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leek in ieder geval niet meer te begrijpen. 
Nu maar hopen dat een nieuwe minister daar iets 
aan gaat doen, zodat wij weten waarom we die 
hoge verzekeringspremies moeten betalen en dat 
het geld ook doelmatig wordt besteed.
Hier laat ik het bij, voor nu heb ik wel weer genoeg 
van mijn ergernissen opgeschreven.

Het is alweer het eind van het jaar. Deze Papillon is 
de vierde en laatste van 2017. Wij hopen dat u 
gemerkt heeft dat we met z’n allen zeer actief zijn 
geweest dit jaar. Volgend jaar gaan we weer op de 
oude voet door. Mocht u opmerkingen of sugges-
ties hebben dan horen wij dat graag. Via e-mail of 
Facebook zijn wij altijd bereikbaar. 

Nog even dit: De komende lotgenotendag is al 
gepland. Op 14 april zijn we te gast bij het UMC in 
Utrecht. Zet het maar vast in de agenda!

Het lijkt wat vroeg, maar namens het bestuur wil ik 
toch vast besluiten met u een goede jaarwisseling 
toe te wensen en vooral een goed nieuw jaar.

De gezondheidszorg

Ik ben wel benieuwd wie we krijgen als minister van 
volksgezondheid (als u dit leest, is dat vast al 
bekend). Zoals we weten kan een minister veel 
goede dingen doen voor de patiënten, maar ook 
veel foute. Dat hebben we de afgelopen periode 
een enkele keer geweten. De patiënten waren het 
lang niet altijd met de vorige minister eens. 
Jammer dat de partijen het eigen risico niet hebben 
kunnen verlagen. Voor chronische patiënten is die 
385 euro een onvermijdelijk vaste jaarlijkse bijdrage 
aan de kosten van de gezondheidzorg. En eigenlijk 
valt een eigen risico niet onder het principe van een 
verzekeringsomslagstelsel. Alle burgers betalen 
gezamenlijk gelijk voor de kosten. Voor chronische 
patiënten geldt dat blijkbaar niet. 

De bekostiging van de gezondheidszorg is al jaren 
een heet hangijzer binnen de politiek. In de praktijk 
komen we de raarste dingen tegen. Verzekeraars 
die weigeren te betalen of die zorginstellingen 
zodanig aan de ketting leggen dat ze aan het eind 
van het jaar geen budget meer hebben om patiën-
ten te behandelen. Vandaag lees ik in de krant dat 
er vijftien Nederlandse ziekenhuizen zijn die in 
ernstige financiële problemen verkeren, waarvan er 
twee op de rand van de afgrond zouden verkeren. 
Dit zou onder andere komen doordat de zorg-
verzekeraars ‘snoeihard’ onderhandelen. Ik kan me 
niet voorstellen dat dit in het belang van de 
 patiënten is. Omgekeerd komt het ook voor dat 
zorginstellingen bewust of onbewust te hoge 
 rekeningen sturen. Onlangs kwam ook nog aan het 
licht dat voor dezelfde behandeling bij het ene 
ziekenhuis bijna vier keer zoveel gerekend wordt als 
bij het andere. Zowel de verzekeraars als de zieken-
huizen wentelden zich in allerlei bochten om deze 
kromme toestand recht te praten. Onbegrijpelijk 
voor de patiënt. Ik vraag me wel eens af of de 
wereld van de gezondheidszorg het zelf allemaal 
nog snapt. De jungle aan regelgeving is voor een Vo
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Zoals het er op het moment van dit schrijven naar uitziet, heeft Nederland weer 

een nieuw kabinet. Als oud politicus heb ik altijd de neiging om daar iets over te 

vinden, maar ik moet me inhouden. Als voorzitter van de stichting dien ik alle 

patiënten en die zijn het vast niet allemaal met me eens en dat hoeft immers 

ook niet.

Ferdinand Bolsius, 
voorzitter
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Tekst: Anita Harte

Ook Menno Douwes had nog nooit van PAH 
gehoord voor hij bij prof. dr. Rolf Berger in het 
UMCG aan tafel zat. “Tijdens mijn opleiding 

in Groningen liep ik een coschap kindergeneeskunde 
in Enschede. Daar zag ik tijdens een spreekuur met 
een kinderarts hoe zij bij een kind een hartruis vast-
stelde en hoe ze de ouders daarover gerust kon stellen. 
Kindergeneeskunde sprak mij altijd al aan en hierdoor 
raakte ik nog meer geïnteresseerd.” Nu is hij in oplei-
ding tot kinderarts en wil hij zich uiteindelijk speciali-
seren als kindercardioloog. “Het hart en de longen zijn 
voor mij de mooiste organen. Mijn broertje is overle-
den aan een aangeboren hartafwijking, misschien 
speelt dat onbewust ook mee. Ik weet het niet. Maar 
tijdens dat coschap in Enschede viel alles een beetje 
samen. De kinderarts raadde mij aan om eens te gaan 
praten met Rolf Berger. Ik moest voor mijn opleiding 
namelijk nog een onderzoek doen en hij zou vast iets 
voor mij hebben.” 
Dat hij uiteindelijk zó gegrepen zou worden door het 
doen van onderzoek dat hij zelfs besloot te promove-
ren, had hij van te voren niet gedacht. Begin dit jaar 
was zijn proefschrift klaar. Menno Douwes promo-
veerde cum laude op zijn onderzoek Shaping the futu-
re of paediatric pulmonary arterial hypertension, vrij 
vertaald: Vormgeven aan de toekomst van kinderen 
met PAH. 

