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Na de bevalling van haar dochtertje kampte 
Sylvia van Zonsbeek (34) met bekkenklachten. 
Achteraf bleek ze haar bekken gebroken te heb-
ben tijdens de bevalling, maar dat werd lange 
tijd niet opgemerkt. Een snijdende pijn was het 
gevolg.

Extreem veel pijn
Sylvia verloor tijdens de bevalling veel bloed 
en raakte even buiten bewustzijn, maar werd 
met extra zuurstof weer bijgebracht. “Ik heb 
er verder niet veel van meegekregen en ben de 
volgende dag ‘gewoon’ naar huis gegaan. De 
eerste paar dagen in bed, maar toen ik weer op 
moest staan had ik veel pijn. Dat werd op een 
gegeven moment extreem veel pijn, zodat ik 
twee weken later naar het ziekenhuis ging.”

Van de regen in de drup
“Eén keer in de vijf jaar breekt een vrouw 
tijdens een bevalling haar bekken, maar de 
orthopeed vertelde dat het bekken weer sluit 
door te lopen. Maar ja, ik had enorm veel pijn, 
een kind van vier en een baby.” Opnieuw naar 
huis met medicatie, terug naar het ziekenhu-
is, sterkere medicijnen inclusief morfine, het 
hielp allemaal niets en het verhaal bleef het-
zelfde. Na een half jaar belandde Sylvia in een 
kliniek, waar behalve een gebroken bekken 
ook bleek dat haar heupen compleet scheef 
stonden en dat veel bot was weggelopen. Syl-
via moest direct in een rolstoel.

Chronische zenuwpijn na een operatie
Na maanden overleg met experts volgde 
uiteindelijk een zware operatie, waarbij 
dertien schroeven in haar bekken werden 

gezet. Revalidatie volgde, maar het bot was 
inmiddels zo verzwakt dat Sylvia na anderh-
alf jaar door de schroeven zakte en opnieuw 
geopereerd moest worden. Bij de eerste oper-
atie waren bovendien twee zenuwen geraakt 
die haar een continue en chronische pijn 
opleverden. “Een snijdende, scherpe en voort-
durende pijn. Het sloopt je.”

Het effect van neuromodulatie
Sylvia kreeg opnieuw handenvol medicijnen. 
Uiteindelijk kwam ze een anesthesioloog-pi-
jnspecialist terecht, die neuromodulatie voor-
stelde. Hierbij worden de zenuwbanen in het 
ruggenmerg met elektrische pulsen beïnvloed. 
De pulsen worden afgegeven door een elek-
trode, een soort pacemaker, die onder de huid 
wordt ingebracht. Door de pulsen neemt de 
zenuwpijn gedeeltelijk of geheel af.

Met behulp van een soort afstandsbediening 
kan Sylvia de sterkte van de elektrische puls 
beïnvloeden of aan- en uitzetten. “Het was in 
het begin wennen, want je voelt het wel zit-
ten. Het duurt een week of zes voordat je er 
helemaal aan gewend bent. Maar het werkte 
meteen en dat is zo gebleven. Je kunt ‘m 
uitschakelen, maar dan voel ik de zenuwpijn na 
een minuutje al weer opkomen. Voor door de 
douanepoortjes bij een vliegveld bijvoorbeeld 
krijg je een speciaal pasje om te laten zien dat je 
een neuromodulator hebt.”

Voorbij de chronische zenuwpijn…
Met het bedwingen van de pijn is voor Sylvia 
heel voorzichtig een nieuw hoofdstuk begon-
nen in haar lange proces. “Door de pijn was 
ik niet in staat om te revalideren. Ik kan nu 
bijvoorbeeld zuurstoftherapie volgen om mijn 
botten te laten aansterken. Met lopen en meer 
bewegen kunnen botten ook verharden, maar 
ik ben nog voor een groot deel rolstoelafhan-
kelijk. Maar dankzij de neuromodulatie kan ik 
in ieder geval een klein beetje vooruit kijken. 
Al met al ben ik nu al vier jaar bezig en ik moet 
nog erg voorzichtig zijn. Ik heb weer een deel 
van mijn leven terug. De tijd met zenuwpi-
jn waren slopende maanden. Dat is gelukkig 
geweest. Nu kan ik kijken wat er allemaal miss-
chien nog meer kan.”

Chronische zenuwpijn
Het verhaal van Sylvia
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Bij Hellen van der Woude werd de diagnose 
multiple sclerose (MS) gesteld. Terugkijkend 
heeft ze de ziekte waarschijnlijk al zes jaar langer. 
“Ik had al jaren allerlei vreemde klachten”, kijkt 
Hellen terug. “Draaiduizelingen bijvoorbeeld.” 

De diagnose van MS
Aanvankelijk dacht men dat Hellen de ziekte van 
Menière had. “Ik kreeg uitvalsverschijnselen 
in mijn benen, maar dat werd geweten aan 
slijtageplekken op mijn rug. Zo ging het jaren 
door. Overal was een antwoord op. Ik was 
altijd moe, maar ja, dat is iedereen wel eens. 
Op een gegeven moment werd ik rechts wat 
doof en kreeg ik uitvalsverschijnselen in 
mijn rechterarm. Omdat toen het vermoeden 
bestond dat ik een nekhernia had, werd een MRI 
gemaakt. Op die manier kwamen we er achter 
dat het MS was.”

Donderslag bij heldere hemel
Het verhaal van Hellen zal vele MS-patiënten 
bekend in de oren klinken. De ziekte wordt 
meestal pas laat vastgesteld, terwijl het juist 
goed is als de diagnose vroeg wordt gesteld. 
“Voor mij kwam de diagnose als een donderslag 
bij heldere hemel. Als je achteraf kijkt naar alle 
klachten die ik had, dan had MS denk ik wel 
eerder vastgesteld kunnen worden. Nu heeft 
de MS al die jaren schade kunnen toebrengen 
en het duurde nu enige tijd voordat alles onder 
controle was.”

Meer stabiliteit
“De laatste anderhalf jaar ben ik vrij stabiel. Als 
ik klachten heb, zijn het uitvalsverschijnselen 
in mijn benen en ik kan dan ook niet heel lange 
stukken lopen. Maar dankzij de medicijnen heb 
ik verder weinig klachten. Ik werk ook gewoon 
36 uur per week. Ik moet wel rekening houden 
met mijn energieverdeling bijvoorbeeld. Maar 
met deze medicatie ben ik erg blij, ik heb bijna 
anderhalf jaar in bed gelegen omdat ik niets 
meer kon en dat is nu heel anders.”

Een speciaal MS-centrum
Als chronische patiënt wil je graag gehoord 
worden. Precies om die reden is Hellen zeer 
te spreken over de inrichting van speciale 
MS-centra. “Ik ervaar dat als heel prettig. 
Specialisten in zo’n centrum zijn prima op de 
hoogte van de ziekte en de mogelijkheden tot 
behandeling. Er staat een goed team achter met 
MS-verpleegkundigen, revalidatie-artsen en je 
wordt prima begeleid. Die steun heb je, zeker 
in het begin, erg nodig.” De multidisciplinaire 
insteek van het MS-centrum heeft Hellen 
voordelen gebracht: “De lijnen zijn allemaal 
kort. In een revalidatietraject bijvoorbeeld heb 
ik geleerd om mijn energie goed te verdelen. Je 
moet niet alleen om leren gaan met je ziekte, 
maar ook met je ‘nieuwe’ lijf.”

De toekomst van MS
“Soms ben ik bang voor de ziekte. Het gaat nu 
hartstikke goed en ik hoop dat dat zo blijft”, 
kijkt Hellen vooruit. “De ontwikkeling in het 
onderzoek naar MS bieden in de toekomst 
misschien wat meer houvast. Het voordeel is dat 
een achteruitgang meestal redelijk geleidelijk 
gaat, zodat je je goed kunt aanpassen aan de 
nieuwe situatie. Maar ik blijf positief. Het leven 
blijft mooi, ook met MS. Ik heb ermee leren 
omgaan.”

Multiple Sclerose
Het verhaal van Hellen
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Nik is 26 jaar en heeft niet-aangeboren 
hersenletsel door een hersenvliesontsteking die 
hij kreeg als peuter. Maar Nik is een knokker. 
“Toen ik negen was, werd me verteld dat ik 
mijn hele leven 24-uurs begeleiding nodig zou 
hebben. Dacht het niet! Als ik geluisterd zou 
hebben naar wat de dokters over me zeiden, had 
ik nu met een vette stempel op mijn hoofd in 
een internaat gezeten. En kijk: ik woon samen 
met mijn vriend, heb een eigen stichting en heel 
veel lieve mensen om me heen.” Hij slaat met 
zijn vuist op tafel: ‘’Bam, huppakee. Gewoon 
knokken voor je leven en niet te veel naar dat 
geouwehoer luisteren.’’

De wil om te werken
Begin dit jaar maakte Nik duidelijk dat hij het 
zat is aan de kant te moeten staan en stuurde 
een sollicitatiebrief naar de gemeente Den 
Bosch, vier ministeries en diverse media. 
‘’Er wordt vaak gezegd dat mensen met een 
arbeidshandicap niet willen werken. Maar ik 
ben een harde werker, heb vanaf mijn twaalfde 
bijbaantjes gehad ondanks mijn handicap en heb 
veel vrijwilligerswerk gedaan.” Maar het UWV 
en werkgevers zien vooral zijn niet-aangeboren 
hersenletsel, epilepsie en dyslexie.

Niet-aangeboren hersenletsel en zelfstandigheid
Onlangs liet hij zich herkeuren. ‘’Mijn eerste 
keuring kreeg ik op mijn achttiende. Daarin 
stond dat ik zwakzinnig ben en dat vind ik 
vervelend. Dat ben ik niet.” Een van de conclusies 
van de herkeuring: Nik van Hoogstraten kan 

niet met het openbaar vervoer reizen. Boos zegt 
hij: “Ik reis de hele wereld over met mijn vriend 
en ga nota bene met het openbaar vervoer naar 
de klankbordgroep van de staatssecretaris. Maar 
het UWV redeneert: hij kan minder goed lezen; 
op het station moet je kunnen lezen. Dat kan 
Nik niet, dus kan hij niet zelfstandig reizen. Zo 
zwart-wit. Ik blijf van de daken schreeuwen: kijk 
naar de mens zelf, benader iemand persoonlijk 
in plaats van te kijken naar labels of te handelen 
vanuit vooroordelen.”

Stichting Raket
Na de publiciteit begin dit jaar, werd Nik overstelpt 
met reacties. Ook kwamen er uitnodigingen van 
gemeenten, bedrijven en organisaties. ‘’Ik geef 
nu bijna continu presentaties als ambassadeur 
van mensen met een arbeidsbeperking omdat 
ik weet hoe moeilijk het is.’’ De reacties en 
uitnodigingen brachten Nik op een idee. In juli 
heeft hij met een bestuur de stichting Raket 
opgezet. Doel is verhalen van jongeren zoals hij 
zelf zichtbaar te maken en aan werkgevers te 
laten zien dat mensen met een beperking echt 
wat kunnen. ‘’Zie het als een lanceerplatform. 
Op de website komen profielen van mensen 
waarin hun capaciteiten benadrukt worden. 
Niet de afvinklijstjes van het UWV. Wij labelen 
niet maar geven de ruimte en laten iedereen 
stralen vanaf ons platform.”

Hulp voor mensen met een arbeidsbeperking
Ook gaat de Stichting Raket 
netwerkbijeenkomsten organiseren bij 
bedrijven en gemeenten waar mensen met een 
arbeidsbeperking zichzelf kunnen presenteren. 
Dat moet ook Nik betaald werk opleveren. ‘’Ik 
wil mijn eigen geld verdienen met het vertellen 
van mijn verhaal’’. Want zeg nu zelf, waarom 
moet Nik als ervaringsdeskundige voor nop 
spreken of voor een boekenbon terwijl andere 
sprekers betaald worden? Hij wordt gehoord: 
een verzekeringsmaatschappij heeft hem een 
training beschikbaar gesteld om zijn presentatie 
professioneler te maken. Ook het UWV werkt 
mee. “Die heb ik wel wakker geschud. Ze 
ondersteunen me nu om te kijken of ik zzp-er 
kan worden.”

