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wel met wat discussies gepaard gaan. De concrete 
invulling en taken van de adviesraad moeten nog 
meer handen en voeten krijgen. We zullen in de 
komende tijd ook een beroep op u gaan doen om 
voor input te zorgen richting de leden van de 
adviesraad. Als u nu al ideeën heeft, vernemen we 
die graag. In de loop van het najaar zullen de 
namen van de leden van de raad worden bekend 
gemaakt. Tot die tijd kunt u reageren op mijn 
 mailadres. 

Uiteraard kunt u altijd met uw vragen en opmerkin-
gen bij ons terecht. Als u ons belt of mailt dan kunt 
u er van verzekerd zijn dat uw privacy is gewaar-
borgd. Zonder uw toestemming zullen wij nooit 
met anderen daarover communiceren. Wellicht ten 
overvloede merk ik hierbij op dat wij deze garantie 
niet kunnen geven met betrekking tot communica-
tie via Facebook en andere sociale media.

Lobby en advies

Onlangs publiceerde de Nederlandse Transplantatie 
Stichting de nieuwste cijfers over het eerste halfjaar 
van 2016. Daaruit bleek dat het aantal orgaantrans-
plantaties ook dit jaar, net als vorig jaar, weer is 
afgenomen. Dit heeft er toe geleid dat er van diver-
se kanten nog meer gelobbyd wordt bij de politiek 
om het actief donorregistratiesysteem in te voeren. 
Ook het Longfonds maakt deel uit van deze lobby. 
Op internet las ik dat het initiatiefwetsontwerp van 
D66 over dit onderwerp na het zomerreces 
opnieuw wordt behandeld en in stemming 
gebracht. Overigens is het jammer genoeg nog 
allerminst zeker dat de wet een meerderheid in 
beide kamers zal halen.

Het Longfonds is eveneens bezig met een lobby 
richting politiek om de zogenoemde ‘lijst Borst’ aan 
te passen. Deze lijst (ooit door oud minister Els Borst 
ingevoerd) regelt welke aandoeningen gerekend 
worden tot de chronische ziektes. Dit heeft weer 
consequenties voor de vergoeding voor allerhande 
nevenbehandelingen zoals fysiotherapie. Toen die 
lijst werd samengesteld was Pulmonale Hypertensie 
een nog nauwelijks bekende aandoening. Zodoen-
de is het ook nooit op die lijst terecht gekomen en 
dat is natuurlijk volstrekt ten onrechte. Het zou voor 
onze patiënten een geweldige verbetering zijn als 
PH alsnog op de lijst komt te staan. Wij zijn uiteraard 
heel blij met het feit dat het Longfonds dit onder-
werp heeft opgepakt, want zij hebben natuurlijk als 
grote organisatie veel meer invloed dan wij als 
stichting met 450 leden/donateurs.

Verder kunt u in dit nummer lezen over de oprich-
ting van een PH patiënten adviesraad. Dit initiatief 
moet de komende maanden nader worden vorm-
gegeven. Aangezien dit ook voor ons bestuur een 
geheel nieuw fenomeen is, zal dit in het begin nog Vo
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Dat de tijd vliegt is een veel gehoorde uitspraak in deze tijd. Vroeger vond ik dat 

onzin, een uitspraak van oude mensen. Nu ik zelf tot die leeftijdsgroep behoor, 

ervaar ik het ook. Ik zit al weer het derde voorwoord van dit jaar te schrijven 

en het 25e sinds ik voorzitter ben. Tegelijk realiseer ik me dat we ook al weer 

over de helft van het jaar zitten. Gelukkig is er ook veel gebeurd sinds het 

 mei nummer van Papillon. In dit nummer kunt u er van alles over lezen.

Ferdinand Bolsius, 
voorzitter
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‘Als je jong bent en in de bergen een hartstil-
stand krijgt, is er niets tegen reanimeren 

– sterker, we zijn in Nederland zo opgeleid 
dat we dat ook meteen doen’, zegt Anco 

Boonstra als voorbeeld van het ene uiterste. Aan de 
andere kant noemt hij iemand in het eindstadium 
van longkanker, voor wie geen enkele therapie meer 
mogelijk is. ‘Reanimeren en beademen is dan niet 
langer zinvol.’ 
Ook PH is een ongeneeslijke ziekte, gaat Anco Boon-
stra verder, ‘maar we hebben patiënten die na een 
tijdige start met goede medicatie al langer dan een 
tiental jaar stabiel zijn. En bij een aantal van hen 
kunnen we – als ze aan de criteria voldoen – het leven 
ook verlengen met een longtransplantatie. Dus als 
zij verslechteren is het toch nog zinvol om hen in 
leven te houden tot de transplantatie.’ Daar zit ech-
ter meteen ook het kritische punt, zegt hij. ‘Als het 
nodig is kunnen we deze mensen beademen en een 
aantal weken kunstmatig (via ECMO) van zuurstof 
voorzien, maar dan moet er wel zicht zijn op een 
spoedtransplantatie. Betreft het een PH-patiënt die 
bij maximale behandeling toch achteruit gaat door 
rechtzijdig hartfalen en waarbij het rechterhart sterk 
is uitgezet, dan is er op een bepaald moment nog 
maar een heel wankel evenwicht tussen leven en 
dood. Als deze patiënt niet op de transplantatielijst 
kan, dan is er geen herstel mogelijk. We begeleiden 

Moeilijke 
 onderwerpen 
toch bespreken

Als het om ziekte en gezondheid gaat, zijn er een aantal moeilijke onderwerpen. 

 Reanimatie is er zo één. Gesprekken erover hebben vaak een grote emotionele lading. 

‘Het ligt heel gevoelig’, zegt Anco Boonstra uit het VUmc, ‘maar als je het verstandig doet, 

kun je er heel goed over praten.’ Aan Anita Harte vertelt hij over het grijze gebied tussen 

de twee uitersten van altijd reanimeren enerzijds en niet meer reanimeren anderzijds. 

hem dan in zijn laatste levensfase en proberen pijn, 
benauwdheid en andere onaangename situaties 
zoveel mogelijk te bestrijden. Maar het succes van 
een reanimatie zou nul zijn, het hart stopt omdat het 
te uitgerekt is.’
Het grijze gebied tussen deze twee uitersten is groot, 
zegt Anco Boonstra. 