De juiste behandelcriteria 
Zijn proefschrift bestaat uit verschillende delen. In 

het eerste deel borduurt hij voort op het onderzoek 
dat hij als student bij Rolf Berger al startte. “Hij wil-
de uitzoeken welke criteria bruikbaar zijn om te 
bepalen welke kinderen met calciumkanaalblokkers 
behandeld kunnen worden om de bloeddruk in de 
longen te verlagen. Voor volwassen waren die criteria 
er al. Voor kinderen waren er andere criteria, omdat 
specialisten dachten dat kinderen anders zouden 
reageren dan volwassenen. Wij hebben nu aange-
toond dat dat toch niet zo is, het is voor kinderen – 
wat deze behandeling betreft – beter om ze met 
dezelfde criteria te beoordelen als volwassenen.”
Het is belangrijk dat dit is uitgezocht, zegt Menno 
Douwes. “Er is een groot verschil tussen kinderen en 
volwassenen. Kinderen groeien nog en hun organen 
en immuunsysteem zijn nog aan het rijpen. En ze 
hebben ziektes die bij volwassenen niet voorkomen 
en omgekeerd. Dat betekent ook dat kinderen anders 
kunnen reageren op een behandeling dan volwasse-
nen. Of dat criteria verschillen op basis waarvan een 
bepaalde behandeling wordt gestart.” Maar dat hoeft 
dus niet, zo bleek in dit geval. Soms vallen criteria en 
behandeling gelijk aan die bij volwassenen “Het is 
alleen goed om dat ook wetenschappelijk vast te stel-
len.” 

Wat de patiënt direct merkt van dit onderzoek? “Als 
een kind nu de calciumkanaalblokkers krijgt, weet je 
zeker dat het zinvol is. Aan de ander kant filteren we 
de kinderen eruit bij wie het niet helpt.”

De behandeling van 
kinderen met PAH 
verbeteren

Combinatietherapie blijkt ook bij kinderen met PAH een betere behandeling. 

Dr. Menno Douwes suggereert in zijn proefschrift bovendien dat daarmee niet 

gewacht moet worden tot het slechter gaat met een kind. “Als het niet beter 

gaat, werkt de behandeling  blijkbaar onvoldoende en moet je intensiever gaan 

behandelen”, zegt hij in een gesprek over zijn promotieonderzoek.

Menno Douwes vlak voor zijn promotie

“Het hart en de 
longen zijn voor 
mij de mooiste 
organen.”

onderzoek

Combinatietherapie is aantoonbaar beter
Een ander deel van het promotieonderzoek gaat over 
de combinatietherapie. Op basis van de data van een 
groot aantal kinderen – alle Nederlandse kinderen 
met PAH gegevens uit expertisecentra in Nederland, 
Denver en New York – concludeert Menno Douwes 
dat de combinatietherapie ook bij kinderen met PAH 
een betere overleving geeft dan de therapie waarbij 
met één middel wordt behandeld. “Eerst was er de 
gedachte: we gaan PAH intensiever behandelen als 
het slechter gaat. Bij volwassen ontstond de bewe-
ging om daar niet op te wachten, maar om met meer 
middelen te gaan behandelen als het niet beter gaat 
met de patiënt. Voor kinderen is daar nog niet een 
eenduidige internationale richtlijn voor, maar men is 
het wel eens over die intensievere behandeling. Als 
het namelijk niet beter gaat met een kind, dan werkt 
de behandeling blijkbaar nog onvoldoende.” 

Dat er nog veel onderzoek nodig blijft, weet ook 
Menno Douwes. Hoe meet je bijvoorbeeld hoe ziek 
een kind is? “Je moet wel aantonen dat de onderzoe-
ken die je daarvoor gebruikt ook écht iets zeggen over 
of het beter of slechter gaat met een kind, anders 
behandel je misschien het verkeerde. Als bijvoorbeeld 
de 6-minutenlooptest van een kind verbetert, dan wil 
je dat dit betekent dat hij minder ziek is en een betere 
prognose heeft. Dus je moet met wetenschappelijk 
onderzoek aantonen dat die 6-minutenlooptest iets 
zegt over de ziekte van een kind, want anders kan je 
daar met je behandeling niet op varen.” In zijn proef-
schrift toont Menno Douwes van een aantal onder-
zoeken aan dat een meting in het begin ook daadwer-
kelijk iets zegt over de overleving. Het gaat dan om de 
6-minutenlooptest, de hartkatheterisatie, een aantal 
echometingen, de WHO-klasse en de meting die iets 

zegt over de stugheid van de vaten. “We kunnen op 
basis van deze onderzoeken dus inderdaad zeggen 
hoe ziek een kind is en op basis daarvan bepalen hoe 
intensief we dat kind gaan behandelen.”

Gemotiveerde ouders
Voor zijn promotieonderzoek heeft Menno Douwes 
eigenlijk nauwelijks kinderen hoeven zien. Hij werkte 
vooral met de grote hoeveelheid data die hij uit sta-
tussen van patiënten verzamelde. Alleen voor het 
eerste deel van zijn onderzoek zag hij patiënten op de 
hartkatheterisatiekamer. “Mijn onderzoek heb ik 
vooral kunnen doen dankzij de hele gemotiveerde 
groep ouders die eigenlijk altijd toestemming geeft 
om de gegevens van hun kind te mogen gebruiken.” 
Hij is daar heel blij mee. “Dankzij die toestemming 
wordt de behandeling ook echt beter en ouders besef-
fen dat.”
Zijn plan is om ook in de toekomst tijd te blijven 
besteden aan onderzoek. “Het leuke is dat je een 
‘eigen project’ hebt en dat het ook echt bijdraagt aan 
de patiëntenzorg.” Wel ligt zijn hart uiteindelijk bij 
die patiëntenzorg. “Direct contact met patiënten en 
ouders is eigenlijk toch het leukst.”
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Hey hoi Alexander,
Leuk om je te schrijven! Mijn naam is Caitlen en ik 

ben 17 jaar oud (of jong haha). Je kent mij wellicht 

van een interview in de vorige Papillon. Of mis-

schien lees je mijn blog liefscait.nl. Mocht je dat nog 

niet doen, dan is dat zeker een aanrader haha!

Inmiddels heb ik al twee jaar PH. Eigenlijk vrij kort, 

maar voor mij voelt het al als een eeuwigheid. Ik 

woon in Leidschendam en in mijn vrije tijd ben ik 

graag creatief bezig, speel ik hockey in een lichame-

lijk gehandicaptenteam en schrijf ik graag. Daar-

naast ga ik ook nog naar school, op dit moment 

naar 4 vmbo op het speciaal onderwijs. 

Op dit moment gaat het redelijk met mij, ik heb een 

beetje een routine gevonden die voor mij werkt. 