Niet-aangeboren hersenletsel
Het verhaal van Nik
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Bert van Loon maakte meerdere psychoses door. 
“Dat begon op mijn achttiende. Na de havo begon 
ik aan een hbo-opleiding, civiele techniek. Maar 
in de klas was ik heel argwanend en paranoïde, 
dacht dat iedereen me voortdurend bekeek 
en in de gaten hield. Tijdens lessen kreeg ik 
paniekaanvallen. Ik ging steeds meer lessen 
verzuimen en op een gegeven moment ging ik 
helemaal niet meer.”

Dat vertelde Bert niet tegen zijn familie. Met 
zijn ov-studentenkaart reisde hij het hele land 
door en naderhand met een interrailkaart 
zelfs door heel Europa. Naar Frankrijk, Spanje, 
Griekenland. Zonder kleding en met de trein als 
slaapplaats. Bert leidde een zwervend bestaan. 
Een vakantiereisje was het bepaald niet. “Ik was 
alleen maar bezig met de gedachte dat ik dood 
wilde. Ik dacht: als ik in Frankrijk ben, maak ik 
er een einde aan. Maar ik stelde het steeds uit. Ik 
was enorm in de war.”

Een neerwaartse spiraal
De opeenvolgende psychoses hadden een groot 
negatief effect op Berts zelfvertrouwen en 
hij kwam in een neerwaartse spiraal terecht. 
Het proces herhaalde zich een paar keer. Via 
de huisarts kwam Bert wel bij een psycholoog 
terecht. “Ik schaamde me voor mijn gedrag 

tijdens mijn psychoses. Daarom vertelde ik niet 
alles. Achteraf kun je zeggen: als ik dat wel had 
gedaan, had ik eerder geholpen kunnen worden.” 
Berts klachten bleven lang onbehandeld. Hij 
sloot zich op op zijn zolderkamer.

“Het was een manier om mezelf te beschermen. 
Daar keeg ik een minimale hoeveelheid prikkels. 
Zat achter mijn computer, maar dan kreeg ik 
weer last van complottheorieën.” Vrienden zag 
Bert nauwelijks meer. Zijn moeder en zussen 
hielden contact, maar ook tegen hen was Bert 
gesloten. Bert geloofde niet meer in zichzelf en 
nam zich voortdurend voor om er een einde aan 
te maken.

Diagnose: schizofrenie
Maar: “Na de laatste psychose besloot ik open 
kaart te spelen, hoewel ik niet dacht dat ze me 
konden helpen. Maar in de dagbehandeling 
was het veel te druk voor mij en kreeg tijdens 
de behandeling in het ziekenhuis een psychose. 
In feite was dat heel goed, want daardoor zagen 
ze wat er met me gebeurde en konden ze direct 
de goede medicijnen geven.” Bert kreeg de 
diagnose schizofrenie.

Het effect van medicatie
Sinds vier jaar gaat het goed met Bert, op 
voorwaarde dat hij zijn medicijnen blijft slikken. 
Bert houdt zich strikt aan zijn medicatie. “Niet 
te veel stress en een goede nachtrust blijven 
belangrijk. Ik moet opletten dat ik niet teveel 
tegelijkertijd doe.” Terugkijkend: “Ik denk wel 
eens: zonde van al die jaren. Ik heb acht jaar 
stilgestaan, maar daar ga ik niet de rest van mijn 
leven over treuren. Ik ben zoals ik ben en die weg 
heb ik kennelijk nodig gehad. Ik weet dat ik mijn 
gedachten en zintuigen niet altijd serieus moet 
nemen, ze kunnen met me aan de haal gaan, 
maar ik kan daar nu rekening mee houden.” 
Hij ziet vrienden van vroeger weer en ontmoet 
veel begrip. “Openheid is enorm belangrijk en 
daarom ook bekendheid van schizofrenie en 
psychoses. Want dan kun je je ziekte herkennen 
en er iets mee doen. En wees open over wat je 
voelt.”

Psychose
Het verhaal van Bert
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Als je haar niet goed kent, merk je weinig aan 
Jolanda Bron. Ze ziet er prima uit voor haar 42 
jaar en heeft een enthousiaste, zelfs energieke 
uitstraling. Toch moet ze haar energie op 
een goudschaaltje wegen. “Als ik eens met 
vriendinnen weg wil, dan doe ik de dagen ervoor 
en erna helemaal niks.” Jolanda lijdt aan COPD.

Vaststelling van de COPD
Na een bacteriologische infectie belandde 
Jolanda in het ziekenhuis. Bij de nacontroles bleek 
ze nog maar over 67% van haar longcapaciteit 
te kunnen beschikken. “Voor die tijd voelde 
ik eigenlijk niks speciaals”, vertelt ze. “Nou ja, 
ik hoestte nogal eens, maar ik was een stevige 
roker. Ik stak gewoon mijn kop in het zand, denk 
ik.” Na deze confronterende ontdekking deed 
ze er alles aan om te stoppen met roken, maar 
poging na poging mislukte.

“Mijn longen wilden niet meer”
Tot ze drie jaar geleden heel ziek werd. “Ik was 
bezig met een omscholing, omdat ik mijn baan 
zou kwijtraken wegens een reorganisatie. Het 
was een drukke tijd en ik hoestte de longen 
haast uit mijn lijf. ‘Ga toch eens naar de dokter’, 
zei mijn man. De huisarts schrok toen zij me 
zag en liet mijn bloed prikken. De volgende dag 
was ik zo moe, dat ik helemaal niks meer kon. 
Mijn man liet de huisarts komen en die stuurde 
me naar de Eerste Hulp. Vanaf dat moment 
kan ik me eigenlijk niks meer herinneren. Ik 

heb drieënhalve week in een kunstmatig coma 
aan de beademing gelegen. Mijn longen wilden 
gewoon niet meer.”

De GOLD 3-fase
Tijdens haar maandenlange revalidatie 
realiseerde Jolanda zich dat ze nooit meer 
een sigaret zou aanraken. Haar longen 
zijn onherstelbaar beschadigd en de COPD 
maakt haar vatbaarder voor infecties. “Ik 
ben nu al tijden aan het tobben met een 
bacteriologische infectie. Hopelijk slaat mijn 
nieuwe antibioticumkuur eindelijk aan, want 
de bacterie mag niet overslaan op mijn longen: 
dat zou me weer extra longinhoud kosten.” Van 
de vier fases die de ziekte kent, zit Jolanda met 
34% longinhoud nog net in de een na zwaarste 
fase: GOLD 3. Ze hoeft nog geen zuurstof te 
gebruiken, maar bij verdere verslechtering kan 
dit een optie zijn.

Volledig arbeidsongeschikt
Inmiddels is Jolanda 100 procent 
arbeidsongeschikt verklaard. “Alles kost me 
extreem veel energie. Als ik de hond uitlaat, 
rij ik meestal met de auto naar het grasveld in 
de buurt. Boodschappen doen gaat langzaam; 
stofzuigen doe ik in drie etappes; na het 
douchen moet ik eerst bijkomen voor ik me kan 
aankleden. Gelukkig heb ik heel veel steun aan 
mijn man.”

Maar stilzitten past niet bij haar. “Ik werk als 
vrijwilligster voor het Longfonds,” verklaart 
Jolanda trots. “Ik help bij de organisatie van 
de maandelijkse bijeenkomsten van Longpunt 
West-Friesland, hou hun Facebookpagina bij en 
ik ondersteun de coördinator bij twee projecten 
als ervaringsdeskundige. Dit werk kan ik in 
mijn eigen tempo doen. Bovendien vind ik het 
belangrijk om COPD meer bekendheid te geven. 
De meeste mensen weten niet of nauwelijks wat 
het is. Meer bekendheid leidt tot meer begrip.”

COPD
Het verhaal van Jolanda
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In mei van dit jaar onderging Rembrandt Bikkers 
een mitralisklepoperatie. Hij koos ervoor om 
vanuit zijn woonplaats Hilversum naar Breda te 
gaan, mede aangestoken door een verhaal van 
een familielid. Inmiddels is hij herstellende en 
gaat het goed met hem. Zijn vrouw waakt ervoor 
dat hij niet te hard meer werkt.

Een lekkende mitralisklep
Bikkers is 68 oud en hij is ondernemer in hart 
en nieren. Aan stoppen omdat hij een zekere 
leeftijd heeft bereikt, denkt hij dan ook nog niet. 
Ook niet toen hij enige tijd geleden met een 
lekkende mitralisklep werd geconfronteerd, de 
hartklep tussen linkerboezem en linkerkamer. 
“Een lekkende hartklep is niet ongewoon op 
mijn leeftijd en ik ging ieder jaar voor controle 
naar mijn cardioloog.” Een hartklepoperatie 
bleek vooralsnog niet nodig.

Minimaal invasief opereren
Ondertussen vertelde een familielid van Bikkers, 
werkzaam in de medical devices business, over 
de nieuwste technieken om operaties aan hart- 
en bloedvaten te doen. “Toen was opereren voor 
mij nog niet aan de orde. Maar interessant was 
zijn verhaal wel. Er is steeds meer mogelijk om 
hartkleppen te opereren zonder dat de borstkas 
helemaal opengelegd hoeft te worden.” Een 
dergelijke minimaal invasieve techniek wordt 
echter nog niet door iedere chirurg gedaan. 
Minimaal invasief wil zeggen dat er een kleinere 
opening wordt gemaakt, die minder belastend is 
voor de patiënt; de wond is immers minder groot, 
maar ook het omliggende weefsel ondervindt 
minder trauma van de ingreep.

Expertise, deskundigheid en openheid
Toen Bikkers begin dit jaar toch voor de keuze van 
een hartklepoperatie kwam te staan, herinnerde 
hij zich het gesprek met zijn familielid maar al te 
goed. “Ik kwam bij een chirurg in Breda terecht, 
die minimaal invasief opereert en volgens mijn 
familielid de nieuwste technieken en materialen 
toepast. In gesprek met deze chirurg merkte ik 
eenzelfde passie en gedrevenheid voor zijn vak 
als ik als ondernemer ook altijd heb gehad.” 
Alle onderzoeken die Bikkers moest ondergaan, 
konden allemaal op een dag plaatsvinden. Ideaal 
vond hij dat, omdat hij helemaal uit Hilversum 
de tocht naar Breda ondernam. Hij ervoer niet 
alleen expertise en deskundigheid, maar ook 
een welwillende houding om alle vragen die hij 
had, beantwoord te krijgen. “Ze namen meteen 
de regie en waren open en vriendelijk in de wijze 
waarop ze mij bejegenden.”

Voor en na de hartklepoperatie
Bikkers is in mei van dit jaar geopereerd. Hij 
heeft er een sneetje van 5 centimeter aan 
overgehouden. Maar belangrijker dan het 
cosmetische aspect is voor hem dat hij geen last 
heeft gehad van de operatie en de tijd erna. “Je 
denkt, een operatie aan mijn hart en daar ga 
je tegenop zien. Maar ik heb geen pijn gehad 
en nauwelijks verwondingen.” Bikkers mocht 
meteen weer alles doen.

Na de zes dagen ziekenhuisopname begon 
hij met een paar minuten fietsen. “Ik moest 
dat iedere dag verder opbouwen.” Op de echo 
die nadien tijdens de controle van zijn hart is 
gemaakt, bleek dat de klep goed is gerepareerd. 
Wel doet hij er goed aan om zijn werktempo 
van de afgelopen jaren wat aan te passen. “Ik 
wilde nadat ik uit het ziekenhuis ontslagen was 
meteen weer naar de zaak. Maar daar stak mijn 
vrouw een stokje voor. Zij let er op dat ik het 
rustiger aan doe dan voorheen.”

Hartklepoperatie
Het verhaal van Rembrandt
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Patricia Jongeneel en haar man Arjan reizen veel 
en ver. Kamperen in Tanzania, op safari in India 
of een cruise naar Antarctica; waar avontuur is, 
zijn zij te vinden. Dat leven dreigt drastisch te 
veranderen als Patricia een longembolie krijgt.

