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rug. Tijdens diverse bijeenkomsten hebben we 
steeds meer van onze donateurs leren kennen en 
leren wij ook wat de behoeftes zijn van onze 
 lotgenoten. Veel vragen zijn er over het leggen van 
onderling contact. Omdat wij uw privacy willen 
waarborgen geven wij nooit zonder ruggespraak 
uw namen door aan een andere patiënt. Tijdens de 
High Tea’s die we gehouden hebben, zijn al wel 
diverse onderlinge afspraken gemaakt. Dat is goed.

Al is het wat vroeg, we willen toch besluiten met u 
een goede jaarwisseling toe te wensen en vooral 
een goed nieuw jaar.

Verwarring

Tot mijn stomme verbazing stak er een storm van 
kritiek op over dit wetsontwerp. De ingezonden 
brieven en redactionele commentaren in kranten 
en tijdschriften waren ontelbaar. Ook op radio en 
televisie kwamen uitsluitend negatieve reacties 
naar voren. Zelfs mensen die zich reeds als donor 
hadden laten registreren, trokken hun donor-
verklaring in en lieten zich uitschrijven. In de laatste 
donorweek hebben zich veel meer mensen als 
weigeraar laten registreren dan als donor. Al deze 
reacties zijn niet te begrijpen. Het lijkt er heel sterk 
op dat de inhoud van het wetsontwerp niet goed 
voor het voetlicht is gebracht. Ook de gang van 
zaken rond een transplantatie, met name de situatie 
van de donor, is wellicht onvoldoende gecommuni-
ceerd. Er zijn mensen die echt denken dat organen 
nog bij leven uitgenomen worden. Dat is absurd. 

Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat 80% 
van de Nederlanders bereid is zich te laten inschrij-
ven als donor. Omdat lang niet iedereen dat ook 
daadwerkelijk deed is dit wetsontwerp ingediend. 
Pia Dijkstra is al vele jaren bezig om het wets-
ontwerp in te dienen. In al die jaren heb ik daar 
geen enkel negatief oordeel over gehoord. Nu het 
uiteindelijk tegen de verwachting in toch gelukt is 
om het wetsontwerp door de Tweede Kamer te 
loodsen, laait ineens de kritiek op. Zeer teleurstel-
lend! Na al die onverwachte reacties zijn de voorte-
kenen voor een goedkeuring in de Eerste Kamer 
niet rooskleuring. Een gemiste kans, of zou het toch 
nog goed komen?

Het spijt me geweldig dat ik aan het eind van het 
jaar met zo’n negatief verhaal moet openen. Ons 
bestuur heeft weer een zeer actief jaar achter de Vo
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Onlangs is het initiatief wetsontwerp, van D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, 

over het actief donor registratiesysteem (ADR) met een hele kleine meerderheid 

aangenomen. Eerlijk gezegd was ik daar heel blij mee en vooral voor al 

 diegenen die op de wachtlijst staan voor een orgaandonatie. Ervaringen uit 

diverse andere Europese landen heeft uitgewezen dat dit systeem veel meer 

donoren oplevert en daardoor de wachtlijsten en de wachttijden aanzienlijk 

kan verkorten. 

Ferdinand Bolsius, 
voorzitter
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Als alle klaarstaande stoelen bezet zijn, 
er extra stoelen zijn bij geplaatst en 
iedereen een plek heeft gevonden, heet 
Ferdinand Bolsius de aanwezigen van 
harte welkom. 
Tijdens de koffie vooraf, hebben enkele 
bezoekers op voorhand al laten weten 
dat ze blij zijn met deze dag. “Ik ben al 
jaren lid van de stichting”, zegt een 
meneer, die permanent zuurstof 
gebruikt, “maar ik ben nu voor het eerst 
op een lotgenotendag.” Hij en zijn vrouw 
wonen in het zuiden van Limburg en 
Amsterdam is voor hen “niet te doen”. 
Dat blijkt voor meer aanwezigen te 
 gelden. Een groot aantal steekt de hand 
op als Ferdinand vraagt wie er nog nooit 
naar de lotgenotendag in het VUmc is 
geweest en voor wie het ook te ver is. 
Vervolgens legt hij uit dat het vaak 
Amsterdam is, vanwege de “geschikte én 
betaalbare locatie”, maar dat het idee 
voor deze dag in Roermond ontstond 
tijdens een bezoek van het bestuur aan 
Maastricht.

Huisartsenfolder
Voor hij het woord geeft aan dr. Pieter 
van Paassen, internist-immunoloog uit 
Maastricht, benoemt Ferdinand nog 
even de folder voor huisartsen die in de 
maak is. Het betreft een folder waarin 
huisartsen duidelijk wordt gemaakt wat 
PH-patiënten van hem of haar verwach-
ten. Zodra de folder af is, wordt deze op 
de website van de Stichting PHA Neder-
land geplaatst en op de site van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG). “Laat hem dan ook vooral aan uw 
huisarts zien”, geeft Ferdinand aan de 
aanwezigen mee.

Drie sprekers
Ook dr. Pieter van Paassen heet iedereen 
van harte welkom. Hartverwarmend 
noemt hij het grote aantal aanwezigen 
en hij zegt daarbij dat hij ook zelf wel 
een keer behoefte had aan zo’n dag in 
Limburg. Bij PH gaat het om veel heel 
zieke mensen, zegt hij, waarvoor veel op 
het spel staat en waar veel te doen is. 
Een van de manieren waarop dat gedaan 
wordt, is de samenwerking tussen het 
Maastricht UMC en het Erasmus MC. 
Vandaar dat hij blij is dat ook dr. Karin 
Boomars, longarts in het Erasmus, 
 vandaag aanwezig is. Samen met 
dr. Vanessa van Empel, cardioloog in 
Maastricht, zullen ze vandaag stil staan 
bij het ziektebeeld, de diagnostiek, 
auto-immuunziekten en PAH en bij de 
ontwikkelingen die gaande zijn.

Diagnostiek
Vanessa van Empel legt aan de hand van 
dia’s en filmpjes uit hoe de diagnose PH 
wordt gesteld en waarom het belangrijk 
is om te weten in welke klasse de PH valt. 
Met een echo is te zien of de rechterhart-
kamer verwijd is (waardoor de pomp-
kracht achteruit gaat), hoe goed het hart 
pompt en wat de snelheid van het bloed 
is (waarmee een schatting kan worden 
gedaan van de druk).
Een catheterisatie is vervolgens nodig 
om de exacte druk te kunnen meten. In 
Maastricht gebeurt dit vaak via een 
bloedvat in de nek, legt Vanessa Van 
Empel uit, want dan zit je dichter bij het 
hart dan wanneer je het vanuit de lies 
doet, zoals elders ook wel gebeurt.
Uit deze onderzoeken wordt vervolgens 
duidelijk binnen welke van de vijf 

categorieën de PH van de betreffende 
patiënt valt. De klachten zijn hetzelfde, 
maar oorzaak en behandeling verschil-
len. 