Over nadenken
Reanimatie is een heel gevoelig onderwerp, maar wel 
heel belangrijk om te bespreken, zegt Anco Boonstra. 
‘Patiënten lopen er ook niet voor weg.’ Vaak begint hij 
het gesprek door te zeggen dat ‘we het eens over de 
toekomst moeten hebben’. Dan legt hij uit dat er van 
alles kan gebeuren, dat je niet hoopt op nare dingen, 
maar dat het wel kan voorkomen. ‘Ik vergelijk het 
wel met een verzekering – je regelt iets voor brand, 
maar je hoopt dat het nooit gebeurt.’
Eigenlijk vindt Anco Boonstra  dat in het eerste jaar 
na de diagnose alle moeilijke dingen besproken 
horen te worden, waarbij het hoe en wanneer uiter-
aard afhankelijk is van de patiënt en zijn situatie. Zo 
moet er soms ook over transplantatie gesproken 
worden en moet een patiënt daarmee ook nadenken 
over donatie, zegt hij. ‘Net zoals het belangrijk is om 
het gesprek te voeren over het onderzoek dat we 
doen na de dood, onderzoek waar we veel van leren.’ 
Ook dat noemt hij een aspect om over na te denken. 
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‘Over reanimatie praten betekent immers niet dat we 
niets meer voor iemand doen. We doen juist heel veel, 
maar het gaat erom dat we zinloze dingen laten. Er 
zijn patiënten die zelf zeggen dat ze niet gereani-
meerd willen worden. Anderen willen graag dat we 
een aantal dagen proberen om hen in leven te hou-
den. En soms is het voor patiënten al een hele gerust-
stelling dat ze weten dat wij ook weten dat zij geen 
‘kasplantje’ willen worden.’ 
Ondanks dat er veel voor pleit om bij PH niet te 
reanimeren, zegt Anco Boonstra tot slot, ‘is het toch 
iets om heel genuanceerd mee om te gaan.’

Studie
In 2006 verschenen de resultaten van een studie die 
werd uitgevoerd over de periode 1997-2000. Het 
betrof 3.130 patiënten met PAH en daaruit bleek dat 
reanimatie slechts heel zelden succesvol was. In de 
jaren daarna bleek de praktijk genuanceerder. Ook 
bij operaties, waarbij de functies worden overgeno-
men door een machine, bleek het goed te kunnen 
gaan. ‘Vandaar dat de tijd over is dat we zeggen dat 
we bij PH niet reanimeren’, zegt Anco Boonstra. ‘Het 
hart kan het op zich soms wel aan, maar het staat wel 
bij voorbaat al met 2-0 achter omdat het zo is uitge-
rekt.’
De grens waarop reanimeren wel of niet succesvol 
kan, is echter niet goed af te bakenen.  

Boodschap
Uit het verhaal van Anco Boonstra blijkt hoe lastig 
het is om iets algemeens te zeggen over het grijze 
gebied. ‘Misschien is dat ook wel de boodschap’, zegt 
hij. Of misschien is de boodschap juist dat hij patiën-
ten op het hart wil drukken om er in ieder geval over 
na te denken en het met de dokter te bespreken. 

“Reanimatie 
is een heel 
gevoelig 
onderwerp, 
maar wel 
heel 
belangrijk 
om te 
bespreken”

Halverwege het gesprek pakt Anco Boonstra zijn smart-
phone. Het is even zoeken – ‘te lang’ zegt hij zelf – maar dan 
klinkt luid en duidelijk: ‘Zet het geluid van uw telefoon 
 maximaal aan, zorg voor een veilige plek.’ Het is de reanima-
tie-app van de Hartstichting, die precies zegt wat je bij een 
reanimatie moet doen. ‘Ook voor mij als dokter is dat handig, 
want zo vaak doe je het niet.’
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bestuur van de Stichting, maar anderhalf 
jaar geleden werden ze geïntensiveerd 
in een structureel overleg. Ingrid: ‘Nu de 
lijntjes kort zijn, kunnen we dit soort 
zaken veel sneller aankaarten en wisselen 
we veel gemakkelijker informatie uit.’
De eerste tijd was het bestuur bij elk 
overleg van de PVA aanwezig. Nu ze 
elkaar echt weten te vinden, wordt dat 
eens per jaar. Ferdinand: ‘Informatie 
uitwisselen is ook voor ons het doel. 
Daarnaast wilden we graag de banden 
met de verschillende expertisecentra 
aanhalen. Dat het overleg de afstand 
tussen ons heeft verkleind is erg prettig, 
uiteindelijk is het allemaal vooral in het 
belang van de patiënt’. 

Weinig patiënten
Normaal gesproken bestaat het landelijk 
overleg van de PH-verpleegkundigen uit 
twee delen, enerzijds onderwijs, ander-
zijds het bespreken van eigen agenda-
punten. 
Ingrid: ‘De laatste tijd lagen de prioritei-
ten echter wat anders. We hebben niet 
alleen regelmatig overleg met de 
 Stichting, we liepen onder andere ook 

tegen problemen aan bij het toedienen 
van nieuwe medicatie en een nieuwe 
manier van aanvragen bij de zorgverze-
keraars. Daar ging veel tijd in zitten.’ 
Ferdinand herkent dit en haakt er direct 
op in. ‘Die ambtenarij bij de zorgverzeke-
raars zien wij ook. Kunnen jullie daar iets 
aan doen?’
Ingrid: ‘Wij als werkgroep niet echt, maar 
we kaarten het aan bij de doktoren en 
hopen dat zij het bespreken. Daarbij is 
het overigens sowieso de vraag hoe ver 
je bij de zorgverzekeraars komt.’
Wilma: ‘Het is wel de reden geweest om 
ons aan te sluiten bij de V&VN, onder de 
afdeling Longziekten. We hoopten op 
die manier meer voeten in de aarde te 
krijgen.’
Ferdinand: ‘En helpt het?’
Ingrid: ‘Nog niet echt. Wij leveren vooral 
input en het is zeker interessant, maar 
we zien nog niet echt rendement. Er zijn 
te weinig patiënten met pulmonale 
hypertensie, het is een onbekende 
 zeldzame aandoening.’
Ferdinand signaleert eenzelfde dilemma. 
‘Wij zien dat ook in onze relatie met het 
Longfonds.’

