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jaarlijkse voetbaltoernooi in Bodegraven. Het 
bestuur is uiteraard heel gelukkig met dit soort 
initiatieven en zal dan ook altijd deze acties facilite-
ren. 

Als deze Papillon bij u in de bus valt, zijn we al weer 
een heel eind in de zomer. Als het weer dan nog is 
zoals vandaag (half juli), dan hebben we een mooie 
zomer gehad. Gaat u nog weg, dan wensen we u 
prettige vakantie. Bent u al terug, dan hopen we  
dat u er nog van kunt nagenieten.

Actie en 
 onderzoek

Telkens als dit ter sprake komt, kijken we naar de 
zeer geslaagde acties rond andere zeldzame ziek-
tes. Hadden wij maar een Maxima die ten bate van 
PH in de Amsterdamse grachten springt of een Tijn, 
die het voor elkaar krijgt om alle media zover te 
krijgen dat zij uitgebreid reclame maken voor zijn 
nagellakactie. Kortom een geslaagde landelijke 
actie staat of valt met de medewerking van alle 
media. En dat is nu precies het heikele punt, waar 
halen we een ‘hotemetoot’ vandaan die een lande-
lijke actie voor ons wil starten?

Gelukkig hebben we vooralsnog niets te klagen als 
het gaat om initiatieven voor onderzoek naar allerlei 
aspecten van pulmonale hypertensie. In deze 
 Papillon kunt u weer lezen over twee hele nieuwe 
onderzoeken. Het gaat dus goed met het weten-
schappelijk onderzoek, maar in veel gevallen blijft 
gebrek aan financiën nog wel een probleem. En dan 
nogmaals de vraag: wie komt er met een briljant 
idee?

Als bestuur hebben wij onze handen vol aan het 
organiseren van patiëntendagen, het uitgeven van 
Papillon en het ontwikkelen van foldermateriaal en 
voorlichting, etc. Onze hoofddoelstelling is dan ook 
het behartigen van de belangen van PH patiënten, 
het verzorgen van informatie en voorlichting en het 
proberen de ziekte als zodanig zo veel mogelijk 
bekendheid te geven. Daarom waren wij vroeger en  
nu niet in staat om grote landelijke acties te organi-
seren. Daar hebben wij de menskracht niet voor. In 
het verleden zijn meerdere acties georganiseerd 
door patiënten en sympathisanten. Ik denk daarbij 
aan de acties in Schijndel en Zaandam en het Vo
or
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Steeds meer PH patiënten en sympathisanten van onze stichting roepen om 

meer actie om de ziekte meer bekendheid te geven en om geld op te halen voor 

wetenschappelijk onderzoek. In dit verband verwijs ik alvast graag naar de 

oproep van de Brabantse familie in deze Papillon.

Ferdinand Bolsius, 
voorzitter
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Tja. Als dat tegen je gezegd wordt, hoe 
kun je dan nog nee zeggen? Meelopen 
met The Hague City Walk en ondertussen 
geld binnenhalen voor het goede doel. 
Hoewel de tocht daar niet voor georgani-
seerd werd, hebben de PHighters dat wel 
voor elkaar gekregen.

Op zaterdag 29 april vond de eerste The Hague City Walk plaats, een Haags  wandelevenement. Chermaine Kwant greep de 
gelegenheid aan om mee te lopen én tegelijk bekendheid te genereren voor PH  en geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek. Onder de teamnaam Heart for Phighters schreven zich maar liefst 70 mensen in – PH-patiënten, familieleden, 
kennissen, vrienden en een zorgverlener. De uitdaging was om 10 kilometer te lopen. Het ‘gele team’ bleef niet 
onopgemerkt, zowel de organisatie van The Hague City Walk, als de media, besteden aandacht aan het team en hun goede 
doel. Het was een fantastisch evenement, met een prachtige opbrengst!

Physician assistant Martha Wagenaar uit het VUmc liep mee en wierp zichzelf op als verslaggeefster.

In een gele stoet door  
Den Haag

Heart for Phigthers

‘Annie en ik zijn ontzettend gezellig. Den Haag is een prachtige stad.  

Onderweg zijn genoeg terrasjes om even bij te tanken, 29 april is  statistisch 

gezien één van de mooiste dagen van het jaar én je krijgt een ontzettend  

mooi shirt kado.’

Lotgenoten
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Tja. Als dat tegen je gezegd wordt, hoe 
kun je dan nog nee zeggen? Meelopen 
met The Hague City Walk en ondertus-
sen geld binnenhalen voor het goede 
doel. Hoewel de tocht daar niet voor 
georganiseerd werd, hebben de PHigh-
ters dat wel voor elkaar gekregen.