Behandeling van PH is gericht op het 
omlaag brengen van de druk in de long-
slagaders. Dat kan op verschillende 
manieren en met verschillende medicij-
nen, afhankelijk van de klasse waarin de 
PH valt. Er zijn op dit moment drie groe-
pen medicamenten waarmee PAH wordt 
behandeld. De derde groep kan tot nu 
toe alleen via het infuus, maar sinds een 
aantal weken is er echter mogelijk ook 
een tablet. Karin Boomars zal daar in 
haar voordracht meer over vertellen.
 
Rol van het immuunsysteem
Pieter van Paassen is internist-immuno-
loog en houdt zich vooral bezig met de 
rol die het afweersysteem mogelijk 
speelt bij het ontstaan van PH. Die 
gedacht is er, zegt hij, omdat bij de bind-
weefselaandoening sclerodermie vaak 
PAH voorkomt. Hij vertelt dat bij bepaal-
de auto-immuunziekten (sclerodermie, 
lupus, reuma, vasculitis) ontstekingen in 
de bloedvaten de oorzaak kunnen zijn 
van het ontstaan van PH. Door de ont-
stekingen hervormen de vaten zich, 
waardoor ze van binnen veranderen en 
het bloed er minder goed door kan. Hij 
vertelt dat het de vraag is of (I)PAH geen 
auto-immuunziekte is. Wat de precieze 
rol is van het afweersysteem – met name 
in de vroege fase van diverse vormen 
van PAH – is nog onduidelijk, maar dat 
het een rol speelt is wel aannemelijk, 
zegt hij. In Maastricht wordt in ieder 
geval altijd met een ‘immunologische 

Contactmiddag Roermond
Op zaterdagmiddag 22 oktober vond in Roermond een lotgenotenmiddag plaats voor patiënten  

uit het Radboud MC Nijmegen en het Maastricht UMC. Anita Harte doet verslag.

Lo
tg
en
ot
en

2   Papillon november 2016



bril’ gekeken naar patiënten met PH. 
De mensen in de zaal hebben veel 
 vragen. Eén zo’n vraag gaat over de rol 
die voeding zou kunnen spelen. Pieter 
van Paassen vindt het een interessante 
vraag, geeft aan dat bewegen en goede 
voeding op zichzelf altijd gunstig zijn, 
maar dat nog niet objectief te meten is 
wat precies de invloed is. 

Nieuw onderzoek
Karin Boomars vertelt over de nieuwe 
ontwikkelingen en onderzoek. Ze vertelt 
over de Ambition study, waarin is 
 gekeken of het tegelijk starten met twee 
medicijnen beter is dan één voor één. 
Dat blijkt zo te zijn en nu het in de inter-
nationale richtlijnen staat, betekent dit 
ook dat de verzekeraar verplicht is om 
het te vergoeden.
De vraag die zich vervolgens voordoet is: 
wat als twee pillen niet goed werken? 
Tot september was er dan de pomp 
(Flolan, Veletri), het infuus (Remudolin) 
of vernevelen (Ventavis), de medicijnen 
uit de derde groep. Vanessa van Empel 
noemde al dat er sinds kort ook een 
medicijn in tabletvorm is, Selexipag. Het 
werkt via dezelfde moleculen als de 
pomp, legt Karin Boomars uit, maar het 
heeft behoorlijke bijwerkingen (hoofd-
pijn, misselijkheid, diarree en kaakpijn). 
De vraag zou nu zijn of patiënten 

hiermee van de pomp af kunnen. “In 
principe niet”, zegt ze. “Alles bij elkaar 
hebben we toch het idee dat de pomp 
beter is dan de tabletten. Dus als het 
goed gaat met de pomp, blijf daar dan 
bij.” Mensen die nog geen pomp heb-
ben, zouden eerst de tabletten kunnen 
proberen, zegt ze voorzichtig. 
Sinds september wordt Selexipag ver-
goed en de artsen bespreken binnenkort 
met elkaar wanneer ze deze tablet gaan 
inzetten. Nu er drie pillen zijn (uit de drie 
verschillende groepen), staat er een 
nieuwe studie op het punt van begin-
nen, vertelt Karin Boomars – de Triton-
studie. Na goedkeuring door de medi-
sche ethische toetsingscommissie van 
het VUmc, kan hopelijk binnenkort 
gestart worden met dit onderzoek waar-
in wordt vergeleken of eerst met twee 
pillen moet worden gestart of met alle 
drie tegelijk. Het gaat dan overigens om 
nieuwe patiënten. 

Karin Boomars vertelt ook over de 
behandelingen bij CTEPH. De operatie 
die soms mogelijk is of de Balloon 
 Pulmonary Angioplasty (BPA), een 
 nieuwe methode om longembolieën te 
behandelen met een dotterprocedure 
(alleen in het VUmc en Antonius Zieken-
huis Nieuwegein). Wie precies geschikt is 
voor welke behandeling is nog een 

vraag waar verder onderzoek naar 
gedaan wordt. Verder noemt ze de 
CAMPHOR studie die in 2015 is gedaan 
door het Erasmus en het VUmc. Het 
betreft een vragenlijst die bestaat uit 
drie delen: algemene symptomen, 
 functioneren en kwaliteit van leven, en is 
bedoeld om inzicht te krijgen in hoe 
patiënten in het dagelijks leven omgaan 
met PH.

Tot slot noemt ze nieuw onderzoek naar 
dendritische cellen (cellen die onderdeel 
zijn van het immuunsysteem en betrok-
ken zijn bij de reactie van het lichaam op 
ziekteverwekkers) en de rol die het 
immuunsysteem speelt bij het ontstaan 
van IPAH (“die rol is er zeker”) . Publicatie 
over dit onderzoek moet nog plaatsvin-
den, maar ze noemt in ieder geval vast 
dat het mede mogelijk is gemaakt door 
een schenking van de Stichting PHA. >
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Dat PH een progressieve en niet te voorspellen 
ziekte is, hoef ik jullie niet te vertellen. Maar dat in 
zo een sneltreinvaart mijn leven totaal op zijn kop 
zou staan, had ik echt niet verwacht.
Ondanks de slechte resultaten uit alle onderzoeken, 
ervaar ik de afgelopen jaren niet of nauwelijks 
klachten. Ik doe wat ik wil, heb een druk sociaal 
leven en een eigen bedrijf. In mijn dagen kom ik 
uren tekort, ik lach, leef en geniet. Natuurlijk zijn er 
ook wel eens wat mindere periodes, maar die duren 
nooit lang.