Alexander, merk jij ook dat een routine fijn is? 

Ik kan er soms vrij lang over doen om ergens aan te 

wennen en moet dagjes uit altijd inplannen. Een 

aantal van mijn vrienden die niet ziek zijn, vinden 

dit soms nog wel lastig. Dan wil ik eigenlijk een 

week van te voren al weten wat, hoe laat en waar. 

Zodat ik kan bedenken of ik misschien mijn rolstoel 

mee moet nemen, hoe ik dat moet doen met mijn 

medicatie en …, naja zo heb ik nog een hele waslijst 

aan struikelpunten. Het is en blijft lastig om overal 

rekening mee te moeten houden. Merk jij dat ook? 

Ik heb het geluk dat ik dus nog ‘kind’ ben en veel 

hulp krijg, van mijn ouders, vrienden, maar ook van 

therapeuten. Ik heb een psycholoog, ergotherapeut 

en fysiotherapeut. Zij helpen mij heel erg met het 

inplannen van mijn dagen en zo.  Maar juist omdat 

ik nog ‘kind’ ben wil ik het liefst alles lekker zelf 

doen, ik ben nogal eigenwijs. Aan de ene kant is dat 

fijn, maar het werkt mij meer tegen dan dat het mij 

nu echt helpt. Lastig hoor!

Groetjes,
Caitlen

Caitlen en Alexander
Twee PH-patiënten – een tiener en een nog-net-twintiger – gaan via de Papillon de komende tijd met elkaar 
corresponderen. Caitlen en Alexander laten u meelezen over wie ze zijn, wat ze doen en hoe het met ze gaat.

Hey Caitlen,
Laat ik mij eerst ook even voorstellen, zodat je een idee 
hebt met wie je schrijft. Ik ben Alexander, 29 jaar, woon 
alleen en doe vrijwilligerswerk. Onder andere als gastheer 
in een theater. Ik ben namelijk 100% afgekeurd en heb 
‘duurzaam geen arbeidsvermogen’ aldus het UWV. Geluk-
kig maar dat ik duurzaamheid belangrijk vind ;).

Waarschijnlijk ben ik met PH geboren, mijn conditie was 
namelijk altijd al slecht en werd door de jaren heen steeds 
minder. Op mijn 11e kreeg ik ook hartproblemen (gee, 
thanx!). Toch liet een diagnose nog vier jaar op zich wach-
ten.
Mijn eerste gevoel was opluchting, ‘Gelukkig! Ik ben niet 
gek, er is écht iets!’ Achteraf denk ik wel eens: misschien 
was ik liever gek geweest, hahaha ;).
Eerlijk gezegd heb ik geen routine en bekijk ik meer per 
dag waar mijn lichaam wel en geen zin in heeft. Ik probeer 
dan binnen die grenzen mijn conditie steeds iets op te 
rekken. 
Wat je zegt over vrienden, plannen en uitgaan – dat dat 
lastig kan zijn, dat herken ik volledig. Toen ik nog een kind 
was (in die goede oude tijd, uiteraard!), zat ik er ook mee 
dat ik niet gemakkelijk mee kon en vaak af moest zeggen. 
Dat begrepen ze jammer genoeg niet altijd. Toen vond ik 
dat flink *piep* met peren, nu denk ik: Ach ja, ook zij waren 
jong. Gelukkig heb ik inmiddels super chille vrienden die 
prima rekening met me houden.
Dat alles willen kunnen doen, dat heb ik nog steeds (hoef 
je echt niet jong voor te zijn haha). Ik heb geestelijk zoveel 
energie en ik wil zó veel... 
Gelukkig heb ik er – na ruim 14 jaar – wel vrede mee dat ik 
niet alles zélf kan en accepteer ik zo nodig hulp. Een *wel-
verdiend applause*, want dat was namelijk best een lange 
weg, hahaha.

Cheers,
Alexander

Penvrienden
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Momenteel lopen er een aantal onder-
zoeken in het Erasmus MC. Een van die 
onderzoeken is de BioCon studie. Car-
diologen proberen met een bloedtest 
het risico op hartklachten bij patiënten 
met een aangeboren hartafwijking en/of 
PH beter te voorspellen. Zo weet de 
cardioloog welke patiënt snel medicij-
nen nodig heeft, bij wie de medicijnen 
moeten worden opgehoogd en welke 
patiënten ze kunnen geruststellen. In het 
Erasmus MC wordt ook veel onderzoek 
gedaan naar de toegevoegde waarde 

van zogenoemde biomarkers in 
onder andere patiënten met een 
aangeboren hartafwijking en 
 patiënten met PH. Dit gebeurt in de 
BioPulse studie, een gezamenlijk 
onderzoek van de afdelingen cardio-
logie en longziekten.

Bloedtest meet kleine 
 veranderingen in het hart
Promovendus Vivan Baggen onder-
zocht het bloed van honderden 
volwassenen met een aangeboren 
hartafwijking. Zij concludeerde dat 
bepaalde eiwitten kunnen vertellen 
of iemand een hoog of laag risico 

loopt op het ontstaan van hartklachten 
en/of PH. “Met een bloedtest kun je 
kleine veranderingen in het hart meten 
die je niet ziet met de gebruikelijke tests, 
zoals een hartfilmpje (ECG) en een echo 
van het hart”, licht ze toe. 
We hebben veel geleerd van dit onder-
zoek en onderzoeken nu ook het bloed 
van veel patiënten met PH - op dit 
moment al 120, maar de inclusie van 
deze studie loopt de komende de vijf 
jaar nog door.

Meer volwassen met 
 aangeboren hartafwijkingen 
Het opsporen van complicaties van aan-
geboren hartafwijkingen wordt steeds 
belangrijker. Dat komt door de betere 
operaties op kinderleeftijd. Tot de jaren 
zestig van de vorige eeuw  overleden de 
meeste baby’s met een hartafwijking. 
Tegenwoordig worden de meeste 

patiënten volwassen – er zijn in Neder-
land naar schatting meer dan 35.000 
volwassen die als kind zijn  geopereerd 
aan hun hart.
Vroeger dacht men dat het hart na een 
hersteloperatie ook echt genezen was, 
dat blijkt niet te kloppen. Veel mensen 
krijgen jaren later toch hartklachten, 
zoals verminderde pompkracht van het 
hart (hartfalen) of ritmestoornissen. Wie 
welke klachten krijgt, is echter lastig te 
voorspellen.