PH-verpleegkundigen en Stichting 
PHA weten elkaar te vinden

Taakgroep Pulmonale Vasculaire Aandoeningen
De PH-verpleegkundigen zijn landelijk verenigd in de taakgroep Pulmonaal Vasculaire Aandoeningen (PVA) van de V&VN 
(Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland). Het doel van de PVA is om door gezamenlijk 
overleg de verpleegkundige zorg voor PH-patiënten, zowel voor kinderen als volwassenen, in de verschillende expertise-
centra goed op elkaar af te stemmen en kennis en ervaring te delen. 
Wilma van Laar uit het St. Antonius Nieuwegein is voorzitter van de taakgroep, Diana Pettinga uit het UMC Groningen is 
secretaris.

Sinds anderhalf jaar schuift de 
Stichting PHA geregeld aan bij het 
landelijk overleg van de taakgroep 
PVA, waarin de PH-verpleegkundi-
gen zijn verenigd. Voor de Papillon 
maakten twee van hen, Wilma van 

Laar en Ingrid Verheul uit het 
St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, 
een  afspraak met stichtingsvoorzit-
ter Ferdinand Bolsius. Ze spraken 
over het belang van dit ‘aanschui-
ven’ en over wat er dan zoal aan 

bod komt.
Het initiatief kwam van de verpleegkun-
digen. Zij hoorden dingen van patiënten 
waarvan ze dachten: daar moeten we 
iets mee. Ingrid: ‘Zo bleek bijvoorbeeld 
de landelijke patiëntendag in Amster-
dam voor een aantal patiënten te ver 
weg. Of we hoorden van jongeren dat zij 
behoefte hadden aan een aparte  jonge-
rendag’. Uiteraard waren er al contacten 
tussen de PH-verpleegkundigen en het 
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Resultaat
De vraag komt op tafel wat het overleg 
tussen de stichting en de verpleegkundi-
gen tot nu toe heeft opgeleverd.
Ferdinand: ‘We hebben het ondermeer 
gehad over de invulling van de lotgeno-
tendag. Ook hebben we aandacht 
besteed aan de huisartsenfolder en het 
feit dat patiënten deze bij hun huisarts 
onder de aandacht kunnen brengen. 
Daarnaast zijn we bezig om een informa-
tiebrochure  voor zowel patiënten als 
hun mantelzorgers te vertalen.’
Wilma: ‘Ook het meedenken over de 
onderzoeksagenda van het Longfonds 
kwam aan bod. Net als de actualiteit van 
de website van stichting.  Zo hebben wij 
weer informatie aangeleverd over de 
behandeling van pulmonale hypertensie. 
En wij hebben geadviseerd om de link 
www.phaeurope.org toe te voegen, 
omdat hier alle PH-centra in binnen- en 
buitenland te vinden zijn. Zo zorgt onze 
samenwerking er ook voor dat de 
 website weer up-to-date is.’ 

De ‘korte lijntjes’ zijn echter de belang-
rijkste uitkomst tot nu toe, het is dé 
manier om elkaar te versterken in het 
werk voor de patiënten.
Ingrid: ‘Wij krijgen veel vragen van 
 patiënten over praktische zaken die te 
maken hebben met de ziekte en probe-
ren deze te beantwoorden. Toch is het 
vaak anders als je antwoord krijgt van 
een ervaringsdeskundige. Daarom 
 verwijzen wij patiënten door naar de 
patiëntenorganisatie, waar die ervarings-
kennis zit.’
Ferdinand: ‘We merken inderdaad dat 
dat volop wordt gedaan en dat is goed. 
Daarnaast hopen wij dat het overleg van 
de PH-verpleegkundigen en de goede 
samenwerking die zij hebben, ook de 
artsen stimuleert om nog beter samen 
te werken. Ook dat is immers allemaal in 
het belang van de patiënten.’

Conclusie
Als dit gesprek een conclusie zou 
 moeten hebben, dan is het vooral dat de 
contacten tussen de verpleegkundigen 
en de stichting goed lopen en dat de 
patiënt daar gebruik van kan maken. ‘Wil 
of durft een patiënt iets niet rechtstreeks 
te bespreken, dan kan het zeker via de 
een of de ander’, zegt Ferdinand. Patiën-
ten hebben nog wel eens het gevoel dat 
ze klagen, maar dat is onterecht zeggen 
ze alle drie. Ingrid: ‘Wij zijn juist blij dat 
mensen het aangeven als iets niet loopt, 
dan kunnen we er in ieder geval iets 
mee.’

Eens in de zoveel tijd is het zover: één van de pulmonale hypertensie 
 onderzoekers gaat het veilige nest van 3F – de gang in het ziekenhuis 
waar wij onderzoekers verblijven – verlaten. De onderzoekers die 
weggaan, zijn na vier jaar onderzoek doen (bijna) klaar met hun 
 proefschrift en zullen dat op korte termijn gaan verdedigen. Na hun 
vertrek zullen de onderzoekers in opleiding gaan tot longarts of het 
onderzoek over de grens voortzetten. Dat laatste gebeurt met name 
bij de onderzoekers uit het lab. 
Onlangs ging Onno Spruijt ons verlaten om te beginnen aan zijn 
opleiding tot longarts. U kent hem misschien wel van zijn inspan-
ningsonderzoek wanneer u CTEPH heeft, van zijn PET onderzoek of 
van tijdens de MRI’s. 
Stiekem gaan wij als collega’s Onno best een beetje missen, want 
buiten dat Onno wijzer, grijzer en kaler is, was hij de enige man. Door 
zijn man-zijn (en vierjarige werkervaring op de afdeling) heeft Onno 
zich ontwikkeld tot een soort GoudenGids - Google - Orakel. Heeft de 
computer waarop wij de MRI’s uitwerken storing, dan komt Onno om 
hem te maken. En als het hem niet lukt, weet hij wel wie hij moet bel-
len om ‘m te maken. Weet je geen leuk onderwerp om te presenteren, 
Onno heeft toevallig net een interessant artikel gelezen. Moeten er 
nieuwe cupjes komen voor het koffiezetapparaat? Onno bestelt ze wel 
(hoewel dit waarschijnlijk meer met zijn koffieverslaving dan met 
collegialiteit te maken heeft). 
Kortom, Onno is een beetje onmisbaar. 
Toch hebben wij als achterblijvende dames geprobeerd die onmis-
baarheid zo veel mogelijk in te dammen. Het bestellen van de cupjes 
wordt nu gedaan door een van de longkankeronderzoekers, hoewel 
de eerste bestelling al sneuvelde op de oprit, toen deze door haar 
werd overreden met de auto. De MRI planning is overgenomen door 
Anna Huis in ’t Veld en voor de leuke onderwerpen van  een presenta-
tie kloppen we aan bij Cathelijne van der Bruggen. Dan blijft alleen 
nog de MRI computer over… daar bewaren we Onno’s telefoon-
nummer nog maar even voor. 