Zo stapte ik op 29 april op Den Haag 
Spui uit de tram. Vlak voor mij liep een 
keurig geklede dame met zuurstof tank-
je. Ik dacht: Die zal toch niet ook…? 
Enthousiast geworden door de 
Facebook berichten van Chermaine 
(Kwant), wilde deze Haagse dame ons 
allen uitzwaaien aan de start. Nee, ze 
ging niet meelopen, dat was te vermoei-
end en te ver.
Eenmaal in het stadhuis was de ‘gewone’ 
start van de 10 km net geweest. De 25 
km was zelfs al een uur eerder vertrok-
ken. Voor de PHighters was een  speciale 
start georganiseerd. Na een kort inter-
view met Chermaine (organisator van dit 
initiatief), het gezamenlijk zingen van 
het Haagse volkslied (‘Oh oh Den Haag’, 
wie kent het niet?) en het startschot 
door Chermaine (met heus startpistool), 
vertrokken we met een groep van 70 
PHighters (en familie en vrienden) in 
knallend gele T-shirts de stad in.

Voor we vertrokken, kregen we allemaal 
een roos. Deze hebben we bij de Hofvij-
ver neergelegd, ter herinnering aan 
PHighters die de strijd verloren hebben. 
Op deze 29ste april hadden de meesten 
van ons toch één patiënte in het bijzon-
der in gedachten – de vrouw die net op 

Heart for Phigthers

deze dag begraven werd. Juist daarom 
moest deze tocht doorgaan, zo belang-
rijk voor iedereen. 

Niets teveel beloofd
Het werd een prachtige dag, een mooie 
wandeling, een gezellige groep patiën-
ten, vrienden, familie en een physician 
assistant (uw verslaggeefster). Chermai-
ne had niets te veel beloofd. Annie (van 
der Stoel, mede initiatiefneemster) en 
Chermaine waren reuze gezellig, hoewel 
we Annie verder weinig zagen – ze had 
al snel een terras gevonden. Den Haag  
is inderdaad een prachtige stad. In totaal 
trokken die dag 2.800 deelnemers door 
de stad, om dat allemaal eens goed te 
bekijken. 
Onderweg waren voldoende terrasjes 
om bij te tanken. Ik heb ze helaas niet 

Voor mevrouw en meneer van Leensel, respectievelijk 78 en 79 jaar, is wandelen een hobby. “We lopen  
al ons hele leven”, zegt mevrouw Van Leensel, “ook in  moeilijke tijden.” Tien jaar geleden werd bij haar 
PH geconstateerd, maar dat weerhoudt haar niet van het wandelen. “Als we vlak lopen gaat het prima, 
met een trap of beetje helling heb ik het moeilijk.” Elke veertien dagen doen ze samen wel een 
 wandeling van zo’n tien kilometer en daarnaast reizen ze het land door om mee te lopen met wandel
vierdaagsen.  Meedoen aan The Hague City Walk lag voor de hand. “Het is voor een goed doel en we 
hadden dat weekend vrij.” Mevrouw van Leensel kijkt terug op een mooie dag die ze afsloot met een 
“gezellig glaasje op een terras”. 

geprobeerd, maar dat lag niet aan het 
weer. 29 april was zeker een mooie dag, 
prachtig zonnig en een graad of 17. 
 Perfect voor wandeling of terras. En we 
hielden er allemaal een prachtig shirt 
aan over. Een mooi gezicht, die gele 
stoet tussen de overige deelnemers. 
Uiteindelijk hebben we meer dan 6.400 
euro bijeengelopen voor wetenschappe-
lijk onderzoek naar PH! 

Na de finish heb ik alsnog heerlijk op het 
terras gezeten, de overige deelnemers 
over de streep juichend met een hapje 
en een drankje in de hand. Twee uur 
later, op mijn weg terug, kwam ik Annie 
tegen. Zij had in rustig tempo de tocht 
gelopen én genoten van de terrasjes 
onderweg. Moe maar voldaan was ze 
bijna bij de finish, wat een PHighters!
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Chantal en Caitlen  
vinden herkenning bij 
elkaar

In de wachtkamer van het Beatrix Kinderziekenhuis zitten twee giechelende meiden, 

 Caitlen Mellor en Chantal Kuijsten. Caitlen heeft een afspraak. De gebruikelijke controles 

– looptest, bloedprikken – en een afsluitend gesprek met dr. Berger. Chantal is er voor de 

gelegenheid én de gezelligheid. De meiden worden geïnterviewd voor Papillon en gaan  

’s avonds samen uit eten, met hun moeders en de oma van Chantal. 