BioCon studie
Binnen de BioCon studie is het bloed van 
bijna 600 mannen en vrouwen tussen 18 
en 75 jaar met een aangeboren hartaan-
doening onderzocht. In het bloed is 
gekeken naar de hoeveelheden van drie 
eiwitten die kunnen aangeven of de 
hartspier bijvoorbeeld overbelast of 
beschadigd is. Het gaat om de eiwitten 
NT-proBNP, troponine-T en GDF-15. Drie 
jaar lang zijn de patiënten gevolgd en 
werd bekeken welke patiënten overle-
den, hartfalen ontwikkelden, een ritme-
stoornis kregen of een nieuwe operatie 
nodig hadden.

Eiwitten voorspellen klachten
Het bleek dat patiënten met weinig van 
één van de eiwitten (NT-proBNP) bijna 
nooit overleden of hartfalen kregen. 
Artsen kunnen deze patiënten dus 
geruststellen, zij hoeven minder vaak 
voor controle naar de cardioloog. 
 Tegelijk kunnen de patiënten met het 
hoogste risico op hartziekten er met 
deze bloedtest ook uitgehaald worden. 
Cardiologen moeten deze patiënten dus 
juist extra goed in de gaten houden.

BioPulse studie
De Biopulse studie is een onderzoek 
naar de rol van biomarkers (bepaalde 
stoffen in het bloed) bij patiënten met 
PH. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

samen met de afdeling longziekten van 
het Erasmus. 
PH is een zeldzame aandoening van de 
bloedvaten in de longen. In gezonde 
longen is de bloeddruk veel lager dan de 
bloeddruk in de rest van het lichaam. Bij 
patiënten met PH is de druk in de long-
vaten te hoog. Daardoor ondervindt de 
rechterzijde van het hart, die het bloed 
door de longen pompt, meer weerstand 
bij het pompen van bloed. Hierdoor kan 
de rechter hartkamer op den duur ver-
groten en steeds meer moeite krijgen 
om bloed door de longen te pompen, er 
kan hartfalen optreden.

De klachten bij PH zijn in het begin vrij 
algemeen en kunnen ook bij veel andere 
ziektes voorkomen. Het is daardoor 
lastig al in een vroeg stadium de juiste 
diagnose te stellen en al vroeg met 
behandeling te beginnen. Op dit 
moment is het stellen van de diagnose 
en het instellen en aanpassen van 
behandeling voor een groot deel 
 gebaseerd op het beloop van de klach-
ten, beeldvormende onderzoeken zoals 
echo, perfussiescan of een CT scan en 
drukmetingen in het rechter hart 
 (hartkatheterisatie).

Biomarkers om oorzaak PH 
beter te begrijpen
Wij denken dat bepaalde stoffen in het 
bloed, zogenaamde biomarkers, ons 
kunnen helpen de oorzaak van PH beter 
te begrijpen. Daarnaast kunnen we met 
behulp van biomarkers de achteruitgang 
van de hartfunctie volgen en mogelijk 
zelfs voorspellen. Hierdoor kunnen we 
de behandeling verbeteren en al in een 
vroeg stadium, mogelijk zelfs voor het 
ontstaan van klachten, de behandeling 
starten of intensiveren. Of ook andere 
complicaties en bijvoorbeeld de levens-
verwachting kunnen worden voorspeld 
met biomarkers, is nog onbekend.

Er is op dit moment van 120 patiënten 
met PH bloed verzameld en geanaly-
seerd. Daarbij is ook gekeken naar de 
hoeveelheden van verschillende eiwit-
ten die kunnen aangeven of de hartspier 
bijvoorbeeld overbelast of beschadigd 
is.
De resultaten van de BioPuls studie 
 verwachten we eind dit jaar te kunnen 
presenteren.

Risico op hartklachten 
in bloed te meten

Op de afdeling 
 cardiologie van het 

 Erasmus MC Rotterdam 
wordt onderzoek gedaan 
naar bloed testen die het 

risico op hartklachten 
kunnen voorspellen. 
Dr. Annemien van de 

Bosch, cardioloog in het 
Erasmus MC en gespecia-

liseerd in aangeboren 
hartziekten en pulmonale 

hypertensie, legt uit.

Tekst: Dr. Annemien van de Bosch

Familie-
bijeenkomst voor 

onderzoek én 
gezelligheid

Op 5 april kwam de familie van Esch uit Schijndel bijeen 
in  café-restaurant De Nachtegaal. De reden voor deze 
 bijeenkomst was de al lang in de  familie rondsluipende 

 aandoening PH. In het aprilnummer vertelde  
arts-onderzoeker Jelco Tramper al over het onderzoek dat 
wordt gestart. Piet van Esch, een van de familieleden, blikt 

in dit  nummer nog een keer terug.

Tekst: Piet van Esch

Speciaal voor deze avond was dr. Vonk-Noordegraaf met zijn team 
afgereisd naar Schijndel om de familie uitgebreide uitleg te geven over 
de aandoening PH en de gevolgen daarvan. Het was duidelijk dat dit 
een aanvulling was op dat wat we al wisten, maar het kwam nu in dui-
delijke ‘Jip en Janneke taal’ de zaal in. Op zo’n moment merk je ook dat 
een duidelijke uitleg van zo’n ingewikkelde aandoening toch een 
bepaalde geruststelling teweeg brengt.

Een aantal mensen binnen de familie was natuurlijk kort of langer 
geleden al eens geconfronteerd met symptomen van de aandoening 
of erger nog met het overlijden van ouders, broers, zusjes of kinderen. 
Een aantal jaren geleden kon men – als de aanwezigheid van het 
bewuste gen al wel was geconstateerd en zich nog geen symptomen 
openbaarden – geen adequate maatregelen nemen of medicatie voor-
schrijven om de ziekte te stabiliseren dan wel te vertragen.
Tijdens deze avond bleek wat door veel medisch onderzoek al is 
bereikt. In een veel eerder stadium kan de aandoening al worden 
opgespoord en men kan al veel sneller starten met medicatie waar-
door de kwaliteit van leven veel langer gegarandeerd kan worden. 