Aan de VU werken verschillende 
jonge mensen aan (promotie)

onderzoek naar PH. In de vorige 
Papillon nam Cathelijne afscheid van 

u als lezer. Deze keer vertelt 
promovenda Joanne Groeneveldt 

over ‘ het leven van een promovendus 
aan de VU’. 

Afscheid
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LOTGENOT ENEen dagje dierentuin en meer

wisselen rond het thema Omgaan met 
onzekerheid. 

Herkenning
De ouders zijn in drie groepen verdeeld, 
in principe op leeftijd van de kinderen. 

De problemen 
waar ouders 
van kinderen 
met PH mee 

worstelen, 
blijken verschil

lend, maar zijn 
tegelijk ook voor 
velen herkenbaar. 

In twee van de 
groepen pakt 

iedereen twee kaartjes met daarop 
een tekst of foto. Eén kaart past bij de 
onzekerheden die ze voelen, de andere 
laat zien waar ze kracht uit halen.
Een moeder van een jong kind met PH 
pakte een kaart met sterretjes. ‘Mijn kind 
is heel vrolijk’, zegt ze, ‘hij heeft altijd 
sterretjes in zijn ogen. We zetten kleine 
stapjes en proberen het zo vol te hou
den. Ik ben heel erg trots op hem.’
In een andere groep vraagt een ouder 
van een puber zich af hoe het zit met 
alcohol. Haar kind wil uit en ziet dat 
anderen drinken (leest in de Papillon 
over het drinken van een wijntje ;-). 
Hoe ga je daar als ouder mee om?
Weer een ander ziet dat zijn kind (eind 
basisschool) nog niet zelf de balans kan 
vinden tussen wanneer ze net genoeg 

doet of juist net teveel. ‘Ze gaat elke 
keer weer over die grens, waar

voor ze dan ook steeds de prijs 
betaalt in de vorm van 

fysieke pijn.’ Moeilijk voor zijn kind, zegt 
hij, maar ook moeilijk voor henzelf als 
ouders. ‘We vinden het lastig om haar 
telkens af te moeten remmen.’ 
En hoe doe je het met kinderfeestjes? ‘Je 
moet andere ouders (en kinderen) altijd 
instrueren – je hebt toch een kind met 
een gebruiksaanwijzing’, zegt een ouder. 
‘Daar zitten andere ouders ook niet altijd 
op te wachten.’ 

Wat in veel verhalen terugkomt, is de 
buitenwereld, het onbegrip van de 
omgeving. Zit je kind nog in een buggy 
terwijl hij al kan lopen, dan zal hij ‘wel lui 
zijn’. En speelt je kind een keer buiten, 
dan geloven ze niet dat het ziek is – 
 ‘terwijl ze niet zien dat hij alleen buiten 
komt als hij een goede dag heeft’. 

Na de groepsgesprekken wordt er nog 
even samen teruggeblikt. Het was 
 confronterend zegt de één, maar wel 
heel positief. Het is fijn om dingen te 
delen en steun te hebben aan elkaar, 
zegt een ander. De verdeling naar 
leeftijds groepen blijkt prettig – ‘je komt 
toch dezelfde dingen tegen’.

Ook wordt duidelijk dat het zware 
 thema’s zijn, waar ouders mee worste
len. De gevoelens van machteloosheid 
als je naar je kind kijkt, de levens
verwachting die is uitgesproken, de 

Op de laatste zaterdag van juni kwamen zo’n 14 kinderen met PH, 
hun ouders, broertjes en zusjes, naar Burgers Zoo in Arnhem voor  

de tweede Kinderdag op rij. Net als vorig jaar werd de dag georganiseerd 
door de Stichting PHA en het PH-team van het  
Beatrix Kinderziekenhuis - UMC Groningen.

‘Confronterend, 
maar wel fijn om 
te kunnen delen’

Kinderdag in Burgers Zoo

Het is tegen half tien als de eerste gezin
nen in Burgers Zoo onderweg zijn naar 
het Safari restaurant. Ze zijn herkenbaar 
aan hun zoekende blik en de brief in hun 
hand met daarop het logo van de Stich
ting PHA – de uitnodiging voor deze 
dag. Een klein half uur later is het binnen 
volle bak, met ruim 70 mensen (waar
onder zo’n 30 kinderen) aan de koffie, 
thee of limonade. 

Dorien van Lindenberg heet iedereen 
van harte welkom namens het bestuur 

van de stichting. Eigenlijk zou voorzitter 
Ferdinand Bolsius hier staan, maar hij 
laat zich wegens fysiek ongemak helaas 
verontschuldigen. Dorien vertelt over 
het waarom van deze dag. Over hoe 
belangrijk lotgenotencontact is en over 
de kinderdag van vorig jaar, die zowel 
door de kinderen als door hun ouders als 
heel  positief is ervaren. Namens het 
UMCG heet ook Theresia Kazemier ieder
een welkom. Zij stelt haar drie collega’s 
uit het UMCG voor, maatschappelijk 
werkster Sira Baars en 

kinderpsychologen Kim van 
der Schoot en Jeffrey 
Looijestein. Gedurende 
het ochtendprogramma 
(als de kinderen vast 
op zoek gaan naar de 
dieren) begeleiden 
zij drie gespreks
groepen, waarin 
ouders met 
elkaar van 
gedachten 
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Annemieke Jansen is cardioloog en 
samen met haar zus Janine schrijf-
ster van het kookboek Hartstikke 
lekker, met als ondertitel: Voorko-

men is beter dan genezen. 
 
Het idee voor het kookboek kwam voort uit 
de ervaringen die Annemieke Jansen heeft 
met patiënten met hartfalen. Zij mogen 
weinig tot geen zout gebruiken, zegt ze, en 
moeten ook in andere opzichten een gema-
tigde voedingspatroon aanhouden. ‘Ik ben 
eens gaan kijken naar de wetenschappelijke 
achtergrond daarvan. Wat is nu goed voor 
de mens?’ Daaruit bleek al vrij snel dat wei-
nig zout niet alleen goed is voor een patiënt 
met hartfalen, maar voor ieder van ons. 
Maar, gaat ze verder, ‘als je met minder zout 
nog smakelijk wilt koken – iets wat we hele-
maal niet gewend zijn – dan moeten we wat 
aanpassingen doen en weten waar de 
 valkuilen zitten.’ 
In eerste instantie wilde ze wat adviezen 
opschrijven, de valkuilen aanwijzen en een 
paar recepten meegeven aan haar patiënten 
met hartfalen. Toen ze echter verder in het 
wetenschappelijk onderzoek dook, zag ze 
hoe slecht ook vet en suiker zijn. ‘Niet alleen 
voor mensen die iets hebben met hun hart, 
maar voor iedereen eigenlijk. Als we met z’n 
allen net iets gezonder gaan leven, kunnen 
we heel veel ziektes voorkomen en daarmee 

ook veel prettiger leven – dat verschil is echt 
indrukwekkend.’
 