Rond mei dit jaar krijg ik steeds vaker last van vocht 
in mijn benen en mijn buik zet op. Dit trekt steeds 
wel weer weg en ondanks dat het me niet lekker zit, 
schenk ik er niet veel aandacht aan. Tot eind juli 
mijn buik steeds meer begint op te zetten en niet 
meer weggaat. Ik heb veel pijn en het lukt me 
steeds minder goed om te eten. Ik ben moe, zo 
moe. Alles kost me moeite en ik heb me nog nooit 
in mijn leven zo zwak gevoeld. Mijn huisarts, en 
zelfs de SEH, stuurt mij weg met laxeermiddelen. Ik 
kan gewoon naar het toilet en vraag nadrukkelijk 
meerdere malen om een echo. Niet nodig. Inmid-
dels ben ik naar een andere huisarts gegaan. Deze 
laat mij direct een echo maken. Waar ik al bang voor 
was krijg ik te horen. Er zit alleen maar vocht in mijn 
buik. Ik weet dat ik moet doen wat ik al veel eerder 
had moeten doen en dat is naar het VU bellen. 

Veel vragen
Er komen veel vragen. Zoals van een 
meneer die eerst de artsen prijst om hun 
goede werk voor de patiënten en die 
hoopt dat de medicijnen hen goed 
doen. Maar, vraagt hij zich dan af, wat 
kun je zelf? Hij heeft door zelf te bewe-
gen zijn wandeling van drie kilometer 
– waarbij hij op elk van de vijf bankjes 
onderweg ging zitten – opgebouwd tot 
twee keer het rondje, zonder stop. 
 Hartkloppingen vormen voor hem de 
trainingsgrens. Hij is daarbij goed gehol-
pen door revalidatie en psychologische 
begeleiding, zegt hij. “Dat was echt 
nodig.” Zijn vraag is of het niet is aan te 
bevelen om te testen bij welke hartslag 
je maximaal kunt trainen. Pieter van 
Paassen ziet een vraag achter de vraag. 
“U vraagt eigenlijk, kan ik maximaal 
inspannen zonder risico op acute hart-
dood?” Karin Boomars zegt dat het 
belangrijk is om een maximale hartslag 
en een maximale zuurstofdaling af te 
spreken. Als vuistregel geldt dat de 
 hartslag maximaal 220 minus de leeftijd 
mag zijn en daar dan weer tweederde 
van. 
Verpleegkundige Sonja Wijnands zegt 
dat het vooral ook belangrijk is om te 
kijken of je nog kunt praten “en je moet 
niet drie dagen moeten bijkomen”. 
Vanessa van Empel stelt tot slot gerust, 
als ze zegt dat je hart niet zomaar stopt 
als je hartslag te hoog is. 

Verhelderend
Het was een verhelderende middag, 
zegt de meneer die vandaag voor het 
eerst naar een lotgenotendag kwam. “Bij 
de arts heb je maar tien minuten en hier 
stellen de mensen allemaal vragen die 
wij ook hebben. Ik vond het heel fijn, 
wat mij betreft graag nog een keer in 
Roermond.”
Een al wat oudere mevrouw die voor het 
eerst was (want pas sinds kort gediag-
nosticeerd), heeft een boel stof tot 
nadenken gekregen, zegt ze. “En een 
nieuw inzicht. Dokter Van Paassen zei: 
het kan verschil maken of je een gezin 
met jonge kinderen hebt of bijvoorbeeld 
75 bent. Ik denk nu: misschien moet ik 
soms dingen maar accepteren.”

Chermaine Kwant kent u van de 
achterkant van de Papillon, waar 
ze haar persoonlijke visie op 
gezond eten en leven met u 

deelt. Een paar maanden geleden 
ging het ineens veel slechter 

met haar gezondheid. Het maakte 
dat ze voor grote beslissingen 

kwam te staan. 

Cher 2.0>
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In het VU blijkt nog maar eens dat ik meer dood dan 
levend ben. Mijn kalium is gedaald tot een zeer 
gevaarlijke waarde en uiteindelijk wordt er zo een 
12 liter vocht geloosd. De ernst van de situatie 
wordt mij steeds meer duidelijk. Ik snap heel goed 
dat mijn lichaam het aan het opgeven is. Het voelt 
voor mij als falen, al weet ik dat dit niet realistisch is. 
Mijn hart trekt het niet meer. En ik had de heilige 
overtuiging dat ik mezelf beter zou kunnen maken. 
Maar eerlijk is eerlijk. Ik heb mezelf ook beter 
gemaakt. Door mijn ongeremde inzet met leefstijl, 
voeding en alles wat daarbij komt kijken, heb ik het 
zolang vol kunnen houden en me zo lang zo goed 
gevoeld.

Ik heb een gesprek met professor Vonk. Ik moet 
altijd lachen als ik hem zie. Het is misschien wel de 
fijnste dokter die ik ooit heb ontmoet. Ik zie aan 
hem dat hij zich zorgen maakt. En dat hij me moet 
vragen nog één keer na te denken over datgene wat 
ik absoluut niet wil én nooit zal gaan doen: het 
transplantatietraject in. 
We gaan zitten en ik weet ineens zeker dat ik de 
juiste beslissing maak: “Ik ga het doen hoor”, zeg ik. 
“Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer ziek zijn. Ik ben 
het zo verschrikkelijk zat. Ik kan niet meer. Die pomp 
alles, ik ben er klaar mee.” Professor Vonk is blij en 
opgelucht. “Chermaine het is zo niet eerlijk, want ik 
weet hoe hard jij eraan gewerkt hebt om dit te 
voorkomen. Ik wil ook niet opgeven, maar soms 
moet je een heel moedig besluit durven nemen. Ik 
weet zeker dat het 100% goed gaat komen.” Ik moet 
lachen als ik hem aankijk, altijd moet ik lachen. Ik 
vertrouw hem en mezelf. Ik voel me blij, opgelucht 
en rustig. Ik ga voor een nieuwe stap. Dit is mijn 
kans om beter te worden. 
Eindelijk! Ik voel me hyper en natuurlijk is het 
 spannend en doodeng. Alleen geen seconde twijfel, 

angst of bangheid. Dit is de juiste beslissing.
Na drie dagen ben ik vanuit het VU gebracht naar 
Groningen voor de screening. Een nieuwe omgeving. 
Stugge mensen daar in het Noorden, ben ik voor 
gewaarschuwd. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik 
supergoed behandeld ben en dat de meesten van 
de verpleging, verzorging en het transplantatie-
team echt schatten zijn. Nou ‘lul’ ik (op z’n Haags 
gezegd) toch met iedereen, dus dat is het probleem 
niet.

Dan begint het traject waar ik ineens zo ontzettend 
naar uitkijk. Had me dit vijf dagen eerder verteld en 
ik had je echt voor gek verklaard. Meer en meer 
besef ik wat een gigantische kans ik ga krijgen. Een 
kans op een nieuw leven. Inmiddels heb ik groen 
licht en sta ik op de wachtlijst. Het kan allemaal zo 
snel gaan. Het is nu wachten, de grootste beproe-
ving voor een ongeduldige spring in ’t veld als ik. 
Maar de beloning straks is fantastisch. Natuurlijk 
wordt het nog zwaar en ben ik er nog niet. Ik kom er 
zeker weten. De nieuwe ik, niet ziek. Cher 2.0.