De eerste symptomen en de lange zoektocht
In het najaar van 2006 loopt Patricia na een 
rockconcert richting de uitgang. Opeens zakt 
ze in elkaar; ze is buiten bewustzijn. Te weinig 
gegeten of gedronken, denken haar man Arjan 
en haar collega Marcel. Maar ook nadat Patricia 
bijkomt, blijft ze duizelig en beroerd. “Er zat 
iets niet goed”, zegt Patricia nu. Al een hele tijd 
niet, besefte ze. Al maanden had ze af en toe 
blauwe lippen en vingers. Of was ze benauwd 
en had pijn op de borst. De collega van het 
Maasstadziekenhuis in Rotterdam, waar Patricia 
werkt als verpleegkundige op de intensive care, 
stuurt haar een dag na het concert naar de 
cardioloog-intensivist. Zijn vermoeden dat er 
meer aan de hand is, wordt het begin van een 
uitputtende medische zoektocht.

Diagnose van de longembolie
Een jaar en allerlei onderzoeken, echo’s, 
hartfilmpjes, scans en gesprekken later, is 
Patricia de wanhoop nabij. Is het malaria? Een 
longontsteking? Een raadsel is het. ‘Ik zit het me 
toch niet in te beelden?’, denkt ze. Ondertussen 
voelt Patricia zich steeds slechter. Af en toe trekt 
haar linkerbeen, gaan haar ogen snel heen en 
weer of krijgt ze migraineaanvallen.

‘Als er écht iets was geweest, was je nu al dood’, 
zegt een nuchtere bedrijfsarts tegen haar. Nog 
geen week na die uitspraak, in de zomer van 
2007, ligt Patricia thuis op de bank en beseft ze 
‘ik mis een stuk’. Ze is even weggevallen. Direct 

brengt haar man haar naar het ziekenhuis. 
Een CT-scan wijst de diagnose uit: ze heeft 
een longembolie gehad, waarschijnlijk meer 
dan één. En in haar bloed blijkt een parasiet te 
zitten. Terug redenerend zit die er al sinds ze 
vier jaar daarvoor in India was. De eitjes waren 
in haar bloedbaan gekomen en zo was de ellende 
begonnen.

Behandeling van de longembolie
Alleen maar janken kan Patricia als ze eindelijk 
weet dat er sprake was van een longembolie. 
“Maar de puzzelstukjes vielen op hun plek.” Het 
is te behandelen, zeggen de dokters. Ze krijgt 
bloedverdunners en antiepileptica. Ook moet 
ze twee keer per week naar de trombosedienst. 
Moet ik nu mijn leven aanpassen? Moet ik me 
patiënt gaan voelen? En hoe moet dat in het 
buitenland? Twee maanden later zou ze op 
safari gaan in Botswana. “Daar stap je niet zo 
het ziekenhuis binnen. ‘Kun je even mijn INR 
bepalen?’ Bovendien: een warm klimaat kan je 
waarden beïnvloeden.”

Hulp van TromboVitaal
Dit gaat me niet gebeuren, denkt Patricia. Van 
een kennis hoort ze dat er apparaatjes bestaan 
waarmee je zelf je INR-waarde kunt bepalen. 
De leverancier verwijst haar door naar de 
stichting Begeleide Zelfzorg in Amsterdam, die 
het programma TromboVitaal aanbiedt. Ze kan 
verder met haar leven, mét het apparaatje. “Je 
doet mee in je eigen behandeling.” Een goede 
ontwikkeling, vindt Patricia, die weet hoe 
belangrijk therapietrouw bij een longembolie 
is. “Dit is een goede manier om betrokken te 
zijn bij je gezondheid. En om zelfstandig te zijn. 
Binnenkort vertrekken wij naar Borneo, en later 
dit jaar gaan we weer naar India. Ik weet dat 
zo’n apparaat duur is, maar de betere kwaliteit 
van leven is niet in euro’s uit te drukken.”

Longembolie
Het verhaal van Patricia
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Tu Anh Guldemont had nog nooit van pulmonale 
hypertensie gehoord. Totdat de ziekte bij haar 
werd vastgesteld. Zelf dacht ze aan astma, 
maar tijdens een vakantie kreeg ze last van 
symptomen zoals pijn op de borst, ernstige 
vermoeidheid en pijn bij ademhalen. Bovendien 
had ze weinig uithoudingsvermogen. Terug 
in Nederland werd de diagnose pulmonale 
hypertensie gesteld.

De moeizame diagnose van Pulmonale 
Hypertensie
De klachten waren niet helemaal onbekend, 
want een half jaar voor de diagnose van PH was 
Tu Anh al eens bij de huisarts geweest. “Ik kon 
van de ene op de andere dag de trap bijna niet 
meer op. Van pulmonale hypertensie had ik nog 
nooit gehoord. Dat is niet vreemd, want het is 
een zeldzame ziekte. Zelf dacht ik aan astma. 
De huisarts nam mijn klachten helemaal niet 
serieus en zei dat ik meer moest sporten, terwijl 
ik dat al heel veel deed. Ik keek het voor een tijdje 
aan, maar de klachten verdwenen niet.”

Enkele maanden later, tijdens een vakantie 
belandde Tu Anh met haar klachten zelfs in het 
lokale ziekenhuis. Op röntgenfoto’s bleek ze 
een gaatje in haar hart te hebben. In Nederland 
werd in het ziekenhuis pulmonale hypertensie 
vastgesteld, veroorzaakt door het gaatje in het 
hart. “Dat is nu 15 jaar geleden, ik was toen 23. 
Dan krijg je te horen dat je een ernstige ziekte 
hebt, met een grote kans op vroeg overlijden. 
Ik stond volop in het leven, maar mijn hele 
wereld stortte in. Een gezin stichten, sporten, 

een vliegreis maken: het werd me allemaal 
afgeraden. Dat is voor een jonge vrouw moeilijk 
te bevatten.”

Behandeling met medicatie en een trans-
plantatie in de toekomst

Een tijdlang was de Pulmonale Hypertensie 
stabiel. Tu Anh paste haar tempo aan en probeerde 
een zo normaal mogelijk leven te leiden. Toch zit 
ze na een aantal verschillende medicijnen nu 
24 uur per dag aan een infuuspomp die haar 
een medicijn toedient. Omdat ook dit middel na 
jaren gebruik niet meer optimaal werkt, staat 
ze sinds februari 2014 op de wachtlijst voor een 
longtransplantatie.

Tu Anh probeert sindsdien haar kwaliteit van 
leven op peil te houden. “Ik ben blijven werken, 
met goede afspraken met mijn werkgever en 
collega’s. Vliegreizen werden autoreizen. Maar 
ik probeer positief te blijven en te doen wat ik 
kan. Mijn man en ik vieren alles en we proberen 
een zo goed mogelijk leven te leiden. We hebben 
elkaar en krijgen veel steun. Ik blijf positief: voor 
na de transplantatie heb ik al veel afspraken 
gemaakt met verschillende personen. Ik kan 
niet wachten om weer (bijna) alles te kunnen 
doen.”

Pulmonale Hypertensie
Het verhaal van Tu Anh
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Voor dichtgeslibde slagaderen was lange 
tijd een openbuikoperatie gangbaar. Maar 
niet voor iedere patiënt is dat geschikt. Rita 
Nijenboer werd in eerste instantie een vrij 
lage overlevingskans voorgeschoteld. Dankzij 
de CERAB-techniek kon zij echter minimaal 
invasief geopereerd worden, met veel minder 
kans op complicaties. Inmiddels maait zij weer 
het gras van haar geliefde tuin.

Dichtgeslibde aderen in Rita’s buik
In 2005, Rita was toen 57, kreeg zij last van 
dichtgeslibde aderen in haar buik. Het gevolg 
was dat zij steeds slechter ging lopen. Ze kreeg 
toen het advies om looptraining te gaan doen. 
Ze begon met 500 meter en wist dat op te voeren 
naar 4 kilometer per dag. “Ik moest iedere dag 
lopen, ook als het sneeuwde of regende. Ik viel 
15 kilo af en stopte met roken. Ik voelde me 
geweldig.” Hoewel het jarenlang goed ging, 
ontstonden na verloop van tijd opnieuw de 
problemen met lopen. Voor iemand die zoals 
Rita dol is op haar tuin en zelfs een moestuin 
heeft, een hard gelag.

Grote risico’s bij een openbuikoperatie
Eind 2014 waren haar klachten zo erg geworden 
dat zij opnieuw bij een medisch specialist 
belandde. De diagnose die volgde was ernstig. De 
dichtgeslibde aderen van Rita maakten dat een 
openbuikoperatie, de gangbare operatie voor 
dergelijke klachten, grote risico’s inhield. De 
medisch specialist gaf haar een overlevingskans 
van dertig procent.

Haar zwager, die huisarts is, adviseerde haar 
een second opinion aan te vragen. Hoewel deze 
volgende medisch specialist het wel aandurfde 
haar te opereren, bleek tijdens de operatie dat 

haar aderen te verkalkt waren. Het plaatsen 
van een stent om een zogenaamde ‘broek’ aan 
te meten, gaf te veel risico’s. De operatie werd 
gestaakt. Deze vaatchirurg echter, verwees haar 
door naar een collega in Arnhem, die een nieuwe 
operatietechniek toepast, de zogeheten 
CERAB-methode.

Minimaal invasieve operatie
Via de lies kreeg Rita een AFX-stent in een ader 
in haar buik om zo een soort van ‘binnenbroek’ 
aangemeten te krijgen, die de afsluiting ophief. 
Voor deze operatie hoefde niet haar buik te 
worden opengelegd, maar werden in haar lies 
twee kleine sneetjes van 5 centimeter gemaakt. 
“Er is weinig van de littekens te zien. Maar 
belangrijker vind ik dat deze operatie minder 
ingrijpend was. Ik heb maar drie dagen in het 
ziekenhuis gelegen en moest daarna zes weken 
rustig aan doen. Ik weet dat de openbuikoperatie 
een veel langere ziekenhuisopname vraagt en 
dat je daarna een half jaar aan het revalideren 
bent.”

“De scootmobiel staat weg te roesten”
Na zes weken voelde Rita zich inderdaad prima. 
Eigenlijk veel beter dan voor de operatie. In het 
begin voelde zij de stent wel zitten, maar dat 
is aardig weggetrokken. “Ik heb geen regels 
waaraan ik mij moet houden. Ik fiets weer, 
ik maai het gras. Bukken gaat iets lastiger, 
maar dat vind ik op mijn leeftijd niet zo gek. 
De scootmobiel staat weg te roesten.” Van de 
moestuin hadden zij en haar man een jaartje 
sabbatical genomen. Maar volgend jaar kunnen 
ze daarmee gewoon weer aan de slag. “Ik ga mijn 
tuin net als voorheen vol met bloemen zetten. 
En daar zie ik zo enorm naar uit.”

Dichtgeslibde aderen
Het verhaal van Rita
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Begin dit jaar kon Jan van de Poll niet langer 
ontkennen dat hij een gehoorprobleem had. Hij 
miste steeds meer details van gesprekken, zette 
de tv steeds harder en hoorde op zijn boerderij 
niet langer de vogels fluiten. Maar een goed 
gehoorapparaat vinden, bleek moeilijker dan 
hij dacht. Bijgeluiden hoorde hij zo hard dat hij 
nog steeds de vergaderingen niet kon volgen 
en tijdens het wandelen klonk zelfs het kleinste 
zuchtje wind als een felle storm. “Ik zette dan het 
gehoorapparaat maar uit of zachter. Maar dan 
hoorde ik weer minder goed. Gelukkig was het 
derde gehoorapparaat beter. Veel beter zelfs.”

Jan werd steeds dover
Jan zit in verschillende besturen en tijdens 
vergaderingen merkte hij dat hij niet alles meer 
mee kreeg. “Zelf heb je dat eerst niet zo in de 
gaten. Maar als je dan de notulen leest, denk je 
‘dat heb ik helemaal niet gehoord’. En ook bij 
verjaardagen zei ik steeds vaker ‘Wat zeg je?’. 
Maar de druppel was toch wel dat ik mijn vrouw, 
die op gegeven moment in de keuken stond en 
iets tegen me zei, vroeg om alsjeblieft harder te 
praten. Zij praatte echter helemaal niet zacht. 
Ik had gewoon de tv heel hard aanstaan om een 
programma te kunnen volgen. Als dat gebeurt, 
moet je echt naar de audicien.”

