijnloosheid is niet meer te overbruggen. Dan komt er het

moment dat Nonie met de bezemsteel in zijn oogkas stoot. Er

vloeit bloed.

Op dat moment plaatst hij de pijn in een ander perspectief. Pijn

is tenslotte alleen maar pijn. Als er bloed vloeit wordt het serieus,

dan is er iets kapot, misschien wel onherstelbaar kapot gemaakt.

Hij begrijpt dat de pijn die hem teisterde, dat zijn zus die hem

teisterde alleen maar een voorbereiding waren op wat er in de

jaren die volgen zal komen.

Pijn is minder erg dan bloed. (...) Er zullen andere pijnen volgen, een

hele serie medische pijnen die zich niet zullen beperken tot het

geschuur van verband over schrijnende hechtingen. Krampen door de

antibiotica, misselijk in slaap vallen, kotsend wakker worden met de

geur van antiseptica in je neus – onpasselijkheid zal keer op keer wor-

den volgepompt. Bloed is de grenslijn waar een bijzondere soort ernst

begint. (...) Je bent verdwaasd, versuft, gelaten, menselijk. (...) Ik ga op

zoek wat er nu nog aan vertroosting voor me over is.

Brodkeys beschrijving van de pijn die zijn zus hem toebrengt

houdt je tegen je wil gevangen. Je kunt het verhaal niet naast je

neerleggen, al krijg je er een onbehaaglijk gevoel bij: neem je niet

een voyeuristisch kijkje in het leven van een ander? Hij neemt je

mee in zijn eigen persoonlijke pijncontinuüm en maakt je deelge-

noot van zijn ervaringen, van zijn gevoel en van zijn gedachten

over die ervaringen en dat gevoel. Brodkey hanteert in dit verhaal,

zoals in de meeste verhalen in zijn bundel de ikvorm. Dat is ver-

raderlijk, omdat het daarmee autobiografisch lijkt te zijn. Toch

zijn het verhalen, ‘op vrijwel klassieke wijze’. Het is literatuur en

geen autobiografisch geschrift. Al heeft hij er mogelijk, misschien

zelfs wel waarschijnlijk, autobiografische elementen in verwerkt,

het pijncontinuüm blijft een verhaal, een verhaal dat je verleidt

om te geloven dat het beschrevene echt heeft plaatsgevonden. 

Het uitdrukkingsvermogen van de ander 
Veel later heeft Brodkey ook zijn eigen ervaring met pijn en lijden

beschreven. Vlak voor zijn overlijden in 1996 houdt hij een dag-

boek bij: Het verhaal van mijn dood. Ook daarin slaagt hij erin datge-

ne wat slechts weinigen onder woorden kunnen brengen te ver-

tellen.

Ik schrijf nog steeds zoals U ziet. Ik oefen nu in mijn dagboek, leg mijn

overtocht naar het onbestaan vast. Deze identiteit, deze geest, deze

soort spreken, zijn bijna verleden tijd. (…) Op deze manier ziek zijn is

een combinatie van geschoktheid – dit maal ga ik dood – met een pijn en

een lijden die me onbekend zijn, die me uit mezelf wringen. Het is

alsof je bij je eigen begrafenis bent, alsof je een verlies ervaart in zijn

zuiverste en meest monumentale vorm, dit wilde duister, dat niet

alleen onbekend is maar dat je ook niet als jezelf kunt betreden. Je

behoort nu volledig tot de natuur, tot de tijd: identiteit was een spel-

letje. Het is niet wreed wat er nu gaat gebeuren, het is niet meer dan

een vorm van gevangen worden. (…) Noemt u het maar de put, de

melodramatische put: het bodemloze gevaar in de wereld heeft een
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bodem van bloed en van het einde van het bewustzijn. Toch ben ik, als

ik wakker word, niet kwaad of kwaad om te vechten of te beschuldigen.