Honderd recepten
Zus Janine bedacht samen met Annemieke 
meer dan honderd recepten, maakte en 
fotografeerde ze. Zelf ploegde Annemieke 
vele wetenschappelijke artikelen door om te 
komen tot zo uitvoerbaar mogelijke voe-
dingsadviezen. Het resultaat staat in Hart-
stikke lekker, dat uitkwam bij uitgeverij 
 Fontaine. Annemieke: ‘In het boek hanteren 
we dezelfde richtlijnen als die van de 
Gezondheidsraad. Het is voor iedereen 
interessant, ook voor PH-patiënten.’
Over het eten van vollere zuivelproducten 
zegt ze dat er niet veel op tegen is. ‘Het gaat 

met name om suikers en andere slechte, 
snelle koolhydraten.’ En dan met name die 
suikers, zegt ze, ‘daar bevat een recept vaak 
veel te veel van. Neem een gemiddelde 
taart, daar zit zo een paar honderd gram 
suiker in. Plus een pakje roomboter! Dat kan 
anders, zonder dat het ingewikkeld of 
 smakeloos wordt. Integendeel! Het is al heel 
snel hartstikke lekker.’

Het kookboek van een cardioloog

contacten met andere kinderen. Het zijn 
onderwerpen die vaak moeilijk 
bespreekbaar zijn. 
Sira Baars raadt ouders aan om deze dag 
vooral ook te gebruiken om contact te 
leggen met ouders met wie het klikt. Het 
kan heel goed zijn om ook buiten zo’n 
jaarlijkse dag eens met elkaar af te spre-
ken, zegt ze. 

Dierentuin
In de tijd dat hun ouders binnen zaten te 
praten, zijn de kinderen de dierentuin in 
geweest. Op het programma stond een 
speurtocht, maar daar kwam niet elke 
groep aan toe. Het was leuker om zo 
rond te lopen of ze hadden er ‘gewoon 
geen zin in’. 

Na een gezamenlijke lunch staan een 
aantal gidsen van Burgers Zoo klaar om 
ouders en kinderen in groepjes rond te 
leiden door (een deel van) het park. Er 
blijkt net een jong neushoorntje te zijn 
geboren dat vandaag voor het eerst naar 
buiten mag – hij zit vanzelfsprekend in 
elke rondleiding. Onderweg van het ene 
dier naar het andere, deelt een aantal 

ouders hun ervaringen. Anderen vinden 
het genoeg om even van een fijne mid-
dag te genieten. 

Deze dag is een kinderdag. Voor de 
 kinderen betekent dat vooral dat ze een 
middag iets leuks doen. Voor de ouders 
is de dag minstens zo belangrijk, zij 
komen vooral voor de ontmoeting met 
lotgenoten. Toch is het bijzonder om te 
zien hoe ook de kinderen elkaar opzoe-
ken. Sommige kennen elkaar al een 
beetje, anderen zijn helemaal nieuw. 
Maar dat ze elkaar vinden, blijkt bij de 
borrel na afloop. Als een aantal verstop-
pertje speelt in het restaurant en tele-
foonnummers uitwisselt om contact te 
houden. 

LOTGENOT EN
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Elke keer wanneer er een WK of EK is, mis ik mijn opa 
ontzettend. Ik denk dat hij zeker één van de grootste 
fans was van elk Nederlands elftal. Vanaf het 
moment dat mijn familie in Vietnam een tv had, keek 
hij naar elke interland van Nederland. 
In Vietnam is het zo dat de oudste zoon met zijn 
gezin in het ouderlijk huis blijft wonen, samen met 
zijn ouders en ongetrouwde broers en/of zussen. 
Mijn vader had destijds vier zussen en één broer die 
nog thuis woonden. Het was dus vrij druk bij mijn 
grootouders thuis. 

Nachtrust
Vanaf het moment dat mijn opa alle interlands volg-
de, zorgde dat voor wat ergernissen bij de rest van 
zijn huisgenoten. Vanwege het tijdsverschil moest 
mijn opa altijd midden in de nacht naar de wedstrij-
den kijken. Dat betekende dat mijn tantes de wekker 
moesten zetten, zodat ze hem op tijd konden wek-
ken (zelf zou hij de wekker niet horen, omdat hij zo 
luid snurkte). Zodra de tv echter aanging, kon ieder-
een naar zijn/haar nachtrust fluiten. Mijn opa 
was zó’n fanatiek supporter – het hele huis 
kon horen dat én hoe het Nederlands 
elftal speelde. Op zijn tijd werd er ‘Hol-
land! Holland!!’ gescandeerd. Regel-
matig kwamen enkele van zijn vrien-
den bij ons thuis de wedstrijd kijken. 
Dikke pret dus voor de rest van de 
familie! Maar het mooiste was dat hij, 
zodra de wedstrijd was afgelopen, 
gewoon weer naar bed ging en direct in 
slaap viel! Zo moe was hij van het aanmoedi-
gen. 

Er is één gebeurtenis die ik nooit zal vergeten: mijn 
tantes zijn een keer vergeten om de wekker te zet-
ten. Nu was mijn opa een heel lieve en zachtaardige 
man, maar de volgende morgen was het huis even 
te klein! Ik vind het prachtig dat hij zo’n fan was. Hij 
kende werkelijk alle internationals uit zijn hoofd. 
Oké, de uitspraak was niet (helemaal) goed, maar je 
wist wie hij bedoelde. 
In 2004 had ik een speciaal oranje voetbalshirt voor 

hem laten maken met rugnum-
mer 10 en zijn naam er op. Helaas 
heeft hij dat nooit kunnen dra-
gen, want hij stierf een maand 
voor het EK begon.

