Vriend Marc weet
lang. Maar nu
Annemarie het
ziekte verandert

het al heel
heeft zijn
echt. ‘Die
alles’

Om stil van te worden. Marc weet het sinds hij Annemarie kent.
Al hoopte hij vurig dat ze het nooit zou krijgen. Tegen beter
weten in. ,,Het is vreselijk haar zo achteruit te zien gaan.”
Annemarie doet zelf de deur open. ,,Goedemorgen”, roept ze
vrolijk. ,,Kom binnen.” Marc Vermeulen (50) staat achter haar
en houdt zijn hand op haar rug. Om te voorkomen dat ze uit
balans raakt en valt. Vallen is een van de vele symptomen van
de erfelijke ziekte die Annemarie van Oord (48) heeft:
Huntington. Een ernstige hersenaandoening.
Het is heel bijzonder dat Marc
en Annemarie erover willen
praten. Want velen schamen zich
ervoor.
Maar
wat
is
het
eigenlijk? ,,Ik leg mensen vaak
uit dat het een soort combinatie
is van Alzheimer, Parkinson, en
MS of ALS”, begint Marc. ,,Dan
krijgen ze een beeld. Ze
beseffen dat als je een van die ziekten hebt dat al erg genoeg
is, laat staan een combinatie ervan.”
Annemarie en Marc kennen elkaar al lang ,,Al bijna dertig
jaar”, weet Annemarie nog heel goed. ,,We hebben elkaar in de
kroeg leren kennen. In Rotterdam.” Het is 1993. Marc volgt de
Academie voor Bouwkunst, zij zit op het Hout- en
Meubileringscollege. ,,Toen al heb ik hem verteld dat ik
Huntington kan krijgen. Omdat het in de familie zit.”

Marc knikt. ,,Ja, ze is daar heel open over. Al vanaf het
begin. Dat scheelt.” Of ze het zelf ooit zal krijgen, weten ze
dan nog niet. ,,We hebben zoveel en zolang mogelijk samen
genoten van het leven.” Maar in die jaren ziet Marc van nabij
wat voor slopende ziekte het is. ,,De vader van Annemarie had
het ook.”
Verder lezen doe je op de site van de Provinciaal Zeeuwse
Courant!