Wilt u Chermaine volgen in haar weg naar Cher 2.0? 
Dan kunt u zich op Facebook aanmelden voor een 
besloten groep.

Op het moment dat deze Papillon gedrukt wordt, 
ligt Chermaine in het VUmc.

‘Ik weet ineens 
zeker dat ik de 
juiste beslissing 

maak’
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Vic met Jordi Vanlerberghe van KV Mechelen

Vic wil heel graag 
voetballen, maar moet 
steeds vaker  stilstaan
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“I k ben Katleen, mama van Vic die zes jaar is en PH 
heeft. Ons verhaal begon een klein vijf jaar gele-
den, nog voor er enige symptomen zichtbaar 

waren. Omdat Vic geboren is met een hartafwijking 
(transpositie van de grote vaten), die ze gecorrigeerd 
hebben met een open hartoperatie toen hij vier 
dagen oud was, moesten wij regelmatig op controle 
in het Universitair Ziekenhuis Leuven. Daar merk-
ten ze dat zijn rechterhartkamer vergroot was. Na 
een hartkatheterisatie kregen we te horen dat hij PH 
heeft. Opnieuw een slag in ons gezicht. 
Ongeneeslijk, ernstige ziekte, hartfalen ..., die woor-
den bleven hangen toen ze het ons vertelden. De 
grond zakte onder onze voeten weg. Twee keer het 
slechte lotje getrokken klonk het, onwerkelijk 
gewoon.

De eerste jaren gingen er verschillende emoties door 
me heen. Angst dat hij niet lang zou blijven leven 
nam de bovenhand. Slapen en opstaan met de vraag 
waarom? En hoeveel tijd hebben we nog met hem? 
Het laatste jaar ben ik vooral bezig met hoe de kwali-
teit van zijn leven gaat zijn. Kan hij blijven naar 
school gaan, spelen met zijn vrienden, later op stap 
kunnen gaan, werken enz. ? Daar heb ik het nu heel 
moeilijk mee.

Confronterend
De eerste jaren was er buiten extra rust nog niet veel 
te merken. Het voorbije jaar hebben we hem echt 
achteruit zien gaan en in tegenstelling tot vele lotge-
noten wisten wij wel wat de reden was. Hij heeft nu 
vooral last van saturatiedalingen, vanaf inspanning 
die meer dan 30 seconde duurt. We zien hem meer en 
meer stilstaan en als hij speelt is de duur veel korter.
Maar hoe confronterend waren de eerste ervaringen 
met de symptomen van PH. Je weet wat er komen 
kan, maar jezelf voorbereiden op dat moment kan je 
niet. Zo zie ik bijvoorbeeld nog zo voor mij hoe hij 
een jaar geleden tijdens de opwarming van een voet-
baltraining zijn ploeg niet meer kon volgen. Totaal 
niet zien aankomen en de tranen liepen van mijn 
wangen. 

Sportief
Vic is een jongen die heel sportief is en net zoals ons 
de aanleg heeft om sporten snel te leren. Voetbal is 
zijn grootste passie.
Als kind was sport mijn leven en dat zie ik ook bij Vic 
en daarom heb ik het heel moeilijk met het feit dat 
PH dit stap voor stap gaat ontnemen. De enige vraag 
die Vic stelt tijdens zijn controles is dat hij nog mag 
voetballen.
Momenteel sport hij nog in clubverband. Zijn trainer 
laat hem meedoen op zijn tempo en gunt hem zo nog 
veel mooie voetbalmomenten samen met zijn team. 
De glimlach en glinsterende ogen bij het maken van 
een goal is zo geweldig om te zien. 
Hoelang hij nog kan voetballen weet niemand en 
daarom genieten wij nu heel intens van elke training 
en wedstrijd. Wij zijn trainer Geert heel dankbaar 
dat hij Vic niet uitsluit en met open armen ontvan-
gen heeft. 

Lotgenoten
Het is niet makkelijk om een kind met PH te hebben. 
Het is heel confronterend en pijnlijk om je kind 
 achteruit te zien gaan terwijl alles eigenlijk nog moet 
beginnen. De toekomst is onzeker en je moet probe-
ren je weg te zoeken in deze onzekerheid. Niemand 
kan deze wegnemen en ondanks dat ik mensen heb 
die mij steunen, soms lijkt het of ik er helemaal 
alleen voor sta. Je hebt zoveel aan je hoofd en de 
maatschappij verwacht dat je blijft meedraaien.
Weinigen die echt begrijpen hoe jij je voelt, enkel 
ouders van lotgenoten. Wij hebben het geluk 
bevriend te zijn met een warme familie waarvan hun 
dochter Margot ook PH heeft. Bij hun kan ik echt 
mijn verhaal doen, zonder rare reacties te krijgen of 
blikken die je duidelijk maken dat ze er genoeg van 

Persoonlijk

De Vlaamse  Katleen is de  moeder van Vic. Samen met enkele andere Vlaamse ouders is 

zij aangesloten bij Stichting PHA Nederland. Op ons verzoek wil Katleen haar ervaringen 

delen. Ze hoopt dat ze anderen daar op een of andere manier mee kan helpen. 

Vic met hond Boes

>

‘Zijn PH kunnen we niet  
wegnemen, maar we zullen er 
wel alles  aandoen om hem zo 
gelukkig mogelijk te maken.’
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“Ons besluit stond vast. Na de geslaagde 
fietsvakantie naar Zeeland van vorig jaar, 
gingen we er dit jaar een vervolg geven. 
Geen hulp meer van de auto, maar 
alleen de fietsen met volledige bepak-
king. Ons einddoel werd Terschelling.
Vanuit Lopik zijn we er in fases naar toe 
gefietst. Met het regelen van overnach-
tingen in B&B, hotels en bij familie, kreeg 
onze reis vorm. Hidde ging met zijn 
moeder Tonja op de tandem. Het werd 
een heerlijke fietsreis langs kleine stad-
jes, mooie dorpjes en door prachtige 
natuur.
De heenreis fietsten we langs Blaricum, 
Volendam, Enkhuizen en gingen we met 
de boot over het IJsselmeer naar Stavo-
ren, Follega, Harlingen en Terschelling. 
De terugreis ging langs Harlingen, over 
die hele lange afsluitdijk, door Callant-
soog, Heiloo en dwars door Amsterdam 
via de Kwakel terug naar Lopik.J
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hebben. Je voelt gewoon op zoveel manieren dat ze 
je begrijpen. Samen met hun zijn we naar jullie PH 
dag in de Zoo geweest en hebben we een fijne dag 
beleefd.