(Op een of andere manier heb ik altijd een tekort aan woede gehad. Ik

was heftig en had een sterke wil, maar zonder woede. Ik heb vaak

gevonden dat mannen naar woede stonken; om deze reden gaf ik de

voorkeur aan vrouwen, en aan homoseksuelen.) Ik word wakker met de

niet geheel van walging doortrokken wetenschap dat ik gewoon weer

jong ben en me op een vreemde manier vredig voel, een waarnemer

die zich bewust is van de strijdwagen van de tijd, zich bewust is van

het feit dat de laatste metamorfose heeft plaatsgevonden.

Hij ontwaakt met het gevoel dat hij weer jong is – zich ervan

bewust dat zich een metamorfose heeft voltrokken. In zijn verha-

len heeft hij prachtige metamorfosen beschreven. De hoofdper-

soon uit Het pijncontinuüm maakt een verandering door op het

moment dat er bloed vloeit. Hij beseft dan dat pijn alleen maar

een voorbereiding was op het serieuze gedeelte van het lijden,

dat ongetwijfeld nog zal volgen. 

Brodkey slaagt er in pijn te omschrijven en daardoor te transfor-

meren in een ervaring die niet alleen hij zelf, maar ook een ander

kan begrijpen. Hij lijkt te knabbelen aan het idee dat een essen-

tieel kenmerk van pijn is dat ze alleen te voelen is door degene

die de pijn ervaart, en daarmee voor anderen onbegrijpelijk is.

Juist dat onbegrijpelijke van pijn, of het onbegrepen zijn is wat

mensen moeilijk vinden, wat hen machteloos maakt.

Artsen kunnen hun patiënten uitnodigen hun pijn onder woorden

te brengen, niet alleen maar om een meer accurate diagnose te

kunnen stellen, maar juist ook om de ander te begrijpen. Pogin-

gen om de ander zijn pijn te laten beschrijven zijn vaak tot mis-

lukken gedoemd. Dat is lastig, maar niet onoverkomelijk in een

consult. De patiënte die niet kon aangeven wat voor soort pijn ze

had – het is gewoon pijn – kon wel de gevolgen van de pijn

beschrijven en daarmee haar eigen verhaal vertellen. Dat leverde

niet alleen een diagnose, maar ook begrip op. 

Tegenover degenen die hun pijn niet onder woorden kunnen

brengen staan degenen die soms maar al te welbespraakt hun

pijn omschrijven. Na het lezen van Brodkey’s verhalen is het

ongemakkelijke gevoel dat ik had bij iemand die zijn pijn beel-

dend beschrijft, veranderd in verwondering over het uitdrukkings-

vermogen van de ander.
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zostervirus kan serieuze gevolgen hebben, ook op lange termijn.

In deze klinische les geven wij aan wanneer de huisarts bedacht

moet zijn op oogheelkundige complicaties bij herpes zoster oph-

thalmicus en geven wij richtlijnen voor het te volgen beleid bij

immuuncompetente patiënten. 

Casuïstiek 
De heer Koningsbergen, een 70-jarige man, met in zijn voorge-

schiedenis COPD en benigne prostaathypertrofie, consulteert zijn

huisarts met een sinds vijf dagen bestaande progressieve, bran-

derige pijn aan de rechterzijde van zijn voorhoofd. Sinds 3 dagen

heeft hij daar ook last van huiduitslag. Bij onderzoek ziet de huis-

arts in het dermatoom van de eerste tak van de nervus trigeminus

erytheem met blaasjes. Ook aan de zijkant van de neus ziet de

huisarts enkele blaasjes, maar niet op de neuspunt. Het oog is

niet rood. Omdat de huiduitslag al drie dagen bestaat, ziet de

huisarts af van het voorschrijven van antivirale medicatie en advi-

Inleiding
In leerboeken wordt geadviseerd bij patiënten met gordelroos in

het gelaat te letten op de aanwezigheid van blaasjes op de neus-

punt.1 Deze blaasjes zouden erop wijzen dat ook het oog bij de

ontsteking betrokken is. Wij bespreken echter twee patiënten die

een ernstige infectie van het oog ontwikkelden zonder huidafwij-

kingen op de neuspunt.

Het niet tijdig herkennen van een oogontsteking door het varicella-
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