(On)mogelijk – Column
door Dazzle
“Schrijven! Dat wil ik weer oppakken! Die gedachte kwam gister
in me op en nog geen 24 uur later ben ik alweer bezig met mijn
1 e column. Vandaag is een goede dag, ik ben tevreden over de
dingen die ik doe. Alles waar ik me vandaag toe zet, helpt me
om toch weer verder te komen. Groeien is voor mij belangrijk
want uiteindelijk wil ik de beste versie van mezelf worden,
iets wat niet al te lang geleden nog onmogelijk leek.

Eigenlijk ben ik al mijn hele
leven ziek. Dit kwam (dacht ik)
door
Chronisch
Vermoeidheidssyndroom (CVS). In
2018 kreeg ik eindelijk de
juiste diagnose: Dysautonomie,
een aandoening waarbij het
autonome zenuwstelsel niet goed
kan functioneren. Dit heeft ook
effect op de werking van mijn
hart,
blaas,
darmen,
thermoregulatie, pupillen en bloedsomloop. (Binnenkort zal ik
hier meer details over posten).
Het goede van een diagnose is dat ik nu eindelijk weet waar al
mijn klachten vandaan komen. Het nadeel is wel dat er in
Nederland geen behandeling voor is. Omdat ik het lastig vond
om dit te accepteren, ging ik door met mijn leven zoals het
altijd was: zoveel mogelijk rusten. Zo bracht ik 4-5 dagen per
week in bed door omdat ik simpelweg niet anders kon.
Vorig jaar kreeg ik de kans om een beslissing te maken die
mijn hele leven zou veranderen. Zo kwam ik in een sportschool
terecht. Eerst was het een regelrechte ramp en leek het meer
slecht te doen dan goed. Maar ik wou niet opgeven en

langzaamaan kwam er toch wat verbetering. Er stond dan wel een
hoge prijs tegenover want mijn lichaam werkte niet mee, maar
het was het waard. Stap voor stap ging ik toch wat vooruit en
begon ook weer van het leven te genieten. Na een paar maanden
kwam er zichtbare vooruitgang en kon ik af en toe eindelijk
weer even een ‘normaal’ leven leiden. Natuurlijk was ik daarna
nog steeds helemaal uitgeput maar het feit dat ik überhaupt
weer dingen kon doen, was voor mij meer dan waardevol.
Ik hou ervan om GROOT te denken. Dus de volgende stap die in
mij opkwam, was om fitnesstrainer te worden. Dat ik precies
wat ik deed en op dit moment volg ik met veel plezier de
studie tot Fitnesstrainer A. Daarbij loop ik ook stage in een
Personal Training Studio.
De Dysautonomie is nog steeds duidelijk aanwezig en elke dag
moet ik alles geven om er weer het beste van te maken. Maar
zolang ik dat doe, weet ik zeker dat alles goed zal komen!
Onmogelijk komt niet meer in mijn woordenboek voor!”