Ook ik als mama weet niet hoe hij zich voelt en wat 
er allemaal in zijn hoofd omgaat. Soms voel je je zo 
machteloos. 
Het verdriet in zijn ogen zien als hij van op afstand 
moet kijken hoe zijn vriendjes aan het ravotten zijn 
omdat hij ze niet meer kan volgen, breekt mijn hart. 
Zijn PH kunnen we niet wegnemen, maar we zullen 
er wel alles aandoen om hem zo gelukkig mogelijk te 
maken. Hem een thuis te geven waar hij weet dat hij 
alles kan vragen of vertellen en hij er niet alleen voor 
staat. Wij als ouders hebben er voor gekozen om heel 
eerlijk met hem te zijn. Het is zijn lichaam en hij 
heeft net zoals ons veel vragen en die beantwoorden 
wij zo duidelijk mogelijk.
Zo begrijpt hij ook waarom hij bepaalde dingen niet 
kan of mag doen. 

Bij Vic was het heel belangrijk dat ik over PH ging 
praten in zijn klas. Zodat zij ook begrepen waarom 
hij niet zo lang kan lopen, mag rusten of oefeningen 
niet moet meedoen tijdens de turnles. Dat hij dit zelf 
niet leuk vindt en er niets aan kan doen. Dat dit alle-
maal door zijn ziekte komt.

Vragen
Hij zelf gaat er goed mee om, maar je merkt wel dat 
hij er ook mee bezig is. Uit het niets kan hij ineens 
dingen zeggen of vragen. Zoals: Ik hoop dat mijn 
hartje nog lang blijft kloppen, kan ik niet genezen? 
Wanneer kan ik nog ‘s hard lopen? Waarom ben ik 
ziek? Ik ben bang dat er nooit een dokter iets kan 
vinden dat mij gaat genezen ... 
Omdat wij maar één kind hebben zijn onze activitei-
ten aangepast aan hem. Ook kunnen wij nog veel 
dingen doen, omdat hij momenteel alleen nog maar 
pilletjes neemt. De dag dat ook medicatie via een 
pomp moet opstarten wil ik nu nog niet aan denken, 
want dit zal voor ons alle drie ook veel veranderen.

PH doet je beseffen dat je moet genieten van het 
leven en dit doen wij eens zo hard bij goede periodes. 
Neem de dag hoe hij komt en geniet van de kleine 
dingen.
Wanneer cliché waarheid wordt...”

>

Hidde Masseling is 17 en heeft PH. 
Deze zomer fietste hij samen met zijn 

ouders van Lopik naar Terschelling. Zijn 
trotse vader Hans doet verslag.

Fietsvakantie 
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Waarom ben je ermee 
 begonnen?
“Ik ben gaan Vloggen omdat ik andere 
zieke kinderen wil laten zien hoe je 
 positief kan leven met een handicap / 
aandoening.”

Hoe vaak zet je een filmpje 
online?
“Het lukt vaak wel om iedere dag een 
nieuwe vlog online te zetten. Ik vlog 
mijn dagelijks leven en dan probeer ik 
echt alles vast te leggen.”

Krijg je veel reacties?
“ja, ik krijg veel positieve reacties en 
hoor dat mensen het steeds leuker vin-
den om naar mij te kijken. In het begin 
kreeg ik heel veel haatreacties, dat was 
wel jammer.”

Wat deed dat met je, die 
 haatreacties?
“Ik liet ze vaak langs me heen gaan, 
al heb ik dat wel even onder de knie 
 moeten krijgen. In het begin wilde ik 
mede door zo’n haatreactie vaak direct 
stoppen met wat ik dus het allerliefste 
doe: VLOGGEN! Tot ik een show van 

Youp van ‘t Hek keek. Hij vertelde dat hij 
een keer belachelijk werd gemaakt op 
social media en hij noemde dat soort 
mensen ‘Zolderkamer terroristen’. Sinds-
dien ben ik het precies op die manier 
gaan bekijken. Sommige mensen zitten 
met zich zelf in de knoop en proberen 
het dan moeilijk te maken voor de men-
sen waar het juist erg goed mee gaat, 
zoals met mij dus!

Het gaat dus goed met je?
“Met mij gaat het best wel lekker! Ik ben 
heel druk met school, met mijn oplei-
ding en stage. Ik doe de opleiding 
Dienstverlening & zorg en zit op het 
Rea college, een dependance van het 
Nova College in Beverwijk. Ik loop stage 
in verzorgingstehuis Huis In De Duinen.
Wil je meer van me weten, kijk dan naar 
mijn vlogs!”

Ons hoogte- en tevens zwaartepunt is 
beslist de afsluitdijk geweest. Wind-
kracht 3 tot 4 uit westelijke richting, 
over een afstand van 30 kilometer. Er 
waren maar weinig fietsers die van oost 
naar west gingen, alleen wij. Waarom 
eigenlijk? Misschien door de wind?

Na veertien dagen fietsen, stond de 
teller op 650 kilometer! Jonge, jonge, 
wat ben ik trots op die twee.”

Tijmen 
vlogt

Tijmen Besselink (18) is een 
fanatiek ‘vlogger’, dat wil 

 zeggen dat hij korte  filmpjes 
maakt over zijn leven en die op 
YouTube plaatst. Tijmen is op 
het internet te vinden onder 
de naam Jotijmen en vertelt 

hier waarom hij is gaan 
 vloggen.
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“Graag zou ik jullie laten weten wat ik zo 
al doe ik het dagelijks leven. Ik hoop 
hiermee andere kinderen/volwassenen 
met PH te inspireren om uit hun leven te 
halen wat erin zit.

In het dagelijks leven ga ik naar het 
 Rembrandt-College, ik zit daar in VWO 5 
(profiel Economie & Maatschappij). Tot 
nu toe gaat mij dit prima af. De school is 
zo’n elf kilometer van mijn huis en ik ga 
er met de fiets naar toe – wel een 
trapondersteunende. Naast school doe 
ik ook nog andere dingen, zoals voetbal-
len. Toen ik voor het eerst voor de Papil-
lon schreef, zat ik volgens mij net op 
voetbal. Dit jaar ben ik aan mijn zevende 
seizoen begonnen. Ik speel in MO17-1 bij 
v.v. Renswoude. 
Als je op voetbal zit, moet je natuurlijk 

ook trainen. Bij ons is dat twee 
keer per week anderhalf uur. Bij 
voetbal vermaak ik mij altijd wel. 
Als ik moe ben geef ik dat zelf 
aan en neem ik even rust. Na 
enkele minuten ben ik weer bij-
gekomen en ga ik weer meedoen 
met de  oefeningen.