Het effect van de eerste gehoorapparaten
De eerste twee gehoorapparaten bevielen Jan 
maar matig. “Je moet er steeds aan denken ze 
in te doen en dan af te regelen op de gewenste 
stand. ‘s Nachts heb je ze niet in en als dan je 
partner iets tegen je zegt, hoor je dat niet. Dat 
is echt behelpen. Het ergste echter vond ik dat 
ik sommige dingen veel harder hoorde dan 
gewenst. Ik zing in een koor en met die eerste 
hoorapparaten leek het wel of de mensen 

achter mij niet zongen maar schreeuwden. 
Het klonk als een orkaan van geluid. En als ik 
buiten wandelde en er een windje opstak, dan 
klonk dat als een storm. Ik dacht altijd dat ieder 
gehoorapparaat maakt dat je weer net zo goed 
hoort als vroeger. Maar dat is absoluut niet het 
geval. Het is en blijft behelpen.”

Horen als vanouds
Dat veranderde met het derde gehoorapparaat 
dat Jan op advies van zijn audicien uitprobeerde. 
“Het is een apparaatje dat diep in je oor wordt 
geplaatst en daar dan twee tot drie maanden 
blijft zitten totdat het hele apparaatje wordt 
vervangen. Tussendoor haal je het er niet uit. Ook 
niet als je gaat douchen of slapen. In het begin 
wist ik niet wat me overkwam. Ik hoorde alles, 
maar dan niet heel hard of met bijgeluiden. Ik 
hoorde weer als vanouds. Als ik nu buiten op de 
boerderij loop, hoor ik de vogeltjes weer fluiten. 
Dan realiseer ik me hoeveel ik heb gemist de 
afgelopen jaren.” Van een wenperiode was geen 
sprake. “Sinds ze in mijn oor zitten, heb ik geen 
dag last gehad van irritatie. Sterker nog, er zijn 
dagen en zelfs weken dat ik gewoon vergeet dat 
ik überhaupt een gehoorapparaat heb.”

Een onzichtbaar gehoorapparaat
En ook anderen vergeten dat Jan een 
gehoorapparaat gebruikt. “Zo’n apparaatje in 
je oor is onzichtbaar. Dat is heerlijk. Vroeger 
met die andere hoorapparaten gingen mensen 
soms harder praten omdat ze zien dat je een 
hoorapparaat hebt. Dat is een heel vreemd 
mechanisme. En heel vaak ging het gesprek, in 
ieder geval in het begin, over dat hoorapparaat. 
Dat wil je helemaal niet. Je gaat toch ook niet 
iedereen die een bril draagt vragen hoe dat voelt. 
Nu gaan de gesprekken gewoon, soms letterlijk, 
weer over koetjes en kalfjes. Mensen vragen niet 
meer hoe het gaat met mijn hoorapparaat. Ze 
vragen nu hoe het met mij gaat. En met mij gaat 
het prima!”

Gehoorapparaat
Het verhaal van Jan
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Volkszanger Grad Damen onderging een 
haarimplantatie: “De mannen in mijn vaders 
familie hebben allemaal te maken met dunner 
wordend haar. Ik merkte de afgelopen tijd dat 
ook bij mij de inhammen op mijn hoofd sterk 
zichtbaar werden. Vrij spontaan heb ik besloten 
om hier via een haarimplantatie iets aan te 
doen.”

Behandeling in de kliniek
Voor Grad is esthetiek belangrijk. De afgelopen 
jaren werd zijn haar al dunner. Dit deed iets 
met mijn zijn ego. “Het is toch fijn om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen in mijn vak”, zo 
legt hij uit. “Ik ben nu tweeëndertig jaar. Een 
haarimplantatie is prijzig. Gelukkig kan ik er de 
komende jaren nog veel plezier van hebben. ”

De behandeling in de kliniek verliep voorspoedig. 
Voorafgaand waren er twee consulten waarin de 
behandelaars naar zijn haar en mogelijkheden 
hebben gekeken. Tijdens de behandeling 
werd Grad plaatselijk verdoofd op zijn hoofd. 
Vervolgens duurde de behandeling van ‘s 
ochtends vroeg tot het eind van de middag. De 
behandelaar heeft een voor een de haarzakjes 
op de achterkant van zijn hoofd verwijderd. 
Deze zijn naar de kaler wordende plekken 
getransplanteerd. “De behandeling is me goed 
bevallen”, vertelt Grad. Er is ook een behandeling 
mogelijk waarbij men een hele strook haar 
verwijdert en naar de kaler wordende plek 
verplaatst. Deze optie zorgt echter wel voor een 
litteken.

Hoe wordt kaalheid veroorzaakt?
Kaalheid bij mannen kan onder andere 
veroorzaakt worden door het hormoon 
dihydrotestosteron (DHT). De haarzakjes houden 

DHT vast, waardoor voedingsstoffen niet meer 
opgenomen kunnen worden en de haargroei 
wordt geremd. De haren in de haarkrans zijn 
hier ongevoelig voor. Deze haren behouden 
ook na de haartransplantatie hun genetische 
eigenschappen en zullen dus gedurende het 
leven blijven groeien.

Het resultaat van de haarimplantatie
Grad vertelt over het resultaat: “Een paar weken 
na de behandeling vielen de getransplanteerde 
haartjes eerst uit. Daarna groeiden ze opnieuw 
aan. Het duurt nu nog ongeveer zes tot twaalf 
maanden voordat de haren voldoende gegroeid 
zijn. Dan zal ik weer een volle bos met haar 
hebben!

Haarimplantatie
Het verhaal van Grad
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Genetisch belast met ‘slechte heupen’ kreeg 
docent bewegingsonderwijs Remco den Otter al 
op zijn dertigste last van verschijnselen die hij 
voor ouderdomsverschijnselen hield. Inmiddels 
is hij via de voorste benadering van de heup 
geopereerd aan beide heupen. Sinds deze 
heupoperatie gaat zijn conditie zienderogen 
vooruit.

Steeds stijver in de heupen
Toen hij dertig jaar oud was, was hij regelmatig 
stijf in de heupen en stijf in zijn onderrug. Als 
hij op zondag gekorfbald had, kwam hij op 
maandag zijn bed niet uit. “Ik korfbalde op het 
hoogste niveau van Nederland. Hoewel mijn 
vader en opa beiden slechte heupen hadden, 
dacht ik dat iedere sporter dat had, dat je merkt 
dat je geen 18 meer bent.”

Maar hij werd stijver en stijver en moest op 
zijn 35e stoppen met korfbal. De orthopedisch 
chirurg die hij bezocht stuurde hem met een 
kluitje in het riet: er was niks te zien op de foto’s 
en Remco kon maar beter gezond gaan leven. 
“Maar gezond leven deed ik al. Ik ging fietsen en 
golfen omdat ik daarmee minder last had van 
mijn heupen. Een fysiotherapeut die mij zag 
fietsen, zei echter dat ik wel heel scheef op de 
fiets zat.”

De diagnose en behandelmogelijkheden
Op een nieuwe echo bleek er wel wat aan de 
hand: twee heupen vol met putten en deuken. 
Ondertussen werd het werken als gymleraar 
steeds moeilijker. “Ik kon moeilijk dingen 
oprapen van de grond. Mijn voeten afdrogen, 
deed ik liggend. Als ik ging golfen, moest ik 
een pijnstiller nemen, anders ging het niet.” 
Hij kwam bij een andere orthopedisch chirurg 

terecht. Die zei dat Remco de heupen van een 
65-jarige had. Niet direct enthousiast zich aan 
twee heupen te laten opereren, vroeg hij of er 
andere behandelopties waren.

Remco leefde in de veronderstelling dat hij 
te jong was voor een heupoperatie. Maar de 
protheses van tegenwoordig blijken 20 tot 
25 jaar mee te gaan. Bovendien is opnieuw 
opereren mogelijk, dit in tegenstelling tot wat 
hij wel hoorde. Gelukkig trof hij een chirurg die 
een luisterend oor bood voor al zijn vragen. “Op 
de vragen die ik hem op zaterdagavond mailde, 
had ik zondagochtend alweer een antwoord. 
Die betrokkenheid en bevlogenheid bij zijn vak, 
maakten dat ik heel veel vertrouwen in hem 
had.”

Heupoperatie via de voorste benadering
De heupoperatie die Remco zou ondergaan, 
zou via de voorste benadering van de heup 
geschieden. Hierdoor zouden de spieren zoveel 
mogelijk ontzien worden. In mei van dit jaar 
werd de eerste heupkop vervangen, in augustus 
de tweede. “Hoewel de prothese de tijd moet 
krijgen om te vergroeien met mijn lichaam, 
mocht ik op dezelfde dag dat ik de operatie 
onderging, alweer erop staan. De dag erna ging 
ik alweer naar huis.”

De eerste weken deed Remco rustig aan, daarna 
begon hij langzamerhand weer met sporten. 
Zijn conditie verbeterde zodanig, dat hij de 
tweede heupoperatie zelfs met nog meer gemak 
heeft doorstaan. “Omdat ik geen pijn meer had 
in mijn nieuwe heup, kon ik alweer meer doen 
dan de jaren ervoor. Ik was daardoor optimaal 
op de operatie voorbereid.”

Heupoperatie
Het verhaal van Remco
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Hannah Smeets (68) heeft sinds 2010 MDS. Het 
myelodysplastisch syndroom is een verzameling 
aandoeningen in het beenmerg. Hierdoor raakt 
de productie van bloedcellen verstoord en 
ontstaan er misvormde dan wel niet volgroeide 
bloedcellen. Het resultaat is een tekort aan 
bloedcellen met alle gevolgen van dien.

Ontdekking van het myelodysplastisch 
syndroom
“Ik had gelukkig een zeer alerte huisarts”, 
vertelt Hannah. Bij een bloedonderzoek in 2009 
constateerde de huisarts een lage Hb-waarde. Dit 
hemogline-gehalte zegt iets over de hoeveelheid 
ijzer in het bloed en het aantal rode bloedcellen.

Bij een nieuw bloedonderzoek enkele maanden 
later en na een ijzerkuur, was het Hb niet 
gestegen. Dat vond de huisarts verdacht. “De 
huisarts verwees me door naar de hematoloog 
en daar werd na een beenmergpunctie ontdekt 
dat er sprake was van het myelodysplastisch 
syndroom, in de milde vorm.”

Behandeling in de vorm van bloedtransfusies
Hannah krijgt ter behandeling van het 
myelodysplastisch syndroom bloedtransfusies. 
Hiermee kan het aantal bloedcellen op niveau 
worden gehouden. “Aanvankelijk kreeg ik 
epo en andere middelen die de aanmaak 
van bloedcellen bevorderen. Maar dat gaf te 
weinig verbetering. Daarom gingen we over op 
bloedtransfusies, aanvankelijk eens per vier 
weken. Het laatste half jaar heb ik eens in de 
drie weken een bloedtransfusie nodig.” Met de 
bloedtransfusies komt echter wel een enorme 
hoeveelheid extra ijzer in het lichaam terecht, 
dat het lichaam uit zichzelf niet kan uitscheiden.

Hannahs symptomen
Ijzerselectie: ijzer slaat neer in organen als 
de lever, het hart, de nieren en alvleesklier. 
“Eerlijk gezegd merk ik daar niet veel van”, 
aldus Hannah. “Ik ben alleen wel meestal moe. 
En ‘s morgens kom ik moeilijker op gang. Maar 
of de vermoeidheid door het myelodysplastisch 
syndroom of door de ijzerstapeling komt, dat is 
een kip-en-ei verhaal.” Wat Hannah ook merkt: 
pijn in handen en polsen en een heel enkele keer 
een stekend gevoel rond de lever.