Aandacht
De afgelopen maanden is er best 
veel gebeurd op het gebied van 
bekendheid voor PH. Zo kwam ik 
een uur lang op Radio Maria en 
werd ik geïnterviewd voor het 
Noord Hollands Dagblad. Dat is 
raar wakker worden hoor, als 
je   ’s  morgens vroeg je hoofd 
levensgroot in de krant ziet! Ik had niet verwacht dat 
ze er zoveel aandacht aan gingen besteden. Twee 
pagina’s vol en in twee edities. De interviewer wilde 
samen met mij op 5 mei aandacht geven aan Wereld 
PH dag. Achteraf besloot ze om het artikel niet op 5 
mei te plaatsen maar enkele dagen later, zodat mijn 

interview niet verloren zou gaan tussen 
alle artikelen over Bevrijdingsdag. Erg 

sympathiek! 
Ik kreeg heel veel leuke en positie-
ve reacties. Nog steeds zijn er 
mensen die mij herkennen en vra-
gen naar PH en/of over transplan-
tatie. Toch vond ik het mooiste 

resultaat van mijn interview dat de 
dochter van een Thuiszorg mede-

werkster zich, na het lezen, als donor 
heeft aangemeld. 

Daarnaast ben ik in contact gekomen met lotgeno-
ten die ook in de Zaanstreek wonen. Zij waren niet 
bekend met de PH Stichting en kenden verder geen 
lotgenoten. Fijn dat we elkaar hebben gevonden, 
het zijn hartstikke leuke dames. We gaan veel plezier 
hebben met elkaar! 

Bekendheid

Deze zomer hadden we het EK voetbal in Frankrijk en het is 
jammer dat het Nederlands elftal niet heeft meegedaan. Hoe 
is het mogelijk dat Nederland van IJsland heeft verloren? 

Niet van Duitsland of Italië, maar van IJsland…  

Column
Tu Anh Guldemont (39) is 
een actief type. Ze heeft 
sinds zestien jaar PH en 
heeft tot een jaar of vier 
geleden ‘gewoon’ 
gewerkt. Toen was haar 
lichaam te moe, zoals ze 
het zelf zegt. Dat betekent 
echter niet dat ze is gaan 
stil zitten. Integendeel. 
Tu Anh heeft doelen en ze 
doet er alles aan om die te 
bereiken. In de komende 
Papillons geeft ze u een 
inkijkje in haar leven. 
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John had ongeveer een half jaar fysieke klach-
ten, voor in december 2013 een dokter in het 
streekziekenhuis in Assen aan PAH dacht. 
Hij stuurde hem door naar dokter Boonstra, 

die dat vermoeden bevestigde. ‘Ik heb vroeger 
gevoetbald en wilde dat een jaar of drie geleden weer 
oppakken. Om wat aan mijn conditie te doen, begon 
ik met hardlopen. Maar na vijftien meter stond ik al 
met mijn handen op mijn knieën.’ John had nog 
nooit van PH gehoord, was blij dat de diagnose 
 relatief snel kwam, maar schrok tegelijk ook enorm. 
De eerste twee jaar ging het niet goed met John en 
zat hij ziek thuis. ‘Ik zat vaak aan de zuurstof 
– ’s nachts of na het douchen bijvoorbeeld – en kon 
weinig.’ Hij kreeg pillen, maar zijn hart ging zodanig 
achteruit dat hij in oktober 2014 een Veletripomp 
kreeg. Dat was opnieuw erg schrikken, net als het feit 
dat hij werd aangemeld voor een longtransplantatie. 
‘Zo’n pomp is voor 24 uur per dag, zeven dagen per 
week. En tot je dood.’ 
Het positieve nieuws was dat de pomp goed bleek aan 
te slaan. Zijn kwaliteit van leven ging stukken voor-
uit en in Groningen zeiden ze dat hij veel te gezond 
was voor een transplantatie. ‘Dat schrikbeeld heb ik 
nu wel naast me neer kunnen leggen.’

John pakte zijn baan bij de belastingdienst weer 
langzaam op. Hij houdt zich bezig met de fysieke 
beveiliging, loopt veel heen en weer en voelt zich 
– ‘uitzonderingen daargelaten’ – goed. Die uitzonde-
ringen zijn dan vooral de keren dat zijn Hickman- 
katheter is ontstoken en hij een PICC-lijn – ‘ik heb in 
mijn carrière al de derde’ – krijgt. Vervelend voor zijn 
baas (en zijn gezin), vindt John, omdat hij dan weer 

naar Amsterdam moet en soms ook een tijdje moet 
blijven. Maar hij weet ook dat niemand er iets aan 
kan doen en dat zijn baas het eigenlijk vooral naar 
vindt voor hem. 
De collega’s die het moeten weten, weten wat John 
heeft. Voor de rest merkt niemand het en weten veel 
mensen niet eens dat zijn heuptasje een pomp bevat. 
‘Op mijn werk ben ik niet anders dan iemand zonder 
levensbedreigende aandoening.’

Privé voelt het wel anders. Hij hield van voetballen, 
wielrennen en dat kan niet meer. Vorig jaar werd hij 
leider bij het voetbalelftal van één van zijn zoons en 
ook daar merkte hij dat hij een fysieke achterstand 
heeft. Dat hij bij warm weer niet meer kan gaan 
zwemmen is jammer, maar hij voelt ook niet meer zo 
die behoefte als toen hij jong was. 
Dat is wat hemzelf en zijn fysiek betreft. 
Geestelijk is het niet altijd gemakkelijk, zegt John. 
‘En dan is het voor mijn gezin nog moeilijker dan 
voor mij.’ Dat gezin bestaat uit zijn vrouw en twee 
zoons van 16 en 18. ‘Voor hen is het verschrikkelijk’, 
zegt John. ‘Ik heb geen keus, maar voor hen is het 
een zware belasting. En voor mijn vrouw en kinderen 
is het ook frustrerend om te zien dat ik toch lang-
zaam achteruit ga.’ Daar voelt hij zich wel eens schul-
dig over, maar ook dan weet hij: Ik kan er niets aan 
doen.

Lotgenotencontact
In het begin was het vooral overleven, zegt John. Nu 
is er meer een gevoel van: genieten van de tijd die je 
hebt en je daar wat vaker van bewust zijn. Hij heeft 
geleerd om niet te wachten met de dingen die hij 
graag wil doen, maar maakt tegelijk ook gewoon 
plannen voor de toekomst. Zijn ziekte is thuis 
bespreekbaar en dat is belangrijk. Net zoals hij ook 
lotgenotencontact belangrijk vindt. ‘Van elkaar leer 
je meer dan van de dokter. En als je denkt: hé, bij mij 
gaat het anders dan bij de ander, dan kun je dat weer 
aan de dokter vragen.’ Precies wat hij ook gaat doen 
in de pas opgerichte patiëntenadviesraad, maar dan 
meer los van zijn eigen persoonlijke situatie – een 
schakel zijn tussen logenoten en artsen (zie elders in 
deze Papillon).
Waarom hij gevraagd is voor de patiëntenadvies-
raad? ‘Ik denk dat ze mondige patiënten zochten…’

John Kolk (51) overkwam wat veel PH-patiënten overkomt. Het duurt lang voor ze 

weten waar hun klachten vandaan komen en als ze dan de diagnose krijgen, is vaak de 

eerste gedachte: nu ga ik snel dood. Gelukkig blijkt in tweede instantie vaak ook dat er 

medicatie is die het ziekteverloop in veel gevallen een hele tijd kan vertragen. Ook dat 

geldt voor John.

‘Van andere patiënten 
leer je meer dan 

 van de dokter’

‘Op mijn werk ben 
ik niet anders dan 
iemand zonder 
levensbedreigende 
aandoening.’

P
er

so
on

li
jk
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VA N HET BEST U UR

Andy Voordouw toernooi
Op 1e Pinksterdag werd voor de 7e keer het 
Andy  Voordouw toernooi gehouden in 
 Bodegraven. Andy overleed op zijn 19de aan de 
gevolgen van PH en sindsdien organiseren zijn 
ouders, familie en vrienden dit voetbaltoernooi. 
Ieder jaar mogen wij aan het eind van de dag 
een cheque in ontvangst nemen met een 
bedrag dat geheel gaat naar wetenschappelijk 
onderzoek naar PH. Dit jaar stond er maar liefst  
2.750 euro op!
Het prachtige evenement werd net als andere 
jaren  afgesloten met vuurwerk en met het zin-
gen van het lijflied van Andy: You’ll never walk 
alone.

Naast de activiteiten die de Stichting PHA organiseert, zijn er ook andere initiatieven die voor 

PH patiënten zeer de moeite waard kunnen zijn. U leest erover in de Papillon en vindt meer op onze 

 website en Facebookpagina.  

Mevrouw Dit Bongers-Markus uit Lopik heeft ons een quilt 
cadeau gedaan die wij mogen verkopen. We doen dit graag en 
bestemmen de opbrengst dan volledig voor wetenschappelijk 
onderzoek.
Wilt u een bod doen? Stuur voor 15 september een mailtje met 
het bod naar lenyvandersteen@pha-nl.nl. De hoogste bieder 
krijgt de quilt toegestuurd.
Mevrouw Bongers vertelt zelf waarom ze ons de quilt schonk:
‘In september 2015 hield het Quiltersgilde een grote quilttentoon-
stelling in Deventer. Een paar maanden daarvoor deed het bestuur 
een oproep aan de leden of zij een blok ‘kronkels’ van 12x12 cm 
wilden maken en daarbij een goed doel wilden opgeven. De bedoe-
ling was om van alle ingezonden blokken een grote quilt te maken. 
Er werden zoveel blokken ingezonden dat het bestuur besloot per 
goed doel een aantal blokken te geven om een quiltje van te maken. 
Ik had Stichting PHA opgegeven en kreeg  28 blokken toegestuurd. 
Daarvan heb ik een quilt gemaakt van 80x100 cm. Deze quilt wil ik 
graag geven aan de Stichting PHA, zodat  zij er mee kunnen doen 
wat ze willen. 
Onze kleinzoon, Hidde Masseling uit Lopik, heeft vanaf zijn geboor-
te PAH en gaat regelmatig naar het UMC Groningen voor controle. 
Vandaar mijn keuze voor de stichting.’
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VA N HET BEST U UR

September 
14-18 Jaarlijkse PHA Europe congres in Barcelona
22 Inloopmiddag voor PH-patiënten en partners, regio 

Oost. Onder het genot van een High Tea informeel met 
elkaar praten en ervaringen delen.

Oktober
? Lotgenotendag Maastricht (datum is op moment van 

drukken nog niet bekend, houd onze website en 
 Facebook in de gaten)

Agenda

VA N HET BEST U UR

Het bestuur vindt het een prima idee om 
door middel van een adviesraad meer 
invloed te krijgen op het reilen en zeilen 
van de centra en op de zogenoemde 
onderzoeksagenda. Als de centra zelf 
vragen om meer patiëntenparticipatie, 
dan gaan wij ervan uit dat ze de adviezen 
van de raad ook serieus gaan nemen (zie 
ook het artikel in Papillon van februari jl.). 

In eerste instantie was het voor ons 
bestuur lastig om kandidaten te vinden 
om plaats te nemen in een adviesraad. 
Wij hebben weliswaar ongeveer 400 
patiënten als lid/donateur, maar wij 
kennen lang niet iedereen persoonlijk. 
Vandaar dat wij aan beide genoemde PH 
centra hebben gevraagd om kandidaten 
voor te dragen. De behandelend artsen 
en verpleegkundigen kennen hun 
patiën ten immers veel beter. Het leidde 
tot een voordracht van 7 personen 
 vanuit het VUmc en 4 vanuit het 
St. Antonius. 

Bijeenkomst VUmc
Op 10 juni was er een eerste bijeenkomst 
met de mensen die zich aanmeldden 
vanuit het VUmc. Dokter Anco Boonstra 

vooralsnog zal de stichting de advies-
raad tevens faciliteren. 
Als voorzitter vertrouw ik erop dat de 
adviesraad een evidente bijdrage zal 
leveren aan de kwaliteit van zorg voor 
PH patiënten.

St. Antonius
De bedoeling is om deze zomer een 
aparte bijeenkomst te organiseren voor 
de personen  die vanuit het St. Antonius  
Ziekenhuis zijn voorgedragen. Op het 
moment dat deze Papillon ter perse 
gaat, heeft deze bijeenkomst nog niet 
plaats gevonden. 

Zoals gesteld heeft de Stichting PHA de 
adviesraad opgericht. En zoals hiervoor 
eveneens genoemd, zijn we op 10 juli 
gestart met patiënten van het VUmc. 
Het voorstel van de stichting is dat de 
groep uit het VUmc en de groep uit het 
St. Antonius op termijn één adviesraad 
gaan vormen voor de twee betreffende 
centra. Dit als aanzet voor een verdere 
uitbreiding met de andere expertise-
centra naar een landelijke PH patiënten-
adviesraad. 
Dokter Boonstra verklaart zich een 
tegenstander van uitbreiding met ande-
re centra. In de volgende vergadering zal 
de adviesraad zich hierover beraden en 
zal verdere discussie plaatsvinden over 
de invulling van de adviesraad. 

Oproep 
De patiënten adviesraad heeft straks als 
belangrijkste taak om zo goed mogelijk 
contact te onderhouden met de patiën-
ten. Zij worden dan ook opgeroepen om 
zoveel mogelijk te reageren. Als u nu al 
ideeën heeft, hoort de adviesraad ze 
graag. In de loop van het najaar worden 
de namen van de leden van de raad 
openbaar gemaakt. Tot die tijd kunt u 
reageren via het e-mail adres van de 
voorzitter (fbolsius@pha-nl.nl). 

was aanwezig als toehoorder. Als voor-
zitter heb ik aangegeven dat het de 
bedoeling is om thans een patiënten 
adviesraad op te richten en ik heb uitge-
legd hoe het bestuur de organisatori-
sche en inhoudelijke invulling daarvan 
denkt te concretiseren. Direct contact 
met zoveel mogelijk patiënten heeft 
daarbij de hoogste prioriteit. Vanuit het 
bestuur is het voorstel om de voorzitter 
van de stichting tevens te benoemen tot 
voorzitter van de patiënten adviesraad. 
Na enige discussie over een eventueel 
conflicterend belang, werd het voorstel 
aangenomen en werd de voorzitter van 
de stichting benoemd tot voorzitter van 
de adviesraad. De meerderheid van de 
aanwezigen zag daar geen enkel 
 probleem in, aangezien de stichting en 
de adviesraad dezelfde belangen heb-
ben – het behartigen van het patiënten-
belang. 

De aanwezigen verklaarden zich vervol-
gens officieel bereid om toe te willen 
treden tot de PH patiënten adviesraad, 
waarmee deze nu formeel is opgericht. 
De adviesraad wordt georganiseerd als 
een commissie van de stichting en 

PH Patiënten Adviesraad opgericht

Een aantal maanden geleden kwam zowel van het VUmc als van het St. Antonius Nieuwegein 

het verzoek of de Stichting PHA het initiatief wilde nemen om een PH patiënten adviesraad op 

te richten. Het bestuur besloot gehoor te geven aan beide verzoeken. Ferdinand Bolsius vertelt  

over de opstartfase.
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Cher (30) is verslaafd aan koken, eten en drinken en stoeit dagelijks met cliënten in 
haar praktijk over voeding. Daarbij is ze creatief, enthousiast en geniet ze volop 
van haar leven samen met haar man, hond, vrienden en familie. Sinds vier jaar 
heeft ze PH. 
In de Papillon deelt ze haar persoonlijke visie op gezond eten en leven.

Terwijl ik dit schrijf loopt het zweet langzaam 
over mijn rug, zakt mijn zonnebril van mijn neus 
en neem ik een slokje van mijn verkoelende, 
vers gemaakte meloen-muntsorbet.  

Oh nee grapje. Het is halverwege juli en het stortregent. 
Even lekker oer-Hollands zeuren over het weer: wat een 
ellende! Ik wil zon!
Ik ga nog net niet stampvoeten, haha. Aankomend 
weekend schijnt het beter te worden, dus ik heb weer 
goede moed. 
Onderzoek toont aan dat mensen die veel groente en 
fruit eten zich veel gelukkiger voelen. Dit geluksgevoel 
kan al optreden bij één portie groente of fruit per dag 
extra. Ik denk dat je best iedere dag een kilo groente en 
fruit kunt eten. Heerlijk en bomvol vitamines, mineralen 
en allerlei andere bioactieve stoffen waar we ons ontzet-
tend goed door voelen. 
Zomergroente en -fruit maken mij altijd extra vrolijk. Je 
proeft de zon. Ik hou van dat positieve gevoel. Heerlijk. 
Daarom nu flink wat makkelijke receptjes, waarmee je in 
een handomdraai de zomer proeft.
Nu nog de zon. Maar die komt. Ik heb er het volste 
 vertrouwen in.

Salade van watermeloen
Snijd een watermeloen in stukjes. Besprenkel met wat 
goede olijfolie. Bestrooi met munt, pecannoten, citroen-
rasp en wat schapenfeta.

Gegrilde groenten met 
kruidenolie
Maak met behulp van de staafmixer of keukenmachine 
een lekkere kruidenolie. Meng basilicum, peterselie en 
bieslook met olijfolie, knoflook en breng op smaak met 
wat peper en zeezout. Besprenkel hier diverse gegrilde 
groenten mee.

Auberginesalade
Prik een aubergine rondom in met een vork en rooster in 
de oven op 200 graden, totdat ie helemaal gaar is. Haal 
het vruchtvlees uit de aubergine en hak fijn. Meng met 
knoflook, komijn, verse koriander, platte peterselie en 
peper en zeezout. Lekker op een stukje desembrood.

Zon zon zon
Gebakken banaan
Snijd een banaan in plakjes en bak langzaam in wat 
roomboter om en om goudbruin. Serveer met geraspte 
kokos.

Ananasmousse
Doe een halve ananas in de blender en laat dit draaien 
tot een mooie mousse. Laat een paar uur koelen in de 
koelkast. Serveer met ragfijn gehakte munt en extra 
pure chocolade.

Japanse lente-uitjes
Gril lente-uitjes in zijn geheel. Besprenkel ze met een 
dressing van milde sojasaus, limoensap, gember en 
sesamzaadjes. Lekker bij sashimi.

Aardbei-kokosijs
Meng kokosmelk in de blender met aardbeien. Zet een 
paar uur in de vriezer en genieten!

Bloemkoolpuree met 
sinaasappel
Maak een puree van gekookte bloemkool met behulp 
van de staafmixer. Breng op smaak een klontje room-
boter, peper, zeezout en rasp van een sinaasappel. 
 Lekker bij vis of garnalen.

Gazpacho van meloen
Snijd een rode ui, een halve cantaloupe meloen en 3 
vleestomaten fijn en doe in een schaal. Voeg 3 el olijf-
olie, 2 el appelazijn en 800 ml liter water toe. Pureer alles 
met de staafmixer en breng op smaak met peper en 
zeezout. Zet een paar uur weg in de koelkast en serveer 
met ragfijn gesneden lente-ui, platte peterselie en 
 eventueel een chilipepertje.

Liefs, Cher
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