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die indegroei is,misschienmaar vijf jaarmee,
kregen vader en zoon tehoren.Daarnakon je al-
leenmaarhopendat dewetenschap verderwas
gekomenmetdeontwikkeling vankunstheu-
pen. ‘Dat isme te vrijblijvend, datwilde ikhem
niet aandoen, endatwildehij zelf ookniet.’

TotdatMichiel vanTrommel van eenoud-col-
legahoordeover orthopedisch chirurgMartin
Taylor inhetEngelseWrightington.Demanhad
zich toegelegdophet plaatsen vannieuweheup-
gewrichtenbij kinderen.Hij diendeals een laat-
ste vluchtheuvel, wantbij VanTrommels zoon,
inmiddels 16, sloegdemoedeloosheid af en
toe toe. ‘Taylor zag eruit als een soort tovenaar
uitHarry Potter: een sjofel gekledemandie zelf
mank liepomdathij een slecht zittendeheup
hadnaeenmotorongeval.’

PIJNVRIJ NA EEN JAAR
Taylor raaktede juiste snaar bij VanTrommel
en zijn zoon.Met een combinatie vanopenheid,
empathie enervaringovertuigdehij vader en
zoonomeennieuweheup teplaatsen. ‘Taylor
zei: “Mijn ervaring is dat eenheup veel langer
meegaat dan vijf jaar.”Hij deed tachtig vandat
soort operaties per jaar, dus als hij dat zegt, is
dat gebaseerdopervaring.Hetwasprecieswat
ikwildehoren.’

Zijn zoongingonderhetmesbij Taylor, die
eenkunstheupplaatste.

DeBrit hadgelijk. Zeven jaar looptVanTrom-
mels zoonnumetdeheupen van slijtage is geen
sprake.Het duurde tweemaanden voordat hij
weer soepel kon lopen, ongeveer een jaar voor
hij pijnvrij was, ennog langer voordat hij zijn
omgevingover zijn aandoeningdurfde te ver-
tellen.Maar inmiddels is hij 23, studeert hij in
Leiden commerciële economie enwoonthij op
zichzelf. ‘Hijmagalleenniet roken, geendrugs
gebruikenenniet al te dronkenworden, verder
kanhij eengewoon leven leiden.’

Dat bleek afgelopenwinter.De familie ging
skiën inNoord-Japan, ‘omdatdediepe, ruwe
off-pistesneeuwdaar zomooi is’. VanTrommel
zaghoe zijn zoonover een rotswandje sprong, in
dediepe sneeuw landde en tussenbomenver-
der slalomde. ‘Misschienniet verstandig,maar
ikdacht vooral: nooit gewetendat datmet een
nieuweheupkon.’

BEMOEIZUCHT VAN INSTANTIES
Ook voorVanTrommel is het levenweernor-
maal geworden. Inde jarendathijmet zijn
zoondewereldovertrok, stoptehij tijdelijkmet
werken.Nu ishijweer tweedagen indeweek
inhetBoven-IJ Ziekenhuis inAmsterdamte
vindenals orthopedisch chirurg, ende rest van
deweek in zijn eigenKneeClinic inHaarlemen
Amsterdam.

‘Ikheb tijdensde vele consultendie ikals va-
der vanmijnzoonhebmeegemaakt, geleerdhoe
belangrijkhet isdat je als artsniet alleenaardig
doet,maarookecht aardigbent.Als jedatniet
kuntopbrengen,moet je geendokterworden. Ik
wasaltijdwel aardig voormijnpatiënten,denk
ik, maarnupas realiseer ikmewathetbetekent
omje lichaamofgeestuithanden tegeven, ook
al isdat aaneennogzobekwamedokter. Ik sta
nufiguurlijknaastmijnpatiëntenals er eenbe-
sluit over eenbehandelingwordt genomenen
nietmeer tegenoverhen.Dat voelenze.Datmag
zweverigklinken,maar zo ishetwel.’

De zoektochtnaar genezing voor zijn zoon
heeft VanTrommel ooknog in een tweedeop-
zicht veranderd. ‘Ikhebalmijn frustraties over
nutteloze zaken in een ziekenhuis zoals debe-
moeizucht van instanties als de Inspectie voor
deZorg enal die protocollen van certificerings-
organisatiesnaastmeneergelegd. Ikdoehet op
mijnmanier, samenmetdepatiënt, en als een
instantie langswil komenomdathet anders
moet, dankomt zemaar langs.’
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“
‘De arts zag eruit als
een soort tovenaaruit
Harry Potter: een
sjofel gekledemandie
zelfmank liep, omdat
hij een slecht zittende
heuphadnaeen
motorongeval’

Z O R G

‘Drie jaar
heeft mijn
zoon op
de bank
geleefd’

‘I
kkwamthuis vanmijnwerk, endaar lag
hij,mijnoudste zoon.Opdebank. 13,
brugklasser enhij verging vandepijn in
zijn rechterlies.Ditwas ernstig, dat zag
ikmeteen. Ikhadeenpaar jaar geleden
al geziendat hij anders liepdan zijn jon-

gere zusjes enbroertje, daar ben ik als orthope-
disch chirurgnatuurlijk in getraind,wehebben
hemook latenonderzoeken,maar er kwamtel-
kensuit: niets aandehand.’

Tot die 26stemei 2010.Michiel vanTrommel
weetnogprecieswathij dacht toenhij zijn zoon
opdebank zag liggen lijden. ‘Gelukkigniet de
ziekte vanPerthes,wantdie komtniet voorna
je 11de.’ Perthes is een vervorming vandeheup-
kop, veroorzaakt door slechtedoorbloeding. Bij
eenkind van4 is genezingnoggoedmogelijk,
maarmethet jaar verminderendekansendat
deheupkopnog indeoude staat kan terugke-
ren. ‘Ikhadals arts nognooit Perthes zienont-
staanbij eenkindouderdan11 jaar.’

VanTrommelbleek ernaast te zitten. Zijn
zoonhad tochde ziekte vanPerthes. VanTrom-
mel schakelde zijn orthopedischenetwerk in
Nederland, EngelandendeVerenigde Staten in
omnaar zijn zoon te kijken. ‘Ikwas vooral zijn
vader, niet zijn arts. Voorde artsenwashetwel
vervelendomtegenover een collega te zittendie
zijn kind zag lijdenénalles over de aandoening
laswathij in zijn vingers konkrijgen.’

Deheup stortte in eenpaarmaanden in en
VanTrommels zoonkoneigenlijk alleennog
maar liggen.Drie jaar leefdehij opdebank, ten-
zij hij naar een ziekenhuismoest voorweer een
onderzoekofweer eenoperatie. Eeneenzaam
leven, ondanks alle goede zorgenenaandacht
thuis. VanTrommel: ‘Hetmaaktehemmeteen
volwassen, hij heeft zijnpuberteit overgeslagen.’

BRITSE CHIRURG
VanTrommelhad vanbehandelende artsenal
weleens tehorengekregendat eennieuweheup
de enige oplossing voor zijn zoonwas.Maar een
nieuweheupgaat bij eenbeweeglijke jongeling

Michiel van Trommel zag met het geoefe
oog van een orthopedisch chirurg dat zij
oudste zoon anders bewoog dan andere
kinderen. De jongen bleek een zeldzame
heupziekte te hebben. Getweeën trokke
de wereld over op zoek naar genezing.

Michiel van Trommel:
‘Ik heb geleerd hoe
belangrijk het is dat
je als arts niet alleen
aardig doet, maar
ook echt aardig bent.’
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In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.
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