26 Zondag 12 Mei 2019
Vannacht heb ik gelukkig lekker geslapen.
De verpleging kwam wel elke twee uur
mijn tong controleren, maar in de
periodes daartussen kon ik toch lekker
mijn ogen dichtdoen.
Nu is het afwachten wat het animatieteam van dit vijf sterren hotel vandaag
voor me in petto heeft. Vanmorgen
hadden ze al een leuke activiteit op het
programma staan. We begonnen de dag
met het grote “Trek de slang door de
piemel spel”. Ik ben nu dus van de
katheter af en kan weer zelf naar de w.c.
Gisteren ben ik al even uit bed geweest en
dalijk ga ik nog even proberen een stukje
te lopen.
Als het goed is komen dalijk Sharon en
Casey op bezoek. Het komt wel vaker voor
dat ik Casey een paar dagen niet zie, maar
deze keer viel het me heel zwaar. Ik kan
niet wachten tot ze binnenstapt. Ook mijn
ouders zouden nog even komen, dus ik
hoef me niet te vervelen vandaag.
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Het valt me allemaal best mee. Ik ben er
nog niet natuurlijk, maar tot nu toe gaat
het allemaal vrij snel.
De enige vraag is nu eigenlijk hoe het
verder zal verlopen. Dokter Cees zal
morgen waarschijnlijk wel iets meer
duidelijkheid kunnen geven. Ik voel me in
ieder geval weer prima. De pijn is te
overzien en ik ben weer een beetje mobiel.
Die lap vlees in mijn mond moet nu nog
wat slinken en dan gaat het echt de goede
kant op. Ik kan wel een paar woorden
zeggen, maar door mijn dikke tong en het
vele slijm in mijn mond, gaat het nog niet
makkelijk.
Ik mag in ieder geval niet klagen, want het
herstel gaat supersnel. Nu zie ik je
denken: Maar hij had toch niet alles weg
kunnen halen? Waarom is die Marco zo
optimistisch???
Dat klopt, maar dat is een zorg voor later!
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