Het effect van de ijzerchelator
Dagelijks neemt ze een ijzerchelator, om het 
teveel aan ijzer te verwijderen. Het ijzer blijft aan 
de hoge kant, maar het is beheersbaar. “Ik heb 
van mijn hematoloog begrepen dat het medicijn 
zijn werk doet. Mijn bloed wordt elke drie weken 
op bepaalde factoren gecontroleerd, een keer 
in de zes weken ook op ijzer. Ik vind het wel 
moeilijk om te zeggen of de pijn in gewrichten 
het gevolg is van ijzerstapeling, of van artrose 
en of bepaalde verbeteringen te danken zijn 
aan medicijnen of aan mijn voeding waarin ik 
nachtschades weglaat. Ik neem de middelen op 
een vast tijdstip en hanteer een vaste routine 
zodat ik het niet vergeet.”

Contact met de medisch specialist is bij het 
myelodysplastisch syndroom belangrijk: “Ik 
heb veel vertrouwen in mijn hematoloog. 
De communicatie met de arts vind ik heel 
belangrijk, zeker als het om zo’n ziekte gaat. 
Dat gaat gelukkig heel goed. Ik kom één keer 
in de drie weken voor een dagopname om de 
bloedtransfusie te doen. Een buitengewoon 
prettige ontvangst. Verder onderzoek ik zelf het 
verband tussen voeding en ziektes, dat is iets 
wat mij persoonlijk interesseert.”

Myelodysplastisch syndroom
Het verhaal van Hannah 
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Op de laatste dag van het jaar 2003 beviel 
Jolanda Spek van haar eerste kind. De bevalling 
was traumatisch zoals dat heet. Ze hield er 
onder meer een totaalruptuur aan over. Later 
bleek dat door de opgelopen beschadigingen 
ook verzakkingen van de voor- en achterwand 
waren opgetreden. Na de bevalling had Jolanda 
tekenen van ontlastingsincontinentie.

Begrip voor de ontlastingsincontinentie
De spreekwoordelijke roze wolk was ver weg. “Ik 
wilde er zo snel mogelijk wat aan doen en werd 
daarom in eerste instantie doorverwezen naar 
een bekkenbodemfysiotherapeut. Ik deed trouw 
mijn oefeningen, maar het had geen enkel 
effect.” Jolanda was na haar bevallingsverlof 
weer aan het werk gegaan. Ze vertelde op haar 
werk meteen wat er aan de hand was. Door 
haar aandoening moest ze immers veelvuldig 
naar het toilet. “Juist door open kaart te spelen, 
ontmoette ik veel begrip. Als je het niet vertelt, 
dan begrijpen mensen bijvoorbeeld niet dat je 
naar het toilet moet rennen terwijl je met elkaar 
in gesprek bent.” Maar veel activiteiten werden 
door haar ontlastingsincontinentie lastiger te 
ondernemen. “Winkelen ging eigenlijk niet. Ik 
had steeds de angst dat ik naar het toilet zou 
moeten en te laat zou zijn.”

De behandeling van Jolanda’s incontinentie
Na een half jaar bekkenbodemtherapie 
werd zij voor haar ontlastingsincontinentie 
doorverwezen naar het ziekenhuis. Jolanda: 
“De kringspier bleek bij mij voor een deel 
weggescheurd te zijn en niet meer goed te 
kunnen functioneren. Daarnaast was het 
aandranggevoel er wel maar kwam het signaal 
erg laat waardoor ik het vanwege die slechte 
kringspier niet kon ophouden.” Het ziekenhuis 

vermoedde dat door een elektrode in het 
bekkengebied te plaatsen, die verbonden met 
een pacemaker zou worden, controle over de 
ontlasting mogelijk zou zijn. Deze methode 
tegen ontlastingsincontinentie heet sacrale 
neurostimulatie of sacrale zenuwstimulatie.

Plaatsing van een neurostimulator
Na tientallen onderzoeken volgde een 
vier weken durende proefstimulatie. Een 
verbluffend effect: “Ik moest voor en tijdens de 
proefstimulatie een dagboek bijhouden. Vanaf 
de eerste dag was mijn toiletbezoek met de helft 
verminderd.” Jolanda moest een brief schrijven 
aan de zorgverzekeraar, want vergoeding van 
de behandeling van haar incontinentie van 
ontlasting is niet vanzelfsprekend. Dat baarde 
haar op dat moment zorgen, maar haar man 
verzekerde haar ervan dat ze het desnoods zelf 
bij elkaar zouden sparen als het niet anders kon.

Met groen licht van de zorgverzekeraar is de echte 
neurostimulator in mei 2005 geplaatst. “Vanaf 
dat moment had ik mijn leven terug. Zonder 
die stimulator zouden mijn werk en sociale 
activiteiten op een gegeven moment onmogelijk 
zijn geworden. Dan was ik weggekwijnd.”

Betere kwaliteit van leven
In 2007 heeft Jolanda Spek een tweede kindje 
gekregen. Onder begeleiding van gynaecoloog 
en internist heeft ze via een keizersnede een dit 
keer minder traumatische ervaring beleefd. “Op 
voorstel van de medisch specialisten ben ik niet 
onder narcose gegaan, maar heb de bevalling 
bewust meegemaakt. Daardoor heb ik deze 
periode in mijn leven op een positieve manier 
kunnen afsluiten. Daar ben ik heel dankbaar 
voor.”

Ontlastingsincontinentie
Het verhaal van Jolanda
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Jan Marinus kampte jarenlang met 
overhangende oogleden en dikke wallen 
onder zijn ogen, waardoor hij een vermoeide 
en sombere indruk maakte. Op aandringen 
van zijn vrouw besloot hij over te gaan tot een 
ooglidcorrectie. “Mijn gezichtsvermogen was 
ernstig beperkt, hoofdpijn en vermoeidheid 
waren meer regel dan uitzondering.”

Spanning voor de ingreep
Jan en zijn partner ergerden zich al geruime 
tijd aan zijn hangende oogleden die zijn zicht 
belemmerden. En het zag er ook niet bepaald 
fraai uit! Via een verwijzing van zijn huisarts 
en op aanbeveling van een goede kennis kwam 
hij uiteindelijk bij een specialist terecht voor 
een ooglidcorrectie. “En dan is het zo ver”, 
blikt Jan terug op die heftige periode. “Je hebt 
een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 
Best spannend. Vriendelijke ontvangst. Allerlei 
vragen spookten door mijn hoofd. Zijn mijn 
verwachtingen realistisch? Valt de prijs mee? Of 
krijg ik het soms vergoed? Wat zijn de risico’s?”

Het resultaat van Jans ooglidcorrectie
Jan vervolgt: “De specialist stelde mij door 
zijn professionele en persoonlijke benadering 
meteen op mijn gemak. Ook de eventuele risico`s 
werden mij verteld. Vanzelfsprekend gaat aan 
elke ingreep een zorgvuldige screening vooraf. 
Kortom, ik had er een heel goed gevoel bij en 
twee weken na mijn afspraak lag ik al op de 
operatietafel. Best zenuwachtig omdat er toch bij 
elke operatie complicaties kunnen optreden. De 
operatie onderging ik onder volledige narcose.”

Na het ontwaken kreeg Marinus een 
oogontsteking doordat zijn ogen niet langer 
beschermd waren tegen bacteriën van buitenaf. 

Een tegenvaller. Toch verdwenen na enige tijd 
zijn klachten. “Ik zag in de spiegel hoe significant 
de verandering was. Mijn zicht is verbeterd, 
ben minder moe en heb ook minder last van 
hoofdpijn. Mijn omgeving moest aanvankelijk 
erg wennen aan mijn frisse blik. Mijn vrouw had 
al jaren niet de kleur van mijn ogen gezien. Ze 
is nog steeds vrij emotioneel omdat ze zo blij is 
met mijn mooie oogopslag”, lacht hij.

Geen recht op vergoeding
Ondanks zijn verslapte bovenoogleden en 
een beperking van zijn gezichtsvermogen 
had Jan Marinus geen recht op een 
ziektekostenvergoeding voor een 
ooglidcorrectie. Ooglidcorrectie op grond van 
medische indicatie wordt in sommige gevallen 
vergoed door de verzekering. Meestal gaat het 
dan om het slechter kunnen zien, doordat het 
ooglid voor de ogen hangt en zo het blikveld 
belemmert. Een frisse look is ontzettend 
bepalend voor de uitstraling van het gezicht. 
Voor het aanpakken van wallen kun je eventueel 
vet laten verwijderen onder het oog, al dan niet 
in combinatie met een onderooglidcorrectie.

Populariteit van de ooglidcorrectie
Tot een aantal jaar geleden lieten nog niet zoveel 
mannen een bovenooglidcorrectie uitvoeren, 
maar vooral bij mannen vanaf 40 jaar is deze 
cosmetische ingreep steeds meer populair. Ook 
laten zij een bovenooglidcorrectie steeds vaker 
verrichten vanwege cosmetische redenen en 
niet alleen indien er sprake is van medische 
klachten.

Ooglidcorrectie
Het verhaal van Jan
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In 2005 werd Rob Nagelhout op 53-jarige leeftijd 
volledig afgekeurd wegens ernstige artrose. De 
keuringsarts had hem in de jaren daarvoor al 
driemaal afgekeurd maar Rob gaf keer op keer 
aan dat hij er niet aan dacht om te stoppen met 
zijn werk als timmerman. “Gewoon door de pijn 
heen gaan lukte me tot dan toe steeds weer. 
Maar naarmate de jaren verstrijken kreeg ik 
steeds meer pijn en verloor ik ook kracht. Het 
was moeilijk om toe te geven maar het ging echt 
niet meer.” Uiteindelijk bood een polsprothese 
soelaas.

Vele behandelingen
De artrose veroorzaakte slijtage en daardoor 
ernstige pijnklachten in veel gewrichten. 
Voor slijtageklachten in zijn schouder bood 
een operatie uitkomst. Deze is uitgevoerd in 
hetzelfde jaar dat hij definitief werd afgekeurd. 
In 2015 is zijn linkerknie vervangen door een 
half kunstgewricht dat op termijn weer plaats zal 
maken voor een hele kunstknie.

Aan beide duimen is in 2008 een trapezium 
excisie uitgevoerd waarbij het duimbasisgewricht 
is verwijderd en vervangen door een stuk van de 
buigpees van de pols. En in 2011 is een proximale 
rij carpectomie aan de linkerhand uitgevoerd 
waarbij de handwortelbeentjes zijn verwijderd. 
“Maar het ware kunststuk is mijn nieuwe 
linkerpols die ik vorig jaar kreeg”, vertelt Rob. 
“Dankzij mijn polsprothese kan ik eindelijk leven 
zonder pijn.”

Van revalidatie-arts naar plastisch chirurg
Het was een proces van jaren waarin het 
kraakbeen tussen de gewrichten van pols en hand 
uiteindelijk volledig verdween en de pijnklachten 
steeds heviger werden. “Vanwege mijn operatie 

aan mijn schouder was ik al onder behandeling 
bij een revalidatiearts. Die heeft voor mijn pols 
een brace gemaakt. Lastig vond ik dat want het 
beperkt je in je bewegingen en bovendien bleef ik 
pijn houden, ook als ik vrijwel niets deed.

Uiteindelijk kwam ik terecht bij een plastisch 
chirurg. Die deed een kijkoperatie om een 
beeld te krijgen van de slijtage. Kort daarna 
zijn de handwortelbeentjes, de gewrichtjes die 
rechtstreeks van de hand naar de pols gaan, 
verwijderd. Daar kwam niets voor in de plaats. 
Na het revalidatieproces kon ik mijn hand weer 
redelijk goed gebruiken. Althans in het begin. 
Maar na drie tot vier jaar waren de pijnklachten 
in volle hevigheid weer terug.”

De keuze voor een polsprothese
Rob kwam opnieuw bij de plastisch chirurg terecht. 
Die bood hem de keuze: de pols vastzetten met 
als gevolg dat de hand onbruikbaar zou worden 
of een polsprothese. “Dat was een eenvoudige 
keuze. Je handen heb je overal voor nodig. Een 
stijve pols maakt dat je heel veel dingen niet meer 
kan. Fotograferen bijvoorbeeld was mijn grote 
hobby geworden. Dat zou ik niet meer kunnen. 
Geen denken aan. Ik koos vol overtuiging voor 
die polsprothese.” De operatie verliep succesvol. 
“Technisch gezien was alles in orde. Nu moest ik 
alleen nog leren om die prothese te gebruiken.”