Doordeweeks heb ik een baantje 
bij de plaatselijke Jumbo. Hier vul 
ik twee keer per week de vakken. 
Het is gezellig om dit met colle-
ga’s te doen en natuurlijk houd je 
er een leuk bedrag aan over.
Jullie zullen vast denken: waar-

om werk je? Nou dat is simpel. Ik ben 16 
en dan vind ik het leuk om uit te gaan 
met vrienden. Dit doe ik zo één á twee 
keer per maand. We gaan dan op de 
fiets naar een club of een tentfeest. Als 
we zijn uitgefeest gaan we vaak op de 
terugweg langs de McDonalds om nog 
een hapje te eten. Als ik uit ga heb ik de 

tijd van mijn leven, er is leuke (feest)
muziek en ik ben met vrienden, het kan 
niet beter.

Druk schema
Doordat ik twee avonden werk en twee 
avonden train, heb ik een druk schema. 
Het is dan ook belangrijk dat ik mijn 
school hier niet onder laat lijden, want 
het enige wat ik wil is over naar VWO 6 
en over ongeveer twee jaar beginnen 
met een vervolg opleiding. 

Waarom ik dit aan jullie vertel is simpel. 
Misschien wil jij ook wel sporten of wer-
ken. Ik zou zeggen probeer het gewoon. 
Zoals wij het in voetbal termen zeggen: 
‘Niet geschoten is altijd mis’. Stel het is 
toch te zwaar of wat dan ook, je kunt er 
altijd mee stoppen. 
Zelf ben ik erg blij dat ik toch best wel 
veel kan.
Natuurlijk weet ik dat het bij ieder(e) 
kind/volwassene een andere situatie is 

J
on

ge
re

n
 e

n
 P

H
 

Zestien, school, werk, 
voetbal en PH

Kelsey Blum is 16 en heeft PH. Een aantal jaren geleden 
schreef ze al eens een stukje voor de Papillon. Toen haar 

gevraagd werd of ze nog eens wilde laten weten hoe het met 
haar gaat, dacht ze: waarom niet?

en dat die niet altijd even gemakkelijk is, 
maar ja, je leeft maar één keer, dus doe 
het goed!

Ik heb dus een druk schema zoals jullie 
lazen, maar natuurlijk ben ik er ook wel 
eens klaar mee. Eerst lange schoolda-
gen, dan trainen of werken en dat de 
hele week. En niet te vergeten zaterdag 
de hele dag op het sportveld met de 
meiden uit mijn team. Als ik er echt even 
klaar mee ben, zeg ik natuurlijk wel eens 
af, maar ik probeer zo vaak mogelijk te 
gaan.

Tot slot wil ik even zeggen hoe het met 
mij gaat. Het is redelijk zwaar mijn druk-
ke schema, maar naar omstandigheden 
gaat het prima met mij. Ik heb het erg 
goed naar mijn zin op school, op werk 
en op de voetbal en dat is het belang-
rijkst. Wanneer ik even een ‘dipje’ heb, 
zijn mijn vrienden en mijn ouders ervoor 
mij om mij te helpen.”
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Tot vlak voor mijn verjaardag zei 17 jaar PH mij niet 
zoveel. Het was slechts een getal, maar dat verander-
de toen een vriend vroeg om foto’s te sturen voor 
een foto slideshow tijdens mijn feest. 
Vanaf mijn afstuderen heb ik PH en dat is ook te zien 
op de foto’s. De verre reizen naar de VS, Azië en 
 Australië werden autoreizen binnen Europa. Foto’s 
waarop ik dans, werden foto’s terwijl ik naar het dan-
sen kijk. Mijn twee grootste passies: reizen en dan-
sen. Ik vond het heel confronterend om door mijn 
foto’s te gaan. 
Maar gelukkig heb ik ook heel veel leuke dingen 
gedaan in de afgelopen 17 jaar. De slideshow toonde 
uiteindelijk toch veel plezier, enthousiasme, positivi-
teit, maar vooral vechtlust. Ik heb nog enorm veel 
dingen ondernomen en ben ontzettend blij dat ik 
deze heb gedaan. PH heeft me ook veel geleerd: Car-
pe Diem! Nu leven en genieten, morgen is het mis-
schien te laat. Ik leef veel bewuster en geniet inten-
ser. Ik kan zo blij worden van kleine dingen, zoals een 
mooie vlinder die voorbij fladdert of wanneer het 
weer kersentijd is. 

Hawaii
Mijn hartenwens is om naar Hawaii te gaan. Helaas 
zal dat zeer waarschijnlijk niet meer gebeuren. Daar-
om heb ik besloten dat Hawaii maar hier heen moest 
komen. Een luau (verjaardags)feest compleet met 
outfits uit Hawaii en een Hawaiiaanse dansgroep. De 
prachtige, sympathieke, maar vooral schaars gekle-
de danseressen zorgden ervoor dat de temperatuur 
tropisch aanvoelde. Hoe geweldig was het om naar 
hun optreden te kijken. Daarna werden er gasten uit 
het publiek gehaald om deel te nemen aan een 
workshop. Het ziet er zo makkelijk uit maar de 

‘gelukkigen’ kwamen er al snel 
achter dat het best moeilijk is om 
je onderlijf apart van je bovenlijf 
te bewegen. Mijn man Diederik 
werd uitge kozen voor de Dance 
Battle. Hij deed het vrij goed! Wat 
hebben we gelachen, zo hila-
risch was het! Ik ben trots op 
hem! Op deze manier heb ik toch 
gedeeltelijk mijn hartenwens 
kunnen vervullen. Het was een 
onvergetelijke dag met veel lieve 
en dierbare mensen om ons 
heen. 

Heel moeilijk nu…
Helaas werd ik vlak na mijn feest 
opgenomen in het VU voor 
onderzoeken. Omdat ik zwaar 
verkouden was, kon ik niet plat-
liggen waardoor veel onderzoe-
ken niet door gingen. Het gaat 
maanden al vrij slecht met me, zonder dat we de 
reden weten. Uit bloedonderzoek blijkt nu dat mijn 
schildklier  verstoord is door de Amiodaron. Het is 
heel moeilijk om positief te blijven nu dat ik echt 
weet wat mijn kansen zijn op nieuwe longen. Met 
het  huidige donorsysteem maak ik meer kans om de 
hoofdprijs te winnen in de loterij. 

Ik ben van mening dat het LAS systeem niet hele-
maal eerlijk werkt, nadat ik enkele verhalen in de 
media heb gelezen de afgelopen tijd. Wat ik vooral 
niet kan begrijpen is, waarom het in een rijk en soci-
aal land als Nederland maar niet lukt om een eerlijke 
donorwet in te voeren! Rokers en alcoholisten die 
(als ze te slecht zijn) voorrang krijgen op mensen die 
altijd goed hebben gezorgd voor hun lichaam, waar 
hebben we het eigenlijk over? In België ben je auto-
matisch donor, tenzij je bezwaar maakt. In Amerika 
moet je bij het afhalen van je rijbewijs je keuze offici-
eel doorgeven. Dit zijn slechts twee voorbeelden 
van landen waar het donorschap goed is geregeld. 
Makkelijk toch? Nu Nederland nog!