Tekst: Anita Harte

Het spreekuur van kindercardioloog Rolf Ber-
ger loopt wat uit, daarom is er tussen onder-
zoek en afspraak voldoende tijd voor een 

interview met de beide dames. Het gaat over hoe het 
met ze gaat, wat ze doen, waar ze elkaar hebben leren 
kennen en wat ze aan elkaar hebben. Het gesprek valt 
geen seconde stil. Hoewel ze allebei pas 17 zijn, gein-
tjes maken met elkaar en veel lachen, zijn ze ook heel 
serieus. In 2015 kregen ze de diagnose, Chantal in 
april, Caitlen een paar maanden later. “Technisch 
gezien ben ik al mijn hele leven ziek”, zegt Caitlen. Ze 
werd geboren met een hartafwijking en al jong geope-
reerd, maar haar hartafwijking en PH hebben niets 
met elkaar te maken. “De combinatie die ik heb, is in 
ons land nog nooit voorgekomen. Ik heb pure pech.” 
Bij Chantal werd eerst gedacht aan de ziekte van Pfeif-
fer, tot het PH bleek te zijn.

Er is een klik
Ze kennen elkaar van de kinderdag in Burgers Zoo,  
25 juni vorig jaar. Als leeftijdsgenoten zaten ze bij 
elkaar in een groepje.
“Ik ging je rolstoel duwen”, zegt Chantal.
Caitlen: “Iemand moest dat doen.”
Chantal: “En ik help graag iemand.”
Het klikte tussen de twee en sinds die tijd hebben ze 
geregeld contact. Vooral via de app. 
Caitlen: “We zien elkaar eigenlijk alleen in het zieken-
huis.”
Chantal: “Onze moeders klikken ook en dat helpt.”

Chantal en Caitlen zitten vandaag allebei in een rol-
stoel, maar staan ook net zo gemakkelijk op om even 

ergens anders te gaan zitten. De vraag is wat dat voor 
reacties oproept bij anderen. Vooral vervelende, zeg-
gen ze allebei. Caitlen zei een keer, terwijl ze in de 
 rolstoel zat, dat ze moe was. “Een mevrouw die dat 
toevallig hoorde, reageerde: ‘Jij bent moe? Degene die 
jou duwt is moe.’” Ook Chantal krijgt dat soort reac-
ties. “Ik ga met de bus naar school en kan ’s ochtends 
nog wel naar de bushalte fietsen. Maar als mensen me 
dan ’s middags in de rolstoel zien, zeggen ze er wat 
van. Er heeft zelfs een keer iemand tegen me gezegd 
dat moe zijn tussen de oren zit.” Heel irritant, vinden 
ze dat soort opmerkingen. Chantal heeft soms de nei-
ging om te zeggen dat iemand zijn mond moet hou-
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Blog Liefs Cait
Caitlen houdt van schrijven en van sieraden maken. 
Beide combineert ze op haar blog Liefs Cait (http://
liefscait.salapp.org), waar ze vertelt over haar leven en 
waar ook haar zelfgemaakte armbandjes en geperso-
naliseerde stenen te bestellen zijn. 

den, maar ze durft het niet goed. Caitlen geeft zo 
iemand dan een visitekaartje van haar blog.

“Fijn dat je niets hoeft uit te leggen”
Het is goed dat ze elkaar hebben leren kennen, vinden 
ze allebei.
Chantal: “We maken grapjes, kunnen spontaan lachen 
en het is fijn dat je iemand hebt die weet wat het is om 
PH te hebben. Die je niet hoeft uit te leggen wat het is 
als je een slechte dag hebt.”
Caitlen: “Het is leuk om onze loopscores te vergelij-
ken. Dan kun je bijvoorbeeld blij zijn omdat je de hoog-
ste highscore hebt.”
Zo gezellig als ze het samen hebben, zo verschillend 
zijn ze ook. Als Caitlen zegt dat zij meer een meis-
jes-meisje is en Chantal meer een jongens-meisje, 
beginnen ze een heel gesprek over het dragen van rok-
jes. Zo gaat Caitlen niet zonder rokje naar een diplo-
ma-uitreiking en vindt Chantal dat je daar ook prima 
in een broek kunt verschijnen.

Van de echt diepe gesprekken zijn ze niet zo, zegt Cait-
len. Die voeren ze tenminste niet met elkaar. Caitlen 
praat wel met een psycholoog, iedere maandagoch-
tend op school. “Lekker chil”, zegt ze. Daar kan ze van 
zich af praten en leren om met haar ziekte om te gaan. 
Chantal heeft daarvoor haar moeder. “Ik ben best 
positief van mezelf, maar heb ook dagen dat het min-
der gaat. Als ik dan even met mama praat, ben ik er 
meestal met een half uur wel weer uit.” Dat is overi-

gens een tijdlang wel anders geweest. Toen ging het 
ook niet goed met haar port-a-cath. Maar sinds ze een 
Hickmann catheter heeft, voelt Chantal dat het beter 
met haar gaat en dat ze ook meer durft. 