Voorgoed van de pijn af
“De revalidatiearts en de fysiotherapeut 
maakten een schema en gingen ervan uit dat het 
revalidatietraject enkele maanden zou duren. 
Dat werden uiteindelijk vijf weken. Ik zat immers 
thuis en had niets anders te doen. Dus oefende ik 
gewoon wat vaker.” Want de polsprothese is, zoals 
Rob stelt, wel een teamprestatie. “De plastisch 
chirurg zorgt ervoor dat je pols wordt vervangen 
door een prothese. De revalidatiearts en de 
fysiotherapeut ontwikkelen een oefenschema. 
Maar daarna ben je zelf aan zet. Ik heb mijn deel 
gedaan en het resultaat mag er zijn. Werken 
als timmerman, dat lukt niet meer. Maar 
fotograferen kan ik wel en ook in het verdere 
dagelijks leven heb ik nu nog nauwelijks last. In 
ieder geval ben ik nu voorgoed van die pijn af.”

Polsprothese
Het verhaal van Rob
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Nierpatiënte Gerrie van Veenendaal maakt 
dankbaar gebruik van thuisdialyse. “Jarenlang 
reisde ik als nierpatiënte een paar keer in de 
week naar een centrum in een andere stad voor 
mijn dialyse. Dat kostte me telkens uren aan 
reistijd. Bovendien ontnam het veel energie. 
Sinds kort kan ik in het verzorgingstehuis waar 
ik woon gedialyseerd worden. Dat heeft mijn 
leven een stuk gemakkelijker gemaakt.”

Meer gemak voor Gerrie
“Als nierpatiënte moet ik drie tot vier keer 
in de week gedialyseerd worden”, licht Van 
Veenendaal toe. “Sinds ik vijf jaar geleden 
door verkeerde medicijnen voor mijn diabetes 
een nieraandoening kreeg, reisde ik meerdere 
malen in de week naar een dialysecentrum 
in een andere stad. Die reistijd en het vroege 
opstaan speelden me parten. Bij navraag 
bleek het mogelijk dat ik thuis in het 
verzorgingstehuis waar ik woon gedialyseerd 
zou kunnen worden.” In het verzorgingstehuis 
werd een speciale ruimte ingericht, die van alle 
gemakken is voorzien. Behalve de medische 
apparatuur staat er een fijne stoel en een 
televisie. Tijdens de behandeling is er altijd een 
verpleegkundige aanwezig die Van Veenendaal 
in de gaten houdt.

Thuisdialyse ín het verzorgingstehuis
Thuisdialyse is tegenwoordig gebruikelijk in 
Nederland. Toch is het, zoals het op deze manier 
wordt aangeboden in het verzorgingstehuis 
waar Van Veenendaal woont, nog uitzonderlijk. 
Ze vervolgt: “De dialyseruimte in het 
verzorgingstehuis biedt de mogelijkheid aan 
meer mensen om gedialyseerd te worden. 
Behalve ikzelf zal een andere meneer die in 
het verzorgingstehuis woont hier binnenkort 

gebruik van gaan maken. Vermoedelijk zullen 
meer mensen, ook uit de omgeving van het 
verzorgingstehuis, dit gaan doen.”

Goede zorg bij het dialyseren
“Ik vind het een uitkomst dat ik mijn 
behandeling zo dichtbij huis kan ondergaan. 
De goede zorg en het gemak zorgen ervoor dat 
de ruim drie uur dat ik aan het apparaat zit 
zo voorbij vliegen. Regelmatig komen andere 
mensen uit het verzorgingstehuis even langs 
voor een praatje. Voor deze behandelwijze is 
het wel belangrijk dat je als patiënt goed aan te 
sluiten bent op de dialyse-apparatuur. Wanneer 
dat het geval is, is deze vorm van thuisdialyse 
buitengewoon prettig en comfortabel.”

Thuisdialyse
Het verhaal van Gerrie
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Begin 2015 liep Alianke van de Wal een infectie 
met een Streptokokken-A bacterie op. De bacterie 
ontpopte zich tot een vleesetende bacterie en 
maakte acuut opereren noodzakelijk. Met de 
wond die zij eraan overhield, kwam zij terecht 
bij een brandwondencentrum.

Onbekende oorzaak van de vleesetende bacterie
Necrotiserende Fasciitis is een infectie door 
bacteriën, bij Alianke een infectie door de 
Streptokokken-A bacterie. In de volksmond is 
dit beter bekend als vleesetende bacterie. Hoe 
zij de vleesetende bacterie heeft opgelopen 
is onbekend. Ze werd op een avond, het was 
begin 2015, opgenomen in het ziekenhuis na 
een aanhoudende felle kramp in haar rechter 
bovenbeen. Vrij snel daarna verschenen er rode 
vlekken. Het zou gaan om een ernstige bacteriële 
infectie. Direct kreeg zij antibiotica toegediend. 
Alianke: “Ondanks de flinke pijnstilling kwam 
die nacht de kramp in alle hevigheid weer 
opzetten. De rode vlekken hadden zich inmiddels 
vermenigvuldigd. De bacterie bleek zich in korte 
tijd te vermenigvuldigen en tastte zo de huid, 
vetweefsel en spieren aan.”

Operatie en huidtransplantatie
De chirurg besloot onmiddellijk te opereren. 
Tijdens de operatie werd een aanzienlijk deel 
van huid en weefsel verwijderd, om zodoende 
het al afgestorven deel met de vleesetende 
bacterie uit het lichaam te kunnen verwijderen. 
Twee dagen werd Alianke op de IC onder een 
lichte narcose gehouden zodat zij geen last van 
de pijn zou hebben.

Toen de wond optimaal was, kreeg zij een 
huidtransplantatie door huid van haar linkerbeen 
op de rechter over te brengen. Na in totaal twee 

maanden ziekenhuis werd zij ontslagen om 
verder aan te sterken en te revalideren in een 
revalidatiecentrum. Nieuwsgierig geworden 
naar wat haar herstelproces zou inhouden, 
begon zij aan een zoektocht op internet, ook 
met het idee om lotgenoten te vinden. “Maar er 
is zo weinig over bekend. Tot ik op de website 
van een brandwondencentrum terechtkwam, 
dat een speciale pagina hiervoor heeft 
ingericht. Daar trof ik duidelijke informatie 
en ervaringsverhalen aan van mensen die 
hetzelfde hadden meegemaakt als ik. Via het 
brandwondencentrum kwam ik in contact met 
een lotgenoot.”

Behandeling in het brandwondencentrum
Eenmaal thuis besloot ze voor een second opinion 
over het vervolgtraject naar het littekenspreekuur 
van het brandwondencentrum te gaan. 
“Verschillende artsen bekeken op hetzelfde 
moment mijn been met de nog open wonden. 
Ik merkte dat zij over veel expertise en ervaring 
beschikten. De behandeling voor infecties met 
een vleesetende bacterie zijn vergelijkbaar met 
de behandeling van brandwonden. Prioriteit 
had volgens hen dat de wond dicht moest.” 
Met twee verschillende soorten zalf werden 
de wonden binnen tien dagen gedicht. Een 
bijzonder resultaat.

Steun van naasten, zorgverleners en lotgenoten
Sinds kort kan ze dankzij een aanpassing op 
haar pedaalarm ook weer fietsen en met haar 
twee jonge kinderen. Wel is ze nog regelmatig 
vermoeid. Ook heeft ze soms last van sombere 
dagen. “De beelden van toen ik in het ziekenhuis 
lag, trekken soms aan mij voorbij. Het is een 
trauma dat ik aan het verwerken ben. Van die 
vermoeidheid en sombere dagen heb ik meer last 
dan van mijn been.” Toch kijkt ze ook met een 
positief gevoel terug op wat is gebeurd. “Het was 
heel heftig, maar ik heb enorm veel steun gehad 
aan de juiste mensen om mij heen. Niet alleen 
familie, vrienden, collega’s en buren, maar ook 
de vele zorgverleners die ik heb ontmoet. Ik voel 
me heel goed onder de goede zorg en nauwe 
betrokkenheid die zij mij toonden.”

Vleesetende bacterie
Het verhaal van Alianke
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Linda volgde een opleiding aan de ALO en was fit 
en gezond. Ze was 21 toen ze op vakantie in Italië 
steeds sneller moe werd en op vreemde plaatsen 
blauwe plekken kreeg, vaak zonder aanleiding. 
In een ziekenhuis in Rome werd haar bloed 
geprikt. Uit het bloedonderzoek kwam een 
enorme hoeveelheid witte bloedcellen naar 
voren. Terug in Nederland werd de diagnose 
Acute Lymfatische Leukemie (ALL) gesteld.

Linda’s langdurige chemotherapie
In het Erasmus MC kreeg Linda (nu 24 jaar) een 
beenmergpunctie om precies vast te stellen om 
welke soort leukemie het ging. Aan de hand 
daarvan werd een behandelplan opgesteld. “Ik 
wist al snel dat het leukemie was en dacht: een 
paar maanden chemotherapie en dan ben ik er 
wel weer bovenop. Maar na het eerste gesprek 
met de arts in Nederland kreeg ik wel door dat 
het een langdurig traject zou worden.” Toch kon 
Linda snel accepteren dat ze ALL had.

Voor de behandeling kreeg ze de keuze voorgelegd 
of ze mee wilde doen aan een onderzoek. “Je krijgt 
dan een lange lijst met bijwerkingen over de nieuw 
toegevoegde middelen, en dat bracht me wel aan 
het twijfelen. Na goed overleg met mijn ouders 
en arts besloot ik de stap toch te wagen.” Linda 
kreeg een chemotherapeuticum voor twee maal 
vijf dagen extra toegevoegd aan de behandeling. 
Linda’s behandeling bestond uit acht kuren die 
elk ongeveer 28 dagen duurden. “Je krijgt verdeeld 
over de dagen steeds een ander middel, en dat een 
maand lang.”

“Het is beter om positief te blijven”
Linda praat vrij makkelijk over haar ziekte. 
“Ik heb het nu eenmaal en kan er niets aan 
veranderen. Dan is het beter om positief te 

blijven. Als je bij de pakken neer gaat zitten en 
gaat zitten wachten, wordt het ook niet beter.”

Na de hoofdbehandeling is er sprake van een 
splitsing: sommige patiënten krijgen dan een 
stamceltransplantatie, maar daarvoor is wel een 
goede match met stamcellen van broer of zus 
noodzakelijk. Een stamcel uit een donorbank is 
eveneens een optie. Keerzijde van deze therapie 
is het hoge risico op afstoting. “Omdat ik verder 
goed op de medicatie reageer, wilde men het 
risico op afstoting niet nemen. Daarom heb 
ik nu de onderhoudsbehandeling van twee 
jaar chemotabletten gehad. In het eerste jaar 
krijg je ook nog chemo via een infuus en veel 
prednison.”

Een slechte prognose, maar het optimisme blijft
De vlag uit, maar genezen wordt Linda nog niet 
verklaard. “Dat durven ze nooit te zeggen. Na 
de laatste chemo is het altijd afwachten wat 
mijn lichaam gaat doen. Ik krijg regelmatig 
een controle om te kijken hoe het gaat. Er is 
nog niet eens een tienjaarsverwachting voor 
deze behandeling bij jongvolwassenen. Maar ik 
zie het meer als 50/50. Je hebt geluk, of je hebt 
pech. Het woord ‘genezen’ zal niet vallen, eerder 
‘schoon’. En hoe vreemd het ook klinkt, maar de 
ziekte heeft me ook wat gebracht.”

“Ik heb veel dingen beleefd en had dat niet willen 
missen. Natuurlijk is het een heftige periode, 
maar tegenwoordig zijn de bijwerkingen redelijk 
onder controle. Dat maakt het makkelijker om 
de kuur door te komen. Het voordeel was dat 
ik daarvoor ook gezond en fit was, dat helpt. De 
positieve energie van vrienden en familie heeft 
me ook erg geholpen. Dat maakt het draaglijk 
en dat soort dingen heb je zelf in de hand. Of 
je beter wordt of niet, dat kun je nauwelijks 
beïnvloeden, maar positiviteit helpt je wel in 
de manier waarop je de behandeling en ziekte 
ondergaat.