Op het moment dat deze Papillon gedrukt wordt, heeft 
Tu Anh het heel zwaar. Ze is wel thuis.

Niet te 
 begrijpen…

Aloha! Ik ben op 29 september 40 jaar geworden en dat  
moest natuurlijk goed gevierd worden, want voor mij voelt 40 

worden aan als een overwinning op PH.

Column
Tu Anh Guldemont (40) 
was altijd een actief type. 
Ze heeft sinds zeventien 
jaar PH en heeft tot een 
jaar of vijf geleden 
‘gewoon’ gewerkt. Toen 
was haar lichaam te moe, 
zoals ze het zelf zei. Op het 
moment dat de kopij voor 
deze Papillon geschreven 
wordt, is Tu Anh te ziek om 
zelf haar bijdrage te 
 kunnen schrijven. Maar 
creatief als ze is, vertelde 
ze het onderstaande een 
week na haar verjaardag 
aan haar man Diederik. 
Hij schreef het op.
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Vertrek bestuurslid
In augustus heeft Ellis Ribbens helaas ons bestuur 
 verlaten. Ellis heeft zich zeer actief ingezet voor de 
 stichting en dan met name voor wat betreft de exter
ne contacten. Wij willen haar daarvoor langs deze 
weg  nogmaals hartelijk danken. Het project Expertise 
in kaart, dat zij onder haar hoede had, zal zij nog 
afmaken.

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.    

Vertrek Maatschappelijk 
 werkster
Na tien jaar met veel plezier voor onze stichting, en vooral met 
onze patiënten en hun naasten, te hebben gewerkt heeft 
Anita van Beek aangegeven dat het tijd is voor iets anders. Ze 
stopt daarom per eind van het jaar met haar werkzaamheden 
voor ons. We willen haar bedanken voor haar werk en inzet en 
wensen haar alle goeds.

Nieuw bestuurslid

Gelukkig mogen we met Cindy Klijn (42) ook 

weer een nieuw bestuurslid verwelkomen. 

Ze stelt zichzelf kort aan u voor.

“Ik ben Cindy Klijn, al 27 jaar samen met Jurgen Klijn en 
 daarvan al 19 jaar getrouwd. Jurgen is echt mijn steun en 
 toeverlaat. Mijn beste vriend, man, minnaar.
Op mijn 37e werd duidelijk dat ik een aangeboren hart-
afwijking heb. Binnen vier maanden werd ik in het UMC 
Utrecht geopereerd om mijn hart te reconstrueren. Ze hebben 
daarbij één van mijn longaders, die op de verkeerde kant van 
mijn hart uitkwam, weer naar de goede kant geleid.
Helaas had ik in de tussentijd PH ontwikkeld. Gelukkig herken-
den de artsen mijn ziekte direct en werd ik doorgestuurd naar 
het Radboud UMC in Nijmegen. Daar ben ik goed opgevangen 
en begeleid. Wat een geweldig team aan artsen, en super 
verpleegkundige Nicole Coenen, die altijd met raad en daad 
klaar staan!

“Jurgen en ik hebben twee honden en twee katten. 
We  trainden reddingshonden voor de sport, wat echt gewel-
dig is om te doen. De band en de samenwerking die met je 
hond ontstaat, is onbeschrijfelijk. Helaas wordt deze sport 
door mijn pulmonale hypertensie te zwaar om nog echt te 
beoefenen.

“Waarom ik in het bestuur ga? Tja, dat is een goede vraag! Al 
een tijd lang loop ik met het idee om iets voor PH  patiënten te 
doen. Maar ik wist niet goed hoe of wat ik kon doen. Totdat 
Annie van der Stoel een oproep plaatste voor nieuwe 
bestuursleden. Wat mijn rol in het bestuur zal zijn, daar kan ik 
nog niet meteen antwoord op geven. Eerst wil ik rustig mee-
draaien en kijken waar ik mij het beste nuttig kan maken. Wat 
ik het leukste vind, is het medische aspect. Welke medicijnen 
zijn er? Wat kunnen ze voor ons als PH patiënten betekenen? 
Hoe gaan mensen ermee om als ze horen dat ze PH hebben en 
zo nog veel meer. 
U gaat vast van mij horen.”

Cindy 
       Klijn
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Zuurstofgebruik thuis en onderweg
Als u als PH-patiënt zuurstof moet 
gaan gebruiken, zijn er verschillende 
systemen mogelijk. Welk systeem bij 
u past, is afhankelijk van uw situatie 
en zal in overleg met uw arts, zorg-
verzekeraar en de leverancier van de 
zuurstof, worden bepaald.

Zuurstof is beschikbaar via een 
 concentrator, een cilinder of als 
 vloeibare zuurstof. Ieder systeem 
heeft z’n eigen voor- en nadelen. 
Een concentrator haalt zuurstof uit de 
lucht en werkt zowel op een accu als 
op netstroom, waardoor hij mobiel te 
 gebruiken is. De concentrator maakt 
geluid en mag niet in een afgesloten 
ruimte staan. Er moet goede ventilatie 
zijn, het apparaat gebruikt immers de 
omgevingszuurstof.
Een draagbare cilinder is stil, weegt 
minder dan vijf kilo, bevat twee liter 
zuurstof en moet daardoor vaak 
 verwisseld worden.
Vloeibare zuurstof wordt geleverd in 
een groot vat, waaruit kleine 

draagtanks (max. twee liter) kunnen 
 worden gevuld. Vloeibare zuurstof 
 verdampt spontaan en is niet overal te 
gebruiken omdat het grote (zware) vat 
niet overal geplaatst kan worden.

Veel voorkomende vragen

Ik heb een droge en geïrriteerde neus 
van het zuurstofslangetje, wat kan ik 
daar tegen doen?
Zolang u een zuurstof gebruikt, mag u 
vanwege het brandgevaar geen vette 
zalf gebruiken. Bij uw apotheker is 
 vetvrije zalf verkrijgbaar die u eventueel 
wel kunt gebruiken.

Hoe zit het met brandgevaar?
Zorg dat uw zuurstofapparaat vetvrij 
blijft. Als oliën of vetten in aanraking 
komen met zuurstof, kunnen ze 
 spontaan gaan ontbranden. Ook mag u 
niet roken of kaarsen branden in de 
ruimtes waar zuurstof wordt gebruikt. 
Net als het gebruik van een open haard 

en gasfornuis niet kan als u zuurstof 
gebruikt.
Ook moet u zelf de brandweer infor-
meren over het gebruik van zuurstof.

Kan ik op vakantie met zuurstof?
Als u ruim van te voren (2-4 weken) 
overlegt met uw zuurstofleverancier, 
dan kan hij op ieder adres in Neder-
land uw zuurstof bezorgen, waardoor 
u gewoon op vakantie kunt.
Wilt u naar het buitenland, neem ook 
dan contact op met uw zuurstof-
leverancier over de mogelijkheden. 
Gaat u vliegen, vraag dan ruim tevo-
ren of dat door uw vliegmaatschappij 
is toegestaan. Het reisbureau kan u 
daar eventueel bij helpen.

