TELEVISIE & RADIO ZONDAG 17 MEI

jEpilepsie is meer dan af en
toe zo'n vervelende aanval'
joyc:e is ~en levendige jonge vrouw van J.t
j:a;ar. Op htt e-erSte ge:ticht mankeert er
nieu aan haar. Toch verblij(t :e gertgeld

wou langere tijd in een e pilep sickliniek. Ze
ontm~t e-r r~iueur je( Monté, dit zelf

sinds enkde jaren epilepsie heeft. In tijn
documentaire V'ollc"'f volgt hij ha3r.

"'Die angst om tederogenblik knode-out
te kunnen g:aan en de controle ~r mijn
l•<hum k....ijt te ZJJn, ken zelf ik p.ts enkele
jaren." venelt Jef(H), die op l9~jarige

ledtijd ep1lt'psie kreeg. >~Oe buitenwereld

denkt soms ten onrechte d.itje..allee n

ar en

toe «n "'ervtlende epilepsieaanval hebt en

dat je tferder een norrnaallt'\•en leidt...

In een epikJ)1fckl•mekontmoet hij joyce.

op dat moment 1 1 jut, dit .al sinds haar

kindel}artn epitc."psle h~ft. Voor zijn
dotumrntairt Volftnd heeft jefh~M een tijd
gewolgd. ~Ik wilde gruag laten zien dat epi~
lrpsir nitt alfeen uit die ~anvallen be-staat. ..

MoejjlQ
·Mrt t ielig doen kom je nergens. Ik probeer
er het btite van tt maken.• :egt joyce.
die op het etrste gezicht moedig met htliir
riek1e omgaaL •ze i-s optimistisch en le·
vendig, w:u ook "''el bij h.4o1C leeftijd hoort.''

vindl jef. •Maar ondanks haar nuchtetheid
en humor, ûe je dat epile-psie een grote im·
p•C1 op ha.ar leven het-ft... jO)'Ct." erkent in de
film dat ze het soms 'kleiner' maakt dan het
is. •tk ben ook wel eens gewoon boos, wat
mijn moeder dan weer niet goed snlpL !ij
wil daar dan meteen wat aan dO<!'n, terwijl ik
even tijd nodig heb om J.fte koelen." Haar
moeder vindt het Jammer dat joyce niet,
zoals haar leeftijdsgenoten. h n~r rijbewijs
kan haten. En wnr Z(ll haar dochter straks
wtrk vinden, nu ze haar opleiding in de
Jeinderopvang moest albrtkt-n7
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'"Weetje w11ar Jt" bent, J oyce1~ vraagt haar
mMd er aan haar dochter, die wat a~zig
tittc kijken. Heftig zijn de beelden die
volgen: de ogen v:~n )O)'te d111nien weg.
terwijl h.;aar lichaam begint te schokken.
'"Hoc Je zo•n a.il.nval ook beschrljn, het heeft
V'~d m~cr etTect om het te 1.1ten zien," vindt
Jef. "'V.an miJn dgcn aanvallen bestaan
geen ~etden en ik heb er mede dnrom
bewu't voor gekaten om een lotgenoot te
volgen. Zo kon lJ( laten dtn WAl miJO zidctc
bettkrnt, tn toch dt juiste afst:and tot mijn
onderwerp bew;u-e·n: zegt hij, w;um:a hij

uitlegt d.at hij zich vooraf áchter de camera
thuis voelt.
'"De omgang met epilepsie tS voor iedereen
anders. Het blijft een individueel verhul,·
antwoordt je(op de \'taag wat de film voor
hem b~tc kent. .. Ik moest de afgelopen

j.aren ztlf mijn weg vmden. Na een ;aanval
kan ik me best down voelen. maar tk heb
besloten me niet door n1ijn ;iektt te laten
tegenhouden. AJ is het wel een beperking
dat i'c me als zelfstandig ondernemer niet
met dr auto kan vcrp!Jatsen. ~
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