(School)vakantie
Voorlopig is het zomervakantie, daarna gaan ze weer 
naar school. Caitlen naar het Piramidecollege in Den 
Haag waar ze afgelopen jaar in een aantal vakken exa-
men heeft gedaan op vmbo en havo niveau. Volgend 
jaar hoopt ze de resterende vakken af te ronden. Chan-
tal zit op praktijkschool De Zwaaikom in Oosterhout 
en heeft examen gedaan in houtbewerking en meubel 
maken. Iets waar ze ook het liefst in verder zou gaan, 
maar wat fysiek helaas te zwaar voor haar is. Daarom 
plakt ze er nog een jaartje bij aan om – zoals het nu 
lijkt – iets met dierverzorging te gaan doen. Beiden 
hebben ze het wel goed op de school waar ze nu op zit-
ten. Er wordt rekening met ze gehouden en dat is fijn. 
“School is nu mijn leven”, zegt Caitlen.
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Een jaar of tien geleden waarde het Mexicaanse 
griepvirus door ons land. Ook Leonne kreeg er 
wat van mee, zo zegt ze zelf. Astma, zei de dok-

ter, toen ze met haar klachten op het spreekuur 
kwam. Maar als wijkverpleegkundige voelde ze zelf 
dat er meer aan de hand was. Na lang wachten en een 
rondgang langs verschillende ziekenhuizen bleek het 
PH. Sinds 2013 staat ze op de wachtlijst voor nieuwe 
longen en vanaf december vorig jaar woont ze door-
deweeks in Proteion Zorgcentrum De Kreppel in 
Heythuysen, Limburg. 

Zorgen voor de ander
Dertig jaar werkte Leonne in de zorg. Door haar ziek-
te werd ze daar in één keer van geamputeerd. Zo 
voelde het tenminste. Ze had een gezin, een zoon van 
toen 8, één van 22 en een dochter van 17. In het begin 
lag ze alleen maar op bed te snakken naar adem en 
dacht ze: hier doen we het dan maar mee. Later ging 
het wat beter. Ze deed steeds weer wat meer voor 
haar gezin. Dat zorgende, dat zat gewoon in haar. “Ze 
deed veel te veel”, meent echtgenoot Jan, die zich 
vanuit een andere hoek van de kamer in het gesprek 
mengt. “Dat ging niet. Dan kreeg ze een longaanval 
en liep ze helemaal blauw aan.” Belde hij met 112 en 
lag ze zo weer een week in het ziekenhuis. Het 
gebeurde verschillende keren. “Ze wil veel te veel voor 

anderen zorgen, daarom gaat het niet”, zegt Jan. 
In 2014 begon Leonne aan een langdurig revalidatie-
traject in Hornerheide (nu CIRO Horn, red.). Door de 
week intern, in het weekend thuis. Begin vorig jaar 
mocht ze naar huis. Eindelijk. Maar na drie weken 
lag ze wéér in het ziekenhuis, ze was ver over haar 
grenzen gegaan. Terug naar Hornerheide bleek de 
enige optie. Om zichzelf zo goed mogelijk te bescher-
men, zegt Leonne. Haar karakter – dat altijd willen 
zorgen voor de ander – had ze feitelijk tegen. 
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Leonne Hauser (55) heeft zo’n tien jaar PH. Ze heeft een man en kinderen,  
maar woont doordeweeks in een verzorgingshuis. “Wilde ik thuis blijven wonen  
dan moest ik zóveel instanties inschakelen – dat kon ik niet.”  
In een vakantiehuisje in Overijssel vertelt ze haar verhaal.

Tekst: Anita Harte

Altijd voor  
de ander willen  
zorgen

“Je wilt zoveel, maar je lichaam zegt 
         gewoon stop, het gaat niet meer.”

Wachtlijst
Dat ze op de wachtlijst staat is niet zozeer span-
nend, zegt Leonne. Wel is er de angst of de nieuwe 
longen op tijd zullen komen. Ze heeft een moeilijke 
bloedgroep en ook nog een auto-immuunziekte. 
Toch heeft ze vertrouwen. “Ik houd me vast aan het 
vooruitzicht van een nieuw leven met nieuwe 
 longen. Ik heb nu 4 tot 6 liter zuurstof en als ik daar 
al eens vanaf zou zijn, dan zou me dat al heel veel 
waard zijn.” Aan de ene kant zit haar karakter haar 
in de weg – het belemmert haar om thuis te 
wonen. Aan de andere kant houdt het haar op de 
been. “Ik ben positief ingesteld – kom op, we gaan 
en doen het!”
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ze getrouwd zijn in goede en in slechte tijden. “Zij is 
heel positief”, zegt Jan. “Ik had het allang opgege-
ven. Maar als zij doorgaat wie ben ik dan om dat niet 
te doen?”