Genezing is helaas nog niet mogelijk
Verder en meer onderzoek is dus van wezenlijk belang om voor de 
toekomst betere medicijnen te kunnen ontwikkelen, met misschien op 
lange termijn genezing in het vooruitzicht.
Maar daar zijn dan nog wel vele jaren onderzoek en een paar zakken 
geld voor nodig. 

Gelukkig was en is er grote bereidheid in onze familie om te testen en 
aan verder onderzoek mee te werken. Nadat we alle informatie over 
ons heen hadden laten komen en het team de nodig vragen had 
beantwoord, werd de avond afgesloten met een gezellig borreluurtje. 
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Ze droomde er altijd al van. Ooit wilde ze een 
boek schrijven. Nu, op haar 31ste, is het 
gelukt. Haar boek Ongeneeslijk positief is af. 

Het is een boek geworden met twee rode draden – 
haar ziekteproces en de manier waarop ze in het 
leven staat. Vlot geschreven, nuchter en soms met 
sarcasme. Een heftig verhaal, maar niet zwaar op de 
hand, eerder juist luchtig. Zo omschrijft Chermaine 
het zelf. “Ik heb het geschreven zoals ik ben.”

Het verhaal begint op de OK – klaar voor de trans-
plantatie – om vervolgens direct met een sprong 
terug te gaan naar 2011, naar de tijd dat het echt 
slecht met haar ging. Chermaine dacht dat ze telkens 
een longontsteking had, het bleek PH. Ze beschrijft 
de periode van ziek zijn en wat dat betekende voor 
haar relatie met man Pat, voor de relatie met vrien-
den en voor haar werk. Ook de goede band die ze 
opbouwde met haar arts komt aan bod. De manier 
waarop ze in het leven staat, hield haar op de been, 
zegt ze. “Ik sta er heel positief in. Altijd al. Ik probeer 
altijd het mooie van de dingen te zien.” Ook toen ze 
ziek was. “Soms had ik weleens een dipje, maar als ik 
er dan even ‘de balen van had’ ging dat vaak ook vrij 
snel weer over.” 

Blog was leidraad
Voor haar boek maakte Chermaine gebruik van het 
blog dat ze bijhield sinds ze in september 2016 in het 
VUmc lag te wachten op nieuwe longen. “Dat blog 
was mijn leidraad, het hielp mij om dingen te herin-
neren. Vooral van de tijd voor mijn transplantatie 
wist ik niet meer alles, ik was te ziek. Door het 
opnieuw te lezen, kwam veel weer terug. De tijd op de 
IC staat me wel heel helder voor ogen. Het is alleen 

van de tijd dat ik in slaap ben geweest, dat ik gebruik 
heb gemaakt van het dagboek dat mijn moeder toen 
bijhield.”

Chermaine heeft met haar boek drie doelen, zegt ze. 
“Ik hoop mensen te inspireren. Ik heb heel veel mee-
gemaakt, schreef daar een blog over en kreeg altijd 
goede reacties. Met mijn verhaal en met de lezingen 
die ik geef, wil ik laten zien dat je de wereld met een 
positieve blik kunt benaderen en uit het leven moet 
halen wat erin zit.” Daarnaast hoopt ze meer bekend-
heid te geven aan PH en aan de noodzaak van meer 
wetenschappelijk onderzoek. Een derde, minstens zo 
belangrijk doel, is dat mensen zich bewuster worden 
van het belang van orgaandonatie. “Er is nog heel 
veel onwetendheid.” Na haar longtransplantatie 
bleek bijvoorbeeld dat haar stembanden zijn bescha-
digd. Ze heeft nu een hese stem, maar is goed ver-
staanbaar. “Ik word er wel elke dag op aangesproken. 
‘Zo, een feestje gehad? Teveel geschreeuwd zeker’ of 
‘Ben je verkouden geweest?’” Chermaine vindt het 
niet erg. “Het geeft elke keer weer een opening om te 
vertellen over PH en over orgaandonatie.” De bijzon-
dere reacties die ze dan krijgt, onderstrepen de nood-
zaak. “Mensen vragen soms waarom ik niet preven-
tief al nieuwe longen heb gekregen. Of ze denken dat 
er wel longen ‘op de plank’ zullen liggen.”

“Ik geniet”
Het gaat fantastisch met haar, zegt Chermaine. 
“Beter dan het ooit is geweest! Waarschijnlijk heb ik 
al vanaf mijn tweede PH. Ik had altijd al een slechte 
conditie, kon nooit meekomen met sport. En nu? Ik 
kan meer dan ik ooit kon. Ik sport, kan eten zonder 
dat ik ergens last van krijg en ik was pas weer voor 
het eerst naar een concert, waar ik de hele avond heb 
kunnen dansen. Ik geniet!” De toekomst ziet ze roos-
kleurig tegemoet. “Ik heb voor het eerst van mijn 
leven het gevoel dat alles klopt.” Ze werkt weer in 
haar eigen praktijk waarin ze dieetadvies geeft, ver-
zorgt kookworkshops, blijft schrijven en geeft voor-
lichting over voeding, gecombineerd met haar per-
soonlijke verhaal. Verder komen er “allemaal nieuwe 
dingen” op haar pad én zoekt ze dat ook op. “Ik wil 
alleen nog maar dingen doen waar mijn hart ligt.” 

PH gunt ze niemand en het had ook best minder hef-
tig gemogen. Toch zegt ze dat het niet erg is geweest 
dat ze het had. “Alles wat ik bereikt heb, is misschien 
wel gelukt ómdat ik PH heb gehad. Het heeft mij nog 
gemotiveerder gemaakt dan ik al was, ik heb heel 
veel lieve mensen leren kennen, veel geleerd en ik sta 
heel bewust in het leven.” Soms zegt ze, is ze al weer 
vergeten hóe ziek ze is geweest. “En dat is maar goed 
ook. Als ik nu nog zou kunnen voelen hoe erg het 
was, zou ik doordraaien.”

