
 

 

09-11-2020 

Maandag, daar gaan we weer… 
Man, man, man…… Het was weer een week waarin 

veel gebeurde 

Afgelopen woensdag zaten we lekker op de bank tv te kijken. Casey 

was bij oma en Dylan was aan het trainen. Opeens ging de telefoon. 

Het was Pascal die belde vanaf het trainingsveld. Dylan was onderuit 

gegaan op het veld en het zag er niet best uit.  

Niet veel later stonden we op het veld bij Dylan. Hij lag onder een 

paar dekens te kermen van de pijn. Zijn bovenbeen zag er inderdaad 

niet goed uit. Boven zijn knie zat een enorme bult, wat wel op een 

“extra knie” leek. 

De ambulance was inmiddels ook gearriveerd. Na een beetje voelen, 

duwen en trekken was zijn conclusie dat het wel gebroken zou zijn. Er 

werd een dosis pijnstilling bij hem ingespoten, en het slappe 

ouwehoeren begon (goed spul hoor!!!). 

Dylan werd onder toeziend oog van zijn team in de ambulance 

geladen. Door de corona mocht er maar 1 persoon met hem mee, 

dus Sharon zette mij thuis af en ging als een speer achter hem aan. 

In het ziekenhuis werd het gebroken been nogmaals geconstateerd. 

Zijn been werd gefixeerd en hij ging tot de volgende dag in het gips. 

De volgende morgen werd hij geopereerd. De breuk in zijn 

bovenbeen werd doormiddel van een stalen pin van zo’n 30  

centimeter aan elkaar gezet.  

Een dag later mocht/moest hij al naar huis. Omdat hij zo min mogelijk 

mag lopen en zeker de trap niet op/af mag, hebben we nu een 

rolstoel en een ziekenhuisbed in de woonkamer staan. Gelukkig heeft 



 

 

hij weinig tot geen pijn, en we hopen op een volledig herstel. Dit gaat 

wel minimaal 6 maanden duren. 

2020 was dus met recht een klote jaar, en we hebben nog bijna 2 

maanden te gaan! 

Laten we maar hopen dat 2021 beter zal worden. Hoewel dit ook al 

minder begint, want in januari staat er voor Sharon een operatie aan 

een nekhernia op het programma. De vooruitzichten zijn dan wel 

weer positiever, want alle zorgen om mij, nu Dylan en de heftige pijn 

maken Sharon er begrijpelijk ook niet echt vrolijker op. Laten we er 

dus maar gewoon vanuit gaan dat 2021 alleen maar beter kan 

worden. 

Tot volgende week  XXXX          

 

 

 