Loslaten
Ondertussen kan ze het zorgende steeds beter losla-
ten. Thuis en doordeweeks in het verzorgingshuis. Al 
is ze daar wel een luisterend oor en geeft ze eerder 
een ander een aai over de bol dan dat ze er zelf een 
krijgt. “Ze is een stuk rustiger geworden”, zegt Jan. 
“Ze begint nu zelf in te zien dat het allemaal niet 
meer gaat. Het is niet meer de hele tijd van ‘dit moet 
nog en dat moet nog’.”
De laatste week van juni zijn ze samen een weekje op 
vakantie, Jan en Leonne. Voor het eerst sinds een 
jaar of vier. Zij heeft het geregeld, als verjaardagsca-
deau voor hem. Voor ze vertrokken was ze al een 
paar dagen thuis en het is in lange tijd niet zo goed 
gegaan als nu. In Overijssel fietsen ze wat – hij op 
een fiets, zij op een scootmobiel – en zitten ze gezel-
lig samen op een terras. “Deze week is goed voor ons 
allebei”, zegt Leonne, “misschien gaan we in het 
najaar wel weer.”

Verzorgingshuis
Afgelopen november kreeg Leonne een nieuwe knie 
en niet lang daarna werd in Hornerheide geopperd of 
het niet beter was om naar een verzorgingshuis te 
gaan. “Ik was te goed voor daar en te slecht voor 
thuis.” Het zette haar aan het denken. “Wat doe ik? 
Ga ik toch naar huis? Dat was eerder al niet goed 
gegaan… Wilde ik thuis blijven, dan moest ik zóveel 
instanties inschakelen – dat kon niet.”
Samen met een maatschappelijk werkster ging ze 
daarom kijken bij Zorgcentrum De Kreppel. Wat ze 
zag, beviel wel. Twee weken voor Kerst schreef ze 
zich in, binnen een week had ze een kamer. “Dat 
overviel me. We waren kerstkleren aan het kopen 
toen het telefoontje kwam.” Toch ging ze kijken. De 
kamer bleek groot en ze zei ja. Na de Kerst was de 
verhuizing. “Het was een hele grote stap, maar viel 
me tegelijk ook mee. Ik ben er het ‘piepkuiken’, maar 
word gewoon geaccepteerd.” 
In het weekend gaat Leonne nog steeds naar huis, 
naar haar man en jongste zoon. “Hij is nu 18 en kan 
zich niet meer goed herinneren dat ik gezond was. 
Eigenlijk is hij opgevoed door mijn man en dochter.” 
Dat is verdrietig. “Je staat met je rug tegen de muur. 
Je wilt zoveel, maar je lichaam zegt gewoon stop, het 
gaat niet meer.” Haar man en kinderen zijn haar 
alles, maar de afgelopen jaren zijn niet 
gemakkelijk geweest. Af en toe maakt haar 
dat ook zeker opstandig. “Dan denk ik: Ik 
ga naar huis! Ik ben al zolang weg… Ik 
vervreemd van mijn eigen huis… Mijn 
man en dochter doen het huishouden, 
maar dat is niet hun taak…” En vaak 
genoeg vraagt ze aan haar man wat hij 
aan haar heeft, maar dan zegt hij dat 
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De placenta als 
 oorzaak van iPAH?
Nadat Michiel Alexander de Raaf aan het VUmc promoveerde op onderzoek naar PH, 
stapte hij over naar het Erasmus MC voor onderzoek binnen de neonatologie en 
farmacologie. Daar houdt hij zich ondermeer bezig met onderzoek naar 
zwangerschaps vergiftiging oftewel pre-eclampsie. In een ander, nieuw, onderzoek 
combineert hij beiden, omdat hij vermoedt dat complicaties tijdens de zwangerschap 
kunnen leiden tot PAH. Als hij hier inderdaad bewijs voor vindt, zou het betekenen 
dat voor een (grote) groep binnen iPAH de oorzaak is gevonden.

Tekst: Anita Harte

vergiftiging – op dezelfde manier behan-
deld moet worden als PAH, maar ook of 
de placenta de longen ziek kan maken.”

Een ‘voorgeprogrammeerde’ cel
Over hoe een gecompliceerde zwanger-
schap kan leiden tot het ontstaan van 
PAH, heeft Michiel Alexander de Raaf 
een hypothese. Best ingewikkeld voor 
de leek, maar kort gezegd komt het op 
het volgende neer. Bij een zwanger-
schap komt uit de placenta een cel vrij 
die ervoor zorgt dat de spiraalarteriën 

Michiel Alexander de Raaf is van huis 
uit analist. Na vijf jaar gewerkt te heb-
ben als analist in ’s-Hertogen bosch 
rondde hij cum laude de opleiding 
medische biologie af en startte hij met 
promotieonderzoek over PAH aan het 
VUmc. Aansluitend deed hij een half 
jaar postdoc onderzoek PAH en long-
ontwikkeling aan l’hôpital Marie 
 Lannelongue, in Parijs. Sinds een jaar is 
hij als postdoc werkzaam bij het Eras-
mus MC met als focus zwangerschaps-
vergiftiging. In samenwerking met het 
ECCPS in Giessen (Duitsland) en India-
na University (Indianapolis) werkt hij 
aan de brug tussen de placenta en 
longziekten als PAH. Hij woont met 
vrouw en  kinderen in de buurt van 
’s-Hertogenbosch.

Onderzoek

(bloedvaten in de baarmoeder die de 
placenta van bloed voorzien) zich zoda-
nig aanpassen dat er voldoende zuurstof 
van de moeder naar de placenta kan, 
zodat de embryo zich kan ontwikkelen. 
Die cel hecht zich vast in de spiraalarteri-
en en is zodanig ‘geprogrammeerd’ dat 
het lichaam er geen controle over heeft 
en dat hij ook niet dood wil. Op die 
manier kan de cel ‘ongestoord’ het vaat-
bed in de baarmoeder veranderen. Dat is 
in principe ook goed, het lichaam moet 
zich immers aanpassen aan de zwanger-
schap. De vraag is nu wat er gebeurt als 
dat proces niet goed gaat, dus als de cel 
zich niet hecht in de spiraalarteriën en 
los raakt. Waar gaat die cel dan naartoe? 
De hypothese van Michiel Alexander de 
Raaf is dat deze cel dan in de longen 
terecht komt en daar een zodanige ver-
andering van de bloedvaten veroorzaakt 
(zoals dat normaal gesproken in de 
 spiraalarteriën gebeurt) waardoor PAH 
ontstaat.

Vanishing Twin syndrome
Als de hypothese klopt, is dit een verkla-
ring voor het feit dat iPAH vier keer vaker 
bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. 
Toch kan, volgens zijn hypothese, een 
gecompliceerde zwangerschap er ook 
toe leiden dat mannen iPAH ontwikkelen. 
Dat heeft te maken met het Vanishing 
Twin syndrome (‘verdwenen tweeling 
syndroom’), waarbij een vrouw in eerste 

Bij het onderzoek naar zwangerschaps-
vergiftiging en PH kunnen we veel van 
elkaar leren, zegt Michiel Alexander de 
Raaf. “Het vaatbed van de placenta en 
van de longen lijken op elkaar. In de 
longen wordt zuurstof uitgewisseld van 
lucht naar bloed, in de placenta van het 
bloed van de moeder naar het bloed van 
het ongeboren kind. Ook in de manier 
hoe het vaatbed in de placenta reageert, 
lijkt het erg veel op de longen. Dit leidt 
niet alleen tot de vraag of ziekten in de 
placenta – zoals zwangerschaps-
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De hypothese in een 
figuur: de voor

geprogrammeerde cel 
gaat van de placenta 
via de onderste holle 

ader naar het hart, 
waarna de cel vastloopt 
in de bloedvaten van de 

longen.

instantie zwanger is van een tweeling, 
maar één van de beide embryo’s het niet 
redt en door het lichaam wordt op geno-
men. “De hypothese is dat de cel die zich 
had moeten hechten aan de spiraalarteri-
en, via de placenta van de ‘verdwijnende 
embryo’ in de longen van de gezonde 
foetus terecht komt en daar de longvaten 
veranderd. Als dit een jongetje is, is dit de 
verklaring voor het feit dat ook mannen 
iPAH kunnen krijgen. Zij moeten, volgens 
deze hypothese, dan in het prille begin 
dus wel de helft van een tweeling zijn 
geweest.”

Patiëntenenquête
Michiel Alexander de Raaf heeft een 
onderzoeksbeurs aangevraagd bij de 
Hartstichting om zijn onderzoek te kun-
nen financieren. Als hij dit krijgt toege-
zegd, heeft hij de mogelijkheid om op 
verschillende manieren bewijs te verza-
melen voor zijn hypothese. Eén van de 
manieren waarop hij bewijs probeert te 
verkrijgen, is het uitzetten van een 
enquête onder alle PH-patiënten (zie de 
oproep onder dit artikel). “Ook al gaat 
mijn onderzoek over vrouwen die een 
gecompliceerde zwangerschap hebben 
gehad, toch wil ik graag álle PH-patiën-
ten een vragenlijst voorleggen. Om 
verschillende redenen. Om te kunnen 
aantonen dat een gecompliceerde 
zwangerschap tot iPAH kan leiden, moet 
ik kunnen uitsluiten dat er vrouwen zijn 
die iPAH ontwikkelden zonder dat ze 
zwanger zijn geweest. Ik moet dus kun-
nen vergelijken. Zo wil ik ook graag dat 
vrouwen van 50, 60 jaar of ouder mee-
doen, omdat zo’n cel wel tien tot vijftien 
jaar in het lichaam kan blijven en pas bij 
de overgang tot iPAH kan leiden. Tot slot 
hoop ik dat ook gezonde vrouwen via 
deze oproep mee willen doen, zodat we 
de juiste vergelijkingen kunnen maken.”

Michiel Alexander de Raaf hoopt binnen 
twee jaar voldoende enquêtes te heb-
ben verzameld (mede door goede 
samenwerking met Duitse, Franse en 
Amerikaanse centra) en voldoende labo-
ratoriumonderzoek te hebben gedaan 
om een eerste bewijs te hebben voor 
een verband tussen een gecompliceerde 
zwangerschap en iPAH. “Als dat zo blijkt 
te zijn, is er nog zeker veel meer onder-
zoek nodig. Maar dan weten we wel al 
dat we in een andere richting naar medi-
cijnen moeten zoeken dan we nu doen.”

Wij zijn op zoek naar:
Vrouwen met Pulmonale Hypertensie, die wel of niet 
zwanger zijn geweest, voor het invullen van vragen
lijsten.

Helaas weten we tot op heden niet precies hoe de ziekte 
Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) ontstaat. Ons 
onderzoek is dan ook gericht op het vinden van de 
oorzaak.  Wij denken dat een het doormaken van een 
gecompliceerde zwangerschap een rol speelt in het 
ontstaan van PAH. Om hier meer inzicht in te krijgen 
willen wij graag informatie ver zamelen van PAH patiën
ten door middel van vragenlijsten.
Hiervoor vragen wij deelname van vrouwen met PAH, 
ook als u nooit zwanger bent geweest. 
Alle vormen van PAH komen in aanmerking, met name: 
•  idiopathische Pulmonale Arteriële Hypertensie (IPAH)
•  Chronisch TromboEmbolische Pulmonale Hypertensie 

(CTEPH)  
•  Hypertensie geassocieerd met andere ziekten 
Ter vergelijking zoeken wij ook gezonde  vrouwen die 
wel of niet zwanger zijn geweest. Kent u een gezonde 
vrouw (bijvoorbeeld  familie) die geïnteresseerd is?  
Wij nodigen ze graag uit voor deelname.

Bent u geïnteresseerd in het  in  vullen van deze vragen
lijsten? Stuurt u dan een email naar m.deraaf@eras
musmc.nl voor deelname.

Alvast hartelijk dank,
Dr. ing. Michiel Alexander de Raaf
Wetenschappelijk Onderzoeker 
Academic Center of Expertise –  Pulmonary  Hypertension
Erasmus MC, Afdeling Neonatologie  
& FarmacologieO
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Wanneer onze PHpatiënten goed zijn inge
steld op de specifieke PH medicatie, bespre
ken we de mogelijkheden voor revalidatie. 
Revant is een tertiair revalidatiecentrum 
voor onder meer patiënten met chronische 
longaandoeningen en patiënten met hart
aandoeningen. Het doel van het revalidatie
programma is om – naast het verbeteren 
van de fysieke conditie – patiënten hand
vaten te geven om beter te leren omgaan 
met hun aandoening. 
Het programma duurt in totaal tien weken. 
In die tijd gaan patiënten twee keer per 
week naar Revant, waar ze op dinsdag en 
donderdag trainen onder begeleiding van 
twee ervaren fysiotherapeuten.  Zo nodig 
kan vervoer worden geregeld. 

Revalidatietraject
Als een PH patiënt geïnteresseerd is in een 
revalidatietraject, melden we hem of haar 

Revalideren vanuit  
het Erasmus MC
Sinds een aantal jaren biedt het Erasmus MC zijn PH patiënten de mogelijkheid om samen met  
andere PH patiënten een longrevalidatietraject te volgen in Revalidatie centrum Revant in Breda.  
Dr. Karin Boomars, longarts in het Erasmus MC, vertelt hoe het traject eruit ziet. 

PH patiënten uit het Erasmus MC, de fysiotherapeut van Revant, dr. Leon van den Toorn en PHverpleegkundige Miriam de Groot uit het Erasmus MC.

Onderzoek

aan voor het komende programma. De PH 
patiënten trainen in groepjes van vijf tot 
acht personen. Zo biedt samen trainen met 
andere PH patiënten ook een mooie gele
genheid voor lotgenotencontact. 
In principe biedt Revant ons de mogelijk
heid om jaarlijks twee groepen PH patiënten 
te laten trainen, een groep  in het voorjaar 
en een groep in het najaar. Voor elke patiënt 
wordt een programma op maat gemaakt, 
aan de hand van een aantal onderzoeken 
vooraf, de zogenoemde  intake. Voor deze 
intake verblijft de patiënt een paar dagen in 
Revant. Daar heeft hij eerst een gesprek met 
één van de longartsen van het revalidatie
centrum. Daarna vinden een aantal onder
zoeken plaats. Met een fietstest en een 
looptest wordt het uithoudingsvermogen 
getest en de spierkracht wordt gemeten. 
Daarnaast is er ook een afspraak met de 
diëtist en een psycholoog.

Onderzoek
Sinds een paar jaar doen wij in het Erasmus 
MC ook onderzoek naar de effecten van dit 
specifieke revalidatieprogramma bij PH 
patiënten. We bestuderen zowel lichamelij
ke veranderingen (uithoudingsvermogen, 
spierkracht, bloedonderzoek) als ook de 
kwaliteit van leven. 
Van onze patiënten krijgen wij zeer positie
ve reacties op dit revalidatieprogramma. Wij 
hopen met ons onderzoek te kunnen aanto
nen dat revalidatie ook voor patiënten met 
PH een waardevolle aanvulling is op de 
behandeling, zodat we naar de ziekte
kostenverzekeraars een duidelijk verhaal 
hebben en vergoeding van revalidatie van 
PH patiënten ook op termijn gegarandeerd 
blijft.
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Harriet Hofstede is patiënt in het Erasmus 
MC en volgde op advies een intensief 
revalidatietraject bij Revant in Breda.  
“Een pittig proces, maar revalideren loont!”
Tekst: Harriet Hofstede 

Twee jaar geleden werd de diagnose gesteld. Na 
lang getob en foutieve diagnoses was ik bij het 
Erasmus MC eindelijk op mijn plek. Net 42 en 

doodziek. De longarts en verpleegkundigen hebben 
me destijds letterlijk gered, het was kantje boord. Na 
zes weken ziekenhuis kwam ik thuis. Met Velet-
ri-pomp en een tas vol pillen. Trillend, huilend en 
doodsbang. Van fulltime werken bij een advocaten-
kantoor en volop in het leven staan, naar onzeker, 
zwak en heel erg ziek. En dat binnen anderhalve 
maand tijd. Ik kon niks meer zelfstandig. Lopen, 
douchen, aankleden, haren wassen? Met alles had ik 
hulp nodig. Om over het huishouden maar te zwij-
gen. Mentaal en lichamelijk een wrak. Ik kon alleen 
nog maar huilen. Niet dat ik mezelf zielig vond, maar 
het was de enige manier om uiting te geven aan mijn 
emotie.

Bang voor het onbekende
De triple therapie en andere pillen begonnen te wer-
ken, met alle bijwerkingen van dien. Ik deed braaf 

alles wat er van me werd gevraagd. Een keurige leer-
ling, al zich ik het zelf. Ik kon langzaamaan alles 
weer zelfstandig – al was het in een slakkengang – en 
hoorde vervolgens dat ik in aanmerking kwam voor 
revalidatie. Denk nu niet dat ik stond te springen. 
Integendeel. Bang voor het onbekende, weg van huis. 
Het was mijn man die me over de streep trok. Ik was 
het hem én mezelf verplicht. Dus hup, naar Revant in 
Breda. Daar stonden gespecialiseerde fysiotherapeu-
ten en de revalidatiearts klaar. 
De intake was vermoeiend en intens, de uitkomst 
positief. Ik mocht revalideren. Tien weken, twee 
middagen per week. Samen in een groepje mede 
PH-patiënten. Variërend in leeftijd en vorm van PH. 
Allemaal met een eigen doel en een maatwerk trai-
ningsprogramma. En allemaal onzeker over lijf en 
hoofd. 

Hoofd meer omhoog en zelfzekerder
Het ontmoeten van medepatiënten is zowel prettig