Acute Lymfatische Leukemie
Het verhaal van Linda
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Petra Hopman was 30 jaar toen bij haar de 
diagnose baarmoederhalskanker werd gesteld, 
maar ze had al jaren klachten. “Bloedverlies, 
ook buiten de menstruatie om, bijvoorbeeld na 
seksueel contact. Het bloedde heel snel. Daarbij 
had ik ook vaak onrust in de buik, een beetje 
buikpijn of opgezwollen buik”, vertelt ze.

Het HPV-virus
Door deze symptomen ging ze ook meermalen 
naar de huisarts, die verschillende keren een 
uitstrijkje maakte. Baarmoederhalskanker 
wordt veroorzaakt door het HPV-virus. Als het 
lichaam dit virus niet zelf opruimt kunnen 
afwijkende cellen ontstaan. Op de lange termijn 
kan dit leiden tot baarmoederhalskanker. 
Hierbij is vrijwel altijd sprake van een bepaald 
type cel, waar het uitstrijkje zich dan ook op 
richt. “Achteraf bleek dat er bij mij sprake was 
van een zeldzamer soort cel, waardoor de tests 
steeds negatief uitvielen. Domme pech dus.”

Diagnose van de baarmoederhalskanker
Maar toen Petra zich voor de zoveelste keer bij de 
huisarts meldde en hij ook schrok van de heftige 
bloeding bij het afnemen van het uitstrijkje, 
werd ze verwezen naar een specialist. “Die 
vond aanvankelijk ook niets verontrustends. 
Ik kwam in aanmerking voor een behandeling 
om de baarmoederhals wat gladder en minder 
onrustig en gevoelig te maken. Vlak voor die 
procedure kreeg ik een telefoontje of ik langs 
wilde komen. Ik verwachtte niets ernstigs.”

Door nog nauwgezetter een biopt te 
onderzoeken, waren echter alsnog kankercellen 
gevonden. Een nieuwe doorverwijzing volgde: 
naar het AMC in Amsterdam, waar een tumor 
van 3 centimeter grootte werd vastgesteld. 

“Gelukkig nog zonder uitzaaiingen”, kijkt Petra 
terug op die woelige periode. “Het was een tijd 
met veel angst en onzekerheid. Je weet niet wat 
je te wachten staat. En ik ben altijd al bang voor 
kanker geweest, van kinds af aan.”

Een ingrijpende behandeling
Petra koos uiteindelijk voor een rigoureuze 
verwijdering van de baarmoeder. Dat betekende 
dat ze geen kinderen meer zou kunnen krijgen. 
“Ik heb nooit een grote kinderwens gehad, 
voor mij maakte het die keuze wel makkelijker. 
Maar voor anderen in dezelfde situatie ligt dat 
vaak heel anders, voor hen valt een toekomst in 
duigen.” Petra werd ingepland voor een operatie 
en moest daarvoor vijf weken wachten. “Dat was 
klinisch verantwoord, maar psychisch duurde 
dat eeuwen. Je bent ziek en je wilt het uit je lijf 
hebben.”

Ook kort na de operatie was er nog angst. “Pas 
dan blijkt of en in hoeverre er uitzaaiingen 
zijn. Dat duurde nog tien dagen. Als er in die 
tijd nog uitzaaiingen in lymfeklieren gevonden 
zouden worden, zou ik nog chemotherapie 
krijgen. Dat was een moeilijk moment: de dag 
dat je ontslagen wordt, krijg je nog te horen of je 
schoon bent of niet. Ik was ontzettend bang.” De 
angst bleek gelukkig ongegrond.

Impact ná de operatie
Het eerste half jaar na de operatie voelde Petra 
zich beter dan ooit. “En toch kwam er nog een dip. 
Op een gegeven moment is het leven weer min 
of meer normaal en dan ga je toch reflecteren. 
Wat is er precies gebeurd?” Petra zocht hulp 
bij een psycholoog om zo om te leren gaan met 
de gevolgen van haar baarmoederhalskanker. 
“Je leven heeft op scherp gestaan en alles wat 
verborgen zat, komt dan naar boven. Maar het 
heeft me sterker gemaakt, het heeft me ook nog 
wat opgeleverd”, beschrijft ze haar kwaliteit van 
leven nu. “Ik kon het wel erg waarderen dat mijn 
huisarts me nog uitnodigde voor een consult om 
een en ander toe te lichten. Ik kon goed begrijpen 
wat hij uitlegde, ik ben gewoon die ene met pech 
geweest.”

Baarmoederhalskanker
Het verhaal van Petra
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Borstkanker
Het verhaal van Tanja

Tijdens het douchen ontdekte Tanja Schuil 
een knobbeltje in haar borst. De diagnose: 
borstkanker. Voor de zekerheid wilde ze beide 
borsten laten weghalen. Gelukkig wist de arts 
haar ervan te overtuigen dat een borstsparende 
operatie mogelijk was.

Hoe werd de diagnose gesteld?
Tanja was 39 toen ze met het knobbeltje naar de 
huisarts ging. Het is 2011. “De huisarts dacht dat 
het niets ernstigs was, maar stuurde me voor 
de zekerheid door voor een foto.” Samen met 
haar man ging ze naar het ziekenhuis voor een 
mammografie. Er was ‘iets te zien’, dus volgde 
een echografie. Toen daar ook iets te zien was, 
werden enkele biopten genomen.

“Een week wachten op de uitslag en dan 
stort je wereld in.” Ze werd panisch en dacht 
dat alles snel moest, ook het nadenken over 
de ingreep. Ze meldde zich meteen aan bij 
Borstkankervereniging Nederland (BVN) en een 
team van ‘patient advocates’. Die hebben haar 
enorm geholpen.
 
Redelijk agressieve chemotherapie
Vaak zit de kanker in de lymfeklieren richting 
de oksels, maar bij Tanja zat de tumor teveel in 
het midden: onder het borstbeen. Hierdoor kon 
één klier met kankercellen verwijderd worden, 
maar meer niet. “Tenzij ze m’n ribben gingen 
breken.” Een vervolgbehandeling was moeilijk. 
In overleg met de chirurg werd besloten eerst 
een chemo te doen en dan te bestralen.

Het was een redelijk agressieve chemokuur en 
voor de zekerheid werd ook een groter gebied 
bestraald. Vanwege de hormoongevoelige 
tumor die Tanja had, moet ze medicatie blijven 

nemen tot vijf jaar na de diagnose. Maar ze is blij 
met het resultaat. “Het is mooi geworden, je ziet 
slechts twee littekens.”

Onbegrip op het werk
De borstkanker had ook enorme impact op 
haar man en twee kinderen. “De kleinste was 
destijds vijf en erg boos op de tumor in mama’s 
borst. We hebben uitgelegd dat we het ‘monster 
Harry’ uit mama’s borst gingen halen om ‘m 
dood te maken.” Tanja heeft na de diagnose een 
tijd niet gewerkt. “In eerste instantie waren 
m’n collega’s bezorgd. Maar toen ik een nieuwe 
bedrijfsarts kreeg, voelde ik me gepusht en niet 
meer serieus genomen.

Het jonge bedrijf was ook niet zo bekend met hoe 
om te gaan met kanker. Ik kreeg een job coach en 
het gevoel dat m’n baas dacht dat ik niet volledig 
kon terugkomen. Maar ik was volop bezig met 
herstellen, had tijden niet goed geslapen en de 
concentratie was weg. Het is lastig re-integreren 
als consultant met diverse projecten.”

Steun bij borstkanker
Haar inspanningen voor Borstkanker 
Vereniging Nederland geven haar energie. 
“Het enthousiasme en de gedrevenheid van 
mijn mede patiënt-advocates hebben mij ook 
enthousiast gemaakt om het leven rondom 
borstkanker te willen verbeteren. Wat ik wil 
meegeven is dat werkgevers niet voorbereid 
zijn op de terugkomst van kankerpatiënten. Je 
krijgt bijvoorbeeld een baan onder niveau, alsof 
je geen volwaardig mens meer bent. Daar moet 
nog heel wat werk verzet worden!”
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Hoofd-halskanker is een verzamelnaam voor 
verschillende kankersoorten, onder andere aan 
het strottenhoofd, de lip en keel-, mond- en 
neusholte. Marcel Haumann had een tumor op 
de tongbasis en ging door een lijdensweg. Toch 
won hij de strijd en blikt hierop terug.

Tumor op de tongbasis
“In de zomer van 2009 voelde ik een bobbeltje 
in mijn nek”, vertelt Marcel. “Ik had er geen 
last van, had het nooit eerder opgemerkt. Toch 
maar even langs de huisarts, die het ook niet 
goed wist. Hij liet bloed onderzoeken, maar 
daar kwam niets verontrustends uit. Omdat 
het bultje er nog steeds zat, lieten we een echo 
maken. Er werd direct een punctie gedaan.” 
Toen bleek het toch mis, Marcel bleek hoofd-
halskanker te hebben. Waar de primaire tumor 
zat, was op dat moment nog niet duidelijk. “Je 
komt dan in de medische molen terecht met 
allerlei onderzoeken”, kijkt hij terug. “Ik bleek 
toen een tumor op de tongbasis te hebben.”

Het HPV-virus
De tumor bleek behoorlijk groot en kon niet 
geopereerd worden. “Mijn kansen leken niet 
al te best. Uit verder onderzoek bleek de tumor 
veroorzaakt door het HPV-virus, wat de kansen 
iets beter maakte.” Marcel kon deelnemen in 
een studie met vier chemokuren. Daarvan kon 
hij er drie volmaken, omdat hij tijdens de vierde 
keer als bijwerking hartritmestoornissen kreeg. 
Daarna volgde nog een standaardbehandeling 
met 35 bestralingen en zes chemokuren. Ook 
die maakte hij niet helemaal af. “De gevolgen 
van de bestraling waren zo heftig, dat ik 
halverwege werd opgenomen. Mijn gehemelte 
lag helemaal open.” Maandenlang kreeg 
Marcel sondevoeding. “Een zware periode om 

te herstellen. De pijnstilling werd langzaam 
afgebouwd en ik was enorm moe. Ondanks 
alles heb ik wel altijd de hoop gehad dat ik kon 
genezen, daar ben ik vol voor gegaan. Maar 
heftig was het zeker. Het feit dat mijn tumor het 
gevolg was van het HPV-virus gaf me houvast, 
want ik wist dat mijn kans daardoor wat groter 
was. Natuurlijk waren er momenten dat ik 
dacht: ‘zo hoeft het voor mij niet meer’, maar 
over het algemeen bleef ik er voor gaan, vooral 
ook vanwege de onvoorwaardelijke steun van 
mijn vrouw.”

De weg naar genezing
Na maart 2010 ging het snel beter met Marcel. 
Er volgde een zomervakantie met weinig 
problemen en daarna ging hij weer aan het werk 
in zijn eigen bedrijf. “Alle energie was weer terug 
en dat was ongelooflijk. Ik had niet gedacht dat 
dat ooit nog zou gebeuren. Ik heb een eigen 
bedrijf met 40 à 50 man personeel, dat moet ook 
doordraaien.” Hoewel Marcel toegeeft dat veel 
oude gewoontes weer terugkeren, zijn er ook 
dingen veranderd. “Ik heb mijn vrouw beloofd 
dat de laptop ‘s avonds niet meer opengaat. 
Het gaat nu prima met me en ik realiseer me 
dat ik in zekere zin geluk heb gehad.” Helemaal 
ongeschonden is Marcel niet uit de strijd met 
hoofdhalskanker gekomen.

Zijn speekselklieren zijn blijvend beschadigd 
door de radiotherapie. “Als ik praat of eet moet 
ik af en toe wat drinken. ‘s Nachts gebruik ik er 
een gel voor. In principe kan ik alles weer eten, 
hoewel pindakaas moeilijk gaat”, glimlacht hij. 
“Je kunt er goed oud mee worden. Inmiddels ben 
ik genezen verklaard. De tumor is na vijf jaar 
nog niet teruggekeerd en dan is de kans miniem 
dat het alsnog gebeurt.”

