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Jo Chatrou (76) weer leren bewegen na twee operaties 

‘Mijn doel? Fietsen naar de ijssalon’
Na een operatie, 
ongeval of ziekte 
revalideren veel 
patiënten in het 
ziekenhuis. Fit-
nessruimte, gym-
zaal en zwembad 
staan ter beschik-
king. Jo Chatrou 
(76) uit Pannin-
gen spreekt uit 
ervaring na een 
borst- en knieope-
ratie. “Niemand 
had gedacht dat 
Jo nog ging 
fietsen.”

D
rie jaar
geleden
meldde Jo
Chatrou
zich in ‘de
wagen’
voor een
borston-

derzoek. Een paar weken later 
ging ’s morgens vroeg de telefoon. 
De assistente van de huisarts aan 
de lijn. Jo wist meteen hoe laat het 
was. Een maand later lag ze al op 
de operatietafel. 
“’Haal maar alles weg’, zei ik tegen 
de specialist. ‘weg is weg’. ‘Nee, dat
gaan we niet doen’, reageerde hij. 
‘De schade is minimaal.”
Een complexe periode uit haar 
leven begint. Vanwege een pijnlijke 
knie wil Jo starten met fysiothera-
pie, maar ze belandt in het zieken-
huis met haar borst. Na de borst-
sparende operatie volgen zestien 
bestralingen. De revalidatie volgt - 
althans die staat gepland. In plaats 
daarvan krijgt de Panningse eerst 
een nieuwe knie. Daarna, het is 
inmiddels januari dit jaar, mag 
(moet of wil) ze opnieuw leren 
lopen en fietsen. Met succes. 

Lastig
Vorige maand zwaaide ze af bij 
Lastig
Vorige maand zwaaide ze af bij 
Adelante, de revalidatieafdeling in 
Vue Curi. Steun en toeverlaat Jan 
Bos (77) helpt haar verder op weg. 
“Niemand had gedacht dat Jo nog 
ging fietsen”, zegt hij. Jo is vol 
goede moed. “Mijn doel is om naar 
Kessel, naar de ijssalon van 
Clevers te fietsen. Daar wil ik op 
het terras een ijs eten.” Sinds de 

borstoperatie woont Jan bij haar 
in. “Het was al een tijdje aan de 
gang”, zegt hij. Jo: “We kennen 
elkaar al véél langer. Samen deden 
we 25 jaar vrijwilligerswerk voor 
de VVV in Panningen.” 
Het is lastig en vervelend als je 
niet meer alles kunt, vertelt Jo, 
bijvoorbeeld als je de bh zelf niet 
meer kunt losmaken. Ze kijkt haar 
vriend liefkozend aan. 
“Jan heeft niks aan mij gehad. 
Samenwonen met zo’n krakkemik-
kig iemand als ik. Voorheen 
sportte ik twee keer per week en 
wandelde veel. Plotseling kon ik 
niks meer. Ik voelde me schuldig 
als ik Jan het huis zag poetsen. 
Dan ging ik ook iets doen. Totdat 

ik doodop neerviel in een stoel. 
Maar hier heb ik ook geleerd dat ik 
rustig aan mag doen. Dat niet alles 
meer moet. Ik ben de jongste niet 
meer.” 

Revalidatie Revalidatie 
Met ‘hier’ doelt Jo op de afdeling 
revalidatie van Adelante, in het 
ziekenhuis Venlo en Venray 
(VieCuri). Patiënten krijgen hulp 

na een herseninfarct, amputatie of 
een andere chirurgische ingreep. 
Meerdere disciplines werken 
samen, zoals ergotherapie, fysio-
therapie, diëtiek, logopedie en 
medisch maatschappelijk werk. 
Veel patiënten redden het met 
fysiotherapie in de buurt. Anderen 
hebben meer verschillende 
therapeuten nodig.
Jo leerde haar spieren sterker te 
maken en op een andere manier te 
denken en bewegen. 
Na lopen, bukken, de was strijken 
en kastjes uitwassen volgden 
traplopen en fietsen. “Onze 
filosofie is, haal het beste uit 
jezelf”, zegt ergotherapeut Nicole 
Wijers. 
“We richten ons op wat de patiënt 
nog wel kan. Niet opgeven, maar 
doorgaan.” Vanwege de twee 
operaties kwam Jo in aanmerking 
voor een complexe oncologische 
revalidatie. Dat betekent individu-
ele begeleiding. “In een groep zou 
ik me niet zo op mijn gemak 

hebben gevoeld. Dan ben je toch 
bang dat je iets niet goed doet.”

Rondje Rondje 
Psychologische hulp bleek niet 
nodig, ontdekte Moniek Peeters 
(maatschappelijk werk) tijdens het 
intakegesprek. “Het thuisfront is 
belangrijk. Mevrouw Chatrou 
heeft volop de steun van haar 
vriend, familie en kennissen. We 
gaan geen problemen maken die er 
niet zijn. Bovendien is zij van het 
type de ijsbeker is half vol, haha-
ha.”
Jo neemt afscheid van Melissa 
Voorn (oncologie fysiotherapeut), 
die haar opnieuw leerde traplopen 
en fietsen. Toen de angst om te 
vallen eenmaal was overwonnen, 
ging ze snel vooruit. Na een rondje 
om de parkeerplaats volgde een 
rondje om het hele ziekenhuis. 
“Mevrouw Chatrou is geslaagd”, 
lacht Melissa. “En nu maar hopen 
dat ze snel naar Kessel kan 
fietsen.”

’’Jo leerde haar 
spieren sterker te 
maken en op een 
andere manier te 
denken en bewegen.’’

Jo Chatrou en steun en toeverlaat Jan Bos.
.
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