Meer algemeen geldt, dat u zich met 
uw vragen altijd kunt wenden tot uw 
arts, zuurstofleverancier of zorg-
verzekeraar. Zij kunnen u vertellen 
wat in uw geval de (on)mogelijk-
heden zijn.

Op 22 september was er een inloopdag 
voor mensen uit Oost-Nederland. Deze 
keer werd de high tea geserveerd in 
Van der Valk Hotel De Cantharel in 
Apeldoorn. Het was daar een drukte van 
belang en dat maakte dat we niet met 
zeventien aanwezigen in een rustig 
hoekje konden zitten zoals meestal. 
Toch mocht dat verder de pret niet druk-
ken. De aanwezigen hebben zoals altijd 
veel ervaringen uitgewisseld tussen de 
gesprekken over ‘koetjes en kalfjes’ door. 
De high tea was uitstekend verzorgd en 
zeer overvloedig.

De regionale inloopdagen, die we sinds 
vorig jaar organiseren, blijken bij veel 
patiënten in een behoefte te voorzien. 
Het wordt als zeer aangenaam én nuttig 
ervaren om in een wat kleiner gezel-
schap met lotgenoten van gedachten te 
kunnen wisselen. Voor het bestuur, dat 

altijd met minstens twee personen aan-
wezig is, is het ook zeer leerzaam om 
ervaringen van patiënten te horen. Naar 
het zich laat aanzien, zullen we volgend 
jaar opnieuw in de vier windstreken een 

Inloopmiddag Oost

inloopmiddag organiseren. Diegene 
die er om wat voor reden dan ook 
niet bij waren dit jaar krijgen daar-
mee ook een herkansing.
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First journey for science!

Normaal vindt u op de achterpagina een recept van Chermaine. Door haar 
gezondheidssituatie is ze daar op moment dat de kopij voor deze Papillon 
wordt geschreven, niet toe in staat. Maar, zegt ze: “volgende keer weer een 
gewoon stukje hoor! Zoals je gewend bent.”
Deze keer leest u hier de ‘estafettecolumn’ van arts-onderzoeker Xiaoqing Sun 
uit het VUmc.

Xiaoqing Sun (roepnaam in Nederland: Sun) is 
opgegroeid in China en studeerde daar genees
kunde. Voor haar wetenschappelijke stage 
kwam zij naar het VUmc, waar zij onder leiding 
van dr. Harm Jan Bogaard in het lab onderzoek 
deed naar een nieuw medicijn voor pulmonale 
hypertensie. Nadat zij voor korte tijd terug
keerde naar China om haar  artsendiploma in 
ontvangst te nemen, kwam zij in de zomer van 
2016 terug om als artsonderzoeker haar werk 
voort te zetten. 

In mei 2014 vond mijn eerste buitenlandse congres 
plaats in San Diego. Ik was nog student geneeskunde in 
Shanghai in die periode en het was de eerste keer dat ik 
naar het buitenland zou gaan. Ik was dus super blij toen 
ik hoorde dat ik dit congres mocht bezoeken. Ik kon 
haast niet wachten om te vertrekken en begon maan-
den van te voren al met de voorbereidingen. Op het 
congres moest ik een posterpresentatie houden, daar-
om werkte ik hard aan het maken van een mooie poster 
en zorgde dat die ruim op tijd af was. Uiteindelijk was 
het zover: de spannende dag van vertrek was aangebro-
ken. Ik stapte dolgelukkig in het vliegtuig en begon aan 
mijn reis over de Stille Oceaan. Toen we boven de oceaan 
vlogen, kreeg ik alleen het gevoel dat ik iets miste…  op 
dat moment realiseerde ik me dat ik mijn poster thuis 

Eerste reis voor de  
wetenschap!

had laten liggen! Het belangrijkste attribuut om mee te 
nemen was is vergeten en ik had hem al nodig op de 
tweede dag van het congres! Ik was zo opgewonden 
over de reis dat ik het doel ervan uit het oog was 
 verloren: het was voor de poster presentatie, voor de 
wetenschap, niet voor het Californische strand, het 
outlet shoppen, niet voor Disneyland of de Universal 
 Studio’s… In een oogwenk werd mijn tripje een nerveus 
gebeuren. De rest van de vlucht maakte ik me druk over 
het vinden van een oplossing en voelde ik me zo stom. 
Direct nadat we ‘s avonds waren gearriveerd in het 
hotel, ben ik op zoek gegaan naar een printshop. De 
volgende morgen haastte ik me naar de dichtstbijzijnde 
printshop die ik had gevonden en vroeg, bereid om elke 
prijs te betalen, naar hun snelste printservice. Gelukkig 
was het probleem opgelost voordat mijn supervisor iets 
in de gaten kreeg. Vanaf dat moment kon ik gaan 
 genieten van mijn reis.
Nu zijn er twee jaar voorbij sinds de bewuste reis en is 
het de meest indrukwekkende herinnering aan mijn 
hele eerste wetenschappelijke congres, zelfs meer dan 
de wetenschap zelf… En de poster? Die ligt in een 
 donker hoekje in mijn kamer, als een souvenir van mijn 
reis voor de wetenschap.

Bovenstaande bijdrage van Sun is uit het Engels 
 vertaald door Joanne Groeneveldt. 

De originele bijdrage leest u hieronder. 

In May 2014, it was my first time to go abroad for a medi-
cal conference in San Diego. I was still a medical student 
in Shanghai at that time, and actually it was also my first 
time to go abroad, so I was super excited when I got to 
know the great news! I almost could not wait and star-
ted to prepare my journey several months before. For 
the conference, I needed to do a poster presentation 
and I prepared a very nice poster for it. Finally it came to 
the exciting day for the journey, I happily got onto the 
plane and began to enjoy my journey to cross the pacific 
ocean. Only at that moment above the ocean, I felt like 
lack of something, and then I suddenly realized some-
thing terrible, that I forgot to bring my poster! The most 
important thing for this trip which was needed on the 
second day! I was so excited that I even forgot the pur-
pose of this journey… it was for my poster presentation, 

for science, not for the Californian beach, outlets shop-
ping, not for Disney park or Universal Studio…Suddenly 
the atmosphere of my trip became nervous, I spent the 
rest hours of the trip just worrying about it and feeling 
stupid. Immediately after arriving at the hotel in the 
evening, I began to search for the printing shop and the 
next morning I rushed to the nearest  printing shop to 
ask for the fastest print service and was willing to pay 
any price for it. Luckily in the end the problem was sol-
ved before my supervisor noticed, so my science journey 
ended quite well... 
More than two years past since then, it has become the 
most impressive memory for me at this first science 
journey, even more than science itself...And that poor 
first poster is still lying in the dark corner of my room, as 
a souvenir for my first trip of science! 
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