Hoofd-halskanker
Het verhaal van Marcel
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Eric Rommens ziet het weer helemaal zitten, 
nu hij herstelt van een tumor in zijn keel. Maar 
gemakkelijk was het leven met keelkanker niet. 
Er ligt een zware periode achter hem. De zorg in 
het ziekenhuis was echter geweldig: “Er stonden 
vijf medisch specialisten om mijn bed om de 
beste behandeling te bespreken.”

Een rampjaar 
2013 was een rampjaar voor Eric. In korte tijd 
werd hij ontslagen als hoofd administratie, 
overleed zijn moeder én kreeg hij een 
herseninfarct. Hoewel hij daarvan gelukkig goed 
herstelde, was de ellende nog niet voorbij. De 
ziekte van Menière kwam er overheen: heftige 
aanvallen van draaiduizelingen, slecht horen en 
oorsuizen.

Eind vorig jaar kwam daar de keelkanker 
bij. Eric bleek een tumor te hebben aan de 
achterzijde van zijn tong, die doorliep tot in zijn 
strottenhoofd. “Ik had al een tijdje een bobbel 
in mijn keel, maar ik had daar geen last van. De 
huisarts dacht dat het een ontsteking was. Ik 
ging echter terug naar de huisarts toen ik daar 
oorpijn bij kreeg die niet overging.”

Behandeling in de vorm van targeted therapy
Toen bleek dat Eric een kwaadaardige tumor had, 
verwees zijn eigen medisch specialist hem door 
naar een ziekenhuis in Utrecht. De volgende dag 
kon hij er terecht. Na de intake door de KNO-
arts stonden er vijf artsen om zijn bed met ieder 
een eigen specialisme. Samen bespraken zij de 
diagnose en behandelingsmogelijkheden van de 
keelkanker.

Eric zou eerst chemotherapie krijgen en daarna 
bestraald worden. De chemotherapie was een 

zogeheten targeted therapy. Voor deze targeted 
therapy kozen de artsen omdat de herseninfarct 
van Eric van het jaar ervoor een beperking 
betekende voor andere behandelopties. De kans 
op herhaling van een herseninfarct was te groot.
Erics leven ná de behandeling
Inmiddels ligt de behandeling van de keelkanker 
achter hem. Slikken en praten waren door de 
behandeling lang lastig. “Het was pijnlijk, een 
messcherpe pijn, alsof mijn gehemelte en keel 
uit elkaar getrokken werden. Ik kon een tijdlang 
alleen maar zacht of gepureerd voedsel eten. 
Medicijnen innemen of drinken ging heel lastig. 
De kans op verslikken was groot. Mijn keel was 
door de bestraling bedekt met korsten. En ik kon 
het ijskoud hebben ondanks dat de thermostaat 
op 24 graden stond. Mentaal en fysiek allemaal 
heel heftig.”

Prettige en professionele zorg
De zorg in het ziekenhuis heeft een diepe, 
positieve indruk op hem gemaakt. Eric 
kreeg het telefoonnummer van een speciaal 
daarvoor opgeleide verpleegkundige, die hij 
kon bellen met al zijn vragen. Heel prettig en 
vertrouwenwekkend vond hij dat. De afspraken 
die hij bij verschillende medische disciplines 
moest afleggen, konden allemaal op een dag. 
KNO-arts, radioloog, tandarts, anesthesist, 
apotheker; hij hoefde er slechts een keer voor 
naar het ziekenhuis.

Hij heeft bij al die afspraken ervaren dat er tijd 
en belangstelling was voor hem en men deed erg 
zijn best hem op zijn gemak te stellen. We gaan 
een chemisch fabriekje van uw lichaam maken, 
zei de specialist die zijn keelkanker behandelde. 
“Maar maakt u zich geen zorgen, u bent bij ons 
in goede handen, zei deze mevrouw. En zo heb ik 
het zonder uitzondering ervaren.”

Keelkanker
Het verhaal van Eric
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Met pijn in zijn rug ging Daniël Dienaar naar 
de huisarts. Het betekende het begin van een 
ziekteverloop dat er in eerste instantie niet 
rooskleurig voor hem uitzag. Er werd longkanker 
geconstateerd. Nadat hij besloot mee te doen 
aan een medisch onderzoek – in de vorm van 
immunotherapie – dat aansloeg, geniet hij weer 
volop van het leven.

Diagnose van de longkanker
Het was een schitterende dag in april van het 
jaar 2014. De zon scheen en meneer Dienaar 
(72) besloot zijn oude auto uit de ‘pyjama’ te 
halen: van zijn winterbescherming te ontdoen 
om een ritje te gaan maken. Dienaar heeft 
altijd in de automotive gewerkt en was ook na 
zijn pensionering dol op zijn oude auto. Aan het 
einde van die dag had hij rugpijn. Een koutje 
opgelopen, dacht hij. Maar ’s nachts sliep hij 
slecht en kreeg hij meer pijn.

Hij besloot toch maar naar de huisarts te gaan, 
die een longembolie constateerde. Dienaar 
werd doorverwezen naar het ziekenhuis om 
een longfoto te laten maken. Die middag belde 
zijn huisarts om hem te vragen zich onverwijld 
wederom naar het ziekenhuis te begeven. De 
medische specialist had op basis van de foto het 
bange vermoeden dat er meer aan de hand was. 
Dienaar werd onder een CT-scan gelegd en het 
vermoeden werd bevestigd: in zijn longen zat 
een tumor.

Zeer zware behandeling
Hij moest blijven en zou de week erna een 
behandeling met chemotherapie ondergaan. 
“Ik werd er heel ziek van. Ik kreeg koorts 
en op de foto die zij maakten waren in mijn 
rechterlong abcessen te zien. Omdat antibiotica 

niet aansloeg, ben ik geopereerd en is er een 
stuk van mijn longen weggehaald.” De zware 
operatie eiste zijn tol. Vier dagen moest Dienaar 
op de Intensive Care blijven.

Zijn leven hing aan een zijden draadje. Van 
te voren had hij al een euthanasieverklaring 
getekend. Maar dat bleek gelukkig voorbarig, 
want zijn situatie verbeterde wat. “Maar daarna 
kreeg ik er ook nog een schimmelinfectie en 
een maagbloeding overheen.” Het zag er al met 
al niet al te rooskleurig voor Dienaar uit. Hij is 
daarin niet de enige; longkanker is een lastig te 
behandelen soort kanker. De overlevingskansen 
zijn dan ook niet hoog.

Dienaar bleek uitzaaiingen te hebben in zijn lever 
en bijnieren. De medisch specialist stelde hem 
daarop voor om mee te doen aan een medisch 
onderzoek. “Daar hoefde ik niet lang over na 
te denken. Hoewel het ongewis zou zijn of het 
onderzoek zou aanslaan, wilde ik iedere kans 
aangrijpen om een betere levensverwachting te 
hebben.” Niet stoppen Dienaar voldeed aan de 
voorwaarden om aan het medische onderzoek 
mee te doen en heeft een behandeling met 
immunotherapie ondergaan. Een behandeling 
waarmee het immuunsysteem wordt ‘getraind’ 
om de kankercellen te lijf te gaan.

Zielsgelukkig met het verloop
Hoewel het onderzoek nog gaande is, heeft de 
therapie voor Dienaar goed uitgepakt. “Mijn 
longen zijn schoon en mijn lever ook. Alleen mijn 
bijnieren nog niet, maar er is de verwachting 
dat ook dat nog gaat gebeuren.” Belangrijk is dat 
hij zich goed voelt. “Iedere drie weken krijg ik de 
medicatie en dat moet ik volhouden. Ik kan niet 
met deze therapie stoppen, dan komen de foute 
cellen weer terug.” Het hoeft geen betoog dat hij 
zielsgelukkig is met dit verloop. Zijn oude auto 
staat weliswaar te koop, want daarin zal hij niet 
meer rijden. Maar genieten van het leven doet 
hij weer volop.

Longkanker
Het verhaal van Daniël
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Frank maakte, in zijn eigen woorden, ‘een 
vliegende start’ met zijn prostaatkanker. In de 
zomer van 2012 merkte hij dat hij ‘s nachts wel 
heel vaak naar het toilet moest. In oktober ging hij 
daarmee naar de huisarts. Leeftijdsgerelateerde 
klachten, dacht Frank.

De huisarts constateerde inderdaad een vergrote 
prostaat, die verder normaal aanvoelde. Dankzij 
een medicijn was hij binnen drie dagen van zijn 
klachten af. Voor alle zekerheid liet de huisarts 
ook het bloed controleren, onder meer op PSA 
(Prostraat Specifiek Antigeen). Een verhoogde 
PSA-waarde is een indicatie voor een verhoogde 
activiteit van het prostaatweefsel.

Uiterst hoge PSA-waarde
Twee dagen na het bloedprikken stond de 
huisarts voor de deur met het nieuws dat de 
PSA torenhoog was. Op vrijdag kon Frank bij 
een uroloog terecht, die verder onderzoek liet 
doen. Een week later kreeg Frank de diagnose: 
uitgezaaide prostaatkanker, genezing niet 
mogelijk, alleen palliatieve behandeling waarmee 
de ergste pijn en symptomen worden bestreden. 
“Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel, 
je wereld stort in”, kijkt Frank terug. Hij kreeg een 
hormoonmiddel dat de vorming van testosteron 
tegengaat. Prostaatkanker groeit onder invloed 
van dit hormoon.

Ervaringsdeskundige
Om afleiding te zoeken stortte Frank zich op 
allerlei activiteiten en zocht tegelijkertijd het 
internet af op zoek naar informatie. “Ik heb 
een stoomcursus urologie gedaan. Binnen drie 
maanden was ik op de hoogte van de ins en outs 
van mijn ziekte. Kennis die ik deel als moderator 
op kanker.nl. Ook heb ik open kaart gespeeld met 
iedereen, ik heb geen geheim gemaakt van mijn 
ziekte. Het vreemde is dat ik lichamelijk eigenlijk 

nergens last van had, alleen van de behandeling. 
Dat is een heel tegenstrijdig gevoel. Ik ben blijven 
werken en ben fanatiek gaan sporten om de 
spieren te versterken. Ik viel wat af en voelde me 
verder eigenlijk goed.”

Verdere behandeling van de agressieve 
prostaat-kanker
Voor een second opinion en om te zien of er andere 
behandelingen mogelijk waren, kwam Frank na 
wat omzwervingen terecht bij een Nijmeegse 
uroloog met wie hij een goede klik had. Frank 
bleek een erg agressieve vorm van prostaatkanker 
te hebben, die sneller om zich heen greep dan 
gewoonlijk. De belangrijkste behandeling bleef het 
onderdrukken van de aanmaak van testosteron.

Op eigen initiatief koos Frank voor een 
subcapsulaire orchidectomie, waarbij het 
hormoonvormend weefsel uit de testes wordt 
verwijderd. Al na anderhalf jaar ging de kanker 
weer groeien, ondanks de hormoonbehandeling. 
Daarom krijgt hij nu chemokuren om de kanker 
rechtstreeks aan te vallen en medicijnen om 
botontkalking tegen te gaan.

Pluk de dag, nu het nog kan
Ondanks zijn vermoeidheid door de chemokuren is 
hij nog altijd levenslustig. “Ik probeer uit het leven 
te halen wat er in zit. Er is een noodzaak om het 
snel te doen, want elk moment telt. Een financieel 
adviseur heeft alles doorgerekend, ik hoef niet 
bang te zijn dat mijn nabestaanden berooid 
achterblijven.” Frank heeft een speciaal horloge 
dat aftelt hoeveel tijd hij nog heeft en bij zijn 
geliefden kan zijn. Hij mist geen voetbalwedstrijd 
van zijn zoons en is sowieso zeer betrokken bij de 
vereniging. Dat is wederzijds. “En we maken verre 
reizen, zolang het kan en voor zover dat mogelijk 
is gezien mijn situatie. Met blogberichten houd ik 
iedereen op de hoogte.”

Franks openheid heeft zijn omgeving de 
mogelijkheid gegeven om hem te ondersteunen, 
ook zijn werkgever verleent op alle mogelijke 
manieren ondersteuning. Op het platform Every 
Moment Matters heeft Frank zijn zeer persoonlijke 
verhaal verteld; samen met andere patiënten 
vertellen zij over wat prostaatkanker met het 
leven doet.

Prostaatkanker
Het verhaal van Frank
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