Het boek ‘Ongeneeslijk positief ’ is verkrijgbaar in de 
boek handel of te bestellen via ongeneeslijkpositief.nl

Ongeneeslijk  positief
Interview 
Chermaine

Chermaine, fotograaf Daisy von Dutch

Positief in het leven staan is een kunst die Chermaine 
Kwant-Van Weelderen als geen ander lijkt te beheersen. Na 
haar succesvolle longtransplantatie schreef ze een boek, 
Ongeneeslijk positief. Over haar ziek zijn en over de 
positieve levenshouding die haar op de been hield.
Tekst: Anita Harte

Persoonlijk
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Van 18-21 september kwamen 

de delegaties van de landelijke 

PH-organisaties weer bij elkaar 

voor hun jaarlijkse conferentie. 

Deze keer waren organisaties 

uit 37 Europese landen 

 aanwezig in Castelldefels, bij 

Barcelona. Leny van der Steen 

was er namens PHA-Nederland.

Tekst: Leny van der Steen

De eerste dag begon met het begroe-
ten van vele bekenden en kennismaken 
met nieuwe gezichten. Organisaties uit 
 Belarus, Montenegro, Litouwen, Albanië 
en IJsland werden voor het eerst wel-
kom geheten. Het oude bestuur moest 
na twee jaar aftreden. Een nieuw 
bestuur werd gekozen, waarbij enkele 
leden uit het oude bestuur werden 
herkozen.
Hans Dieter Kulla uit Duitsland werd 
met grote meerderheid gekozen tot 
nieuwe president van PHA Europa.
Ook werden het jaarrapport 2016 en 
het financiële rapport 2016 gepresen-
teerd.

Fondsenwerving
De tweede dag werd besteed aan 
 informatie over patiënttraining en fond-
senwerving. Bij dit laatste onderwerp 
bleek hoe belangrijk het is om activitei-
ten te organiseren, de ziekte PH meer 
bekend te maken en geld in te zamelen. 
PHA Europa is niet in staat om organisa-
ties geheel te ondersteunen en zij moe-
ten zelf financieel onafhankelijk worden.

Jaarlijkse Barcelona-conferentie

PHA Europe

Er kwamen goede ideeën over tafel, 
zoals het organiseren van sportactivitei-
ten, koffieochtenden, high tea, enz. Zelf 
mocht ik een presentatie houden over 
het evenement ‘Heb Hart voor Longen’ 
van twee jaar geleden in Zaandam, waar 
destijds bijna 40.000 euro is opgehaald. 
Ook het ‘Andy Voordouw Voetbaltoer-
nooi’ dat elk jaar wordt georganiseerd, 
heb ik genoemd. In Nederland gaat het 
opgehaalde bedrag naar wetenschappe-
lijk onderzoek voor PH.
’s Avonds was het gala, waarop prijzen 
werden uitgedeeld voor bijzondere 
acties tijdens Wereld PH dag rond 5 mei. 
Ierland mocht de eerste prijs in ont-
vangst nemen.
Verder is het leuk om te noemen dat 
onze nieuwe gele shirts met opdruk 
Phigters in de smaak vielen.

Farmacie
Dag drie werd besteed aan presentaties 
van de farmaceutische bedrijven. Zij zijn 
steeds bezig met nieuwe ontwikkelin-
gen en nieuwe medicatie voor PH. 
Behalve de grote bedrijven, zoals 

 Actelion, GSK  en Bayer, waren ook 
 kleinere bedrijven, zoals Bellerophon, 
aanwezig.  Allen kregen ze veel vragen 
over behandelingen. In veel landen zijn 
nog steeds onvoldoende medicijnen 
voor PH verkrijgbaar.

De laatste dag werd door dr. Pilar 
 Escribano uit Madrid ingevuld met een 
presentatie over de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van medicatie. 
Hierna volgde de evaluatie van deze 
conferentie en moesten we afscheid 
nemen van elkaar. 

Het is goed dat PHA-Nederland 
 aanwezig is op deze jaarlijkse conferen-
tie. Ten opzichte van andere landen 
kunnen onze patiënten alle medicatie en 
behandelingen krijgen die nodig zijn 
voor deze ziekte. Onze Stichting PHA 
Nederland is niet afhankelijk van PHA 
Europe, maar het is goed om contact te 
houden met deze overkoepelende 
 organisatie en op de hoogte te blijven 
van de problemen en de ontwikkelingen 
in andere landen.

Leny bij conferentie

Sanne Arjaans doet naast haar studie geneeskun-
de promotieonderzoek bij de afdeling kindercar-
diologie van het UMCG. Ze verwacht in mei 2019 
te promoveren. Naast studie en onderzoek is er af 
en toe ook tijd voor ontspanning, zo vertelt ze 
samen met collega-onderzoekers Marlies Haar-
man en Guido Bossers. 

De onderzoeksgroep van de kindercardiologie in 
het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) bestudeert PH en de effecten hiervan op de 
rechterkamer van het hart. Zo proberen de onder-
zoekers een bijdrage te leveren aan de verbetering 
van zowel behandeling als kwaliteit van leven van 
kinderen met PH en/of rechterhartfalen. Dit onder-
zoek wordt gedaan onder toeziend oog van prof. dr. 
Rolf Berger, kindercardioloog in het Beatrix Kinder-
ziekenhuis. Het UMCG is het Landelijk Expertise-
centrum voor pulmonale hypertensie op de 
 kinderleeftijd. 

Het is erg van belang dat deze informatie gedeeld 
wordt met andere onderzoekers van andere 

Estafettecolumn

Een goed congres, de Martini-
toren én zoute haring

groepen. Daarom organiseert ons centrum iedere 
twee jaar een congres over PH. Vorige week heeft 
dit congres (3rd European Conference on Neonatal 
and Paediatric Pulmonary Vascular Disease)  plaats-
gevonden in hartje Groningen! Tijdens dit congres 
zijn de nieuwste inzichten gedeeld onder onderzoe-
kers uit maar liefst twintig landen! Het was een 
groot succes met veel nieuwe inzichten.

Maar naast al het serieuze werk tijdens het congres, 
is er natuurlijk ook plaats voor ontspanning. 
 Vrijdagavond hebben we daarom de Martinitoren 
beklommen en zoute haring met een goed glas 
jenever genuttigd. Het was een echte ‘Groninger 
sunset tour’ – het was bewolkt en waaide flink. 
Typisch Groningen in de herfst. De avond werd 
voortgezet met een wandeling naar de beroemde 
brouwerij Martinus, waar we gezellig over het 
 congres konden napraten.

Kortom: een geslaagd congres. Hieruit blijkt maar 
weer dat de Groningse onderzoeksgroep van de 
kindercardiologie bedreven is in het organiseren 
van wetenschappelijke én sociale activiteiten!

Sanne is de 2e van links
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Ervaringen na de transplantatie

In de Papillon van april heeft u 
kunnen lezen dat ex PH-patiënt 
Marlous de Neree graag eens 
 ervaringen wilde uitwisselen 
met andere getransplanteerde 
ex PH-patiënten. Op zaterdag 
14 oktober gebeurde dat, tij-
dens een borrel in de Meelfa-
briek in Leiderdorp.
Annie van der Stoel was er als 
bestuurslid van de stichting bij.

Tekst Annie van der Stoel

Als bestuurslid heb ik mijn excuus aan-
geboden dat wij niet eerder iets voor 
deze groep hebben georganiseerd. 
Vrijwel iedereen is donateur van de 
stichting gebleven, omdat men weet 
hoe belangrijk wetenschappelijk onder-
zoek is. Onze dank hiervoor!
De opkomst was goed, ook al was het 
jammer dat een paar mensen op het 
laatste moment toch moesten afzeggen.
Marlous was er met nieuwe longen en 
een nieuwe nier.

en het thuis komen. Wat mag je wel en 
niet eten? Hoe is het met het medicijn-
gebruik na de transplantatie? Maar 
vooral: hoe sta je nu in het leven?
Alles kwam ter sprake. Voor mij zijn het 
allemaal kanjers die met een verwach-
tingsvolle blik weer van het leven 
genieten. Nogmaals chapeau voor het 
gevecht dat zij hebben geleverd.

En Cher die een boek schreef over het 
hele transplantatietraject.
Maar ook Mieke die met nieuwe longen 
de Kilimanjaro beklom.
En alle anderen met hun eigen verhaal.
Wat zijn de verhalen en ervaringen voor 
en na de transplantatie verschillend! Het 
wachten op de oproep. De tijd op de 
intensive care en daarna de revalidatie 
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Top Tips
Heeft u een goede tip over handige tasjes voor het 
 meenemen van medicijnen, over het verdelen van energie, 
over het gebruik van zuurstof, plasmedicatie of over 
hele andere dingen? Mail uw TOP TIPS dan naar  
eindredactie@pha-nl.nl

TIP: Doe je medicijnen in een koeltasje om 
ze gemakkelijk mee te kunnen nemen.

hele maand november 
Awareness month internationaal – kijk voor 
activiteiten op Facebook.

januari of februari 
Contactmiddag regio West – exacte dag en 
plaats volgen op de website en Facebook.

Agenda
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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 op deze pagina’s en vindt meer op onze website en Facebookpagina.    

Op koers online cursus
Op koers online is een online groepscursus (chat) waarin jongeren of ouders elkaar ontmoeten. De deelnemers in de 
chat zitten in een vergelijkbare situatie – zoals het hebben van een chronische aandoening – en kunnen herkenning 
vinden en van elkaar leren. Op koers online is een initiatief van onder andere het Emma kinderziekenhuis AMC.

Binnenkort starten er weer online cursussen voor jongeren en voor ouders. Miriam Douma, psycholoog-onderzoeker, legt uit.

Voor jongeren
Roos (14) heeft in maart 2017 meegedaan aan de Op Koers 
Online cursus. Ze zegt: “Ik had altijd het gevoel dat ik de 
 enige was die ziek was. Nu weet ik dat dat niet zo is en voel ik 
me veel beter. We hebben veel van elkaar geleerd.”

Wil jij chatten met andere jongeren die ook een chronische 
ziekte hebben? Lees dan verder en meld je aan.

Wie Jongeren tussen 12 en 18 jaar met een chronische 
ziekte.

Wat? 4-6 jongeren en twee cursusleiders chatten met 
elkaar

Wanneer?  Een keer per week, op een vast moment 1,5 uur, 
acht weken achter elkaar

Waar? Inloggen kan vanuit huis
Doel Jongeren delen ervaringen en geven elkaar tips 

over situaties waar zij tegenaan lopen, bijvoor-
beeld rekening houden met een dieet/medicatie 
en zich anders voelen dan leeftijdsgenoten. 
Samen met de cursusleiders bespreken de jonge-
ren nieuwe/andere manieren om hiermee om te 
gaan. De cursusleiders laten video’s zien en 
 worden er spellen gespeeld.

Start Onder voorbehoud in maart 2018
Meedoen Om je aan te melden stuur je een mailtje naar 

opkoers@amc.nl met daarin je naam, email adres 
en telefoonnummer. Er wordt dan zo snel mogelijk 
contact met je opgenomen. 

Voor ouders 
Suzan (41) heeft de cursus gevolgd: “Deze cursus was echt 
mijn 1,5 uur ‘me-time’ van de week. Ik kan met vriendinnen 
ook praten, maar de herkenning die ik hier vond maakte het 
echt bijzonder”.

Wilt u ook chatten met ouders die in een vergelijkbare 
 situatie zitten? Voor meer informatie of een aanmelding kunt 
u een mailtje sturen naar opkoers@amc.nl of bellen naar 
Miriam Douma (psycholoog-onderzoeker) op 020-566 64 43. 

Wie Ouders van kinderen met een chronische ziekte.
Wat? 4-6 ouders en twee cursusleiders chatten met 

elkaar
Wanneer?  Een keer per week, op een vast moment 1,5 uur, 

zes weken achter elkaar
Waar? Inloggen kan vanuit huis
Doel Ouders delen ervaringen met elkaar en geven 

elkaar tips met betrekking tot uitdagingen die het 
hebben van een kind met een chronische ziekte 
met zich meebrengen. De cursusleiders begelei-
den de chat. Elke bijeenkomst heeft een bepaald 
thema (het ziekenhuis, het gezin, zorg voor jezelf, 
de omgeving). Binnen deze thema’s is er veel 
 ruimte voor wat de deelnemers willen bespreken. 

Start Onder voorbehoud in maart 2018.

Onderzoek
Op dit moment doen we onderzoek naar 
Op Koers Online – hoe de cursus werkt 
en wat er eventueel nog verbeterd kan 
worden. Het onderzoek wordt gedaan 
vanuit het Emma Kinderziekenhuis AMC 
en er doen acht ziekenhuizen mee aan 
het onderzoek. Patiënten uit heel Neder-
land kunnen zich echter aanmelden!

Voor het onderzoek vragen we alle 
 deelnemers om vier keer, verspreid over 
een jaar, een vragenlijst in te vullen. De 
vragenlijsten worden per mail verstuurd 
en online ingevuld. We willen de vragen-
lijsten van deelnemers die de cursus al 
volgen, vergelijken met de vragenlijsten 
van deelnemers die de cursus nog niet 

volgen. Daarom gaan we met een loting 
bepalen wanneer deelnemers de 
 cursus kunnen volgen. Miriam Douma, 
 psycholoog-onderzoeker, (020-566 64 43 
of via Contact op opkoersonline.nl) van 
het AMC kan u hier meer over uitleggen.
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Cher (31) 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. Op 22 november 2016 heeft ze twee nieuwe longen mogen ont-
vangen. In de Papillon deelt ze gewoonlijk haar persoonlijke visie op 
gezond eten en leven. Deze keer maakt ze een klein uitstapje.

Ik hoef niet uit te leggen dat ik een groot voorstander 
ben van het toepassen van de juiste voeding in de 
behandeling van PH. Voeding is mijn vak, voeding is 
mijn passie. Voeding is voor mij denk ik wel één van de 
belangrijkste dingen in het leven. Eigenlijk is dat heel 
erg logisch: voeding is lekker, voeding verbindt én 
 voeding kan je beter maken. Dan bedoel ik niet gene-
zen, soms gaat dat helaas niet, hoe hard je ook je best 
doet. Dat heb ik zelf ondervonden in de tijd voor mijn 
transplantatie. 
Dat voeding in sommige gevallen niet kan genezen, wil 
niet zeggen dat voeding niet beter kan maken. Zo kun je 
door de juiste voeding meer energie krijgen, minder 
vocht vasthouden, bijwerkingen van medicatie vermin-
deren en je gaat je er gewoon ontzettend goed door 
voelen én ook nog eens ontzettend goed van uit zien. 
En het allermooiste is: je hebt het dagelijks nodig, dus 
waarom niet kiezen voor datgene wat het allerbeste is 
voor jouw lichaam?

Eigenlijk is dit allemaal niet zo gek, als je bedenkt dat 
iedere cel in je lichaam werkt door de voeding die je tot 
je neemt. Of de cel dan op de juiste manier werkt, is dan 
weer afhankelijk van de soort voeding. Mijn droom is 
dat voeding een prominentere rol krijgt in de behande-
ling van PH. Ik weet namelijk zeker dat daar heel veel 
winst te behalen valt. Samen met dokter Vonk Noorde-
graaf heb ik twee projecten bedacht waar we dit kunnen 
gaan toepassen. 

Het eerste is het revalidatieprogramma in Roermond dat 
in samenwerking met het VUMC wordt opgezet. Dit is 
onderdeel van een Europees project, wat beoogt het 
beste revalidatie programma voor PH te worden. Opti-
male voeding is hierbij een zeer belangrijk onderdeel. 
Het tweede project is onderzoek naar Omega3, er zijn 
namelijk grote aanwijzingen dat een hoge doses Ome-
ga3 bijdraagt aan het herstel van de hartmitochondriën. 
Mitochondriën zijn de celdeeltjes die zorgen voor de 
energievoorziening in de cel. Onlangs is er trouwens ook 
een heel grote literatuurstudie gedaan door de universi-
teit van Maastricht, waarbij er 162 artikelen zijn vergele-
ken over de invloed van voeding op de longfunctie. En 
wat blijkt? Omega3 steekt er met kop en schouders 
bovenuit met invloed op een goede longfunctie. 

Maar goed, voor deze fantastische projecten is wel geld 
nodig. Daarvoor heb ik Card from the Heart ontwikkeld. 
Dit zijn stuk voor stuk schitterde ansichtkaarten met op 

elke kaart een inspirerende tekst. Voor een set van zes 
kaarten, betaal je € 9,50 en hiervan gaat € 7,00 direct 
naar het onderzoek en de uitvoering van de eerderge-
noemde projecten! Ook komt er binnenkort een Christ-
mas Edition aan met een set van vier kaarten. Voor deze 
set betaal je € 6,00 en gaat € 4,00 naar de projecten.  
Meer informatie of bestellen? 
Kijk op www.ongeneeslijkpositief.nl.

Mijn volgende column zal ik geheel wijden aan Omega3 
en vetten, hier alvast twee tips:
1  Omega3 uit de voeding voldoet niet meer, dit moet 

je altijd suppleren. Wil je weten of je een goede 
visolie hebt? Als hij opboert of ranzig smaakt, is hij 
zeker niet goed. Je kunt dit testen door je gelcapsule 
door te bijten. Is hij vies? Gooi dan maar beter weg.

2  Het probleem is niet zozeer dat er te weinig Omega3 
binnenkomt, maar veel te veel Omega6. Omega6 zit 
in: margarine/halvarine, kant-en-klaar producten, 
kweekvis (ja, ook de kweekzalm), ‘fabrieksvlees’ en 
maisolie, zonnebloemolie, sojaolie en vloeibare bak 
en braad. 

 Mijn advies: lekker roomboter op je brood en bakken 
in milde olijfolie, ghee of kokosvet. 

Kun je niet langer wachten én wil je nu al meer advies 
over je voeding? Je kunt bij mij terecht (Skype) en krijgt 
dit vergoed vanuit je basisverzekering.

Voeding als medicijn 

Geniet van alles. Dat doe ik ook. 
Liefs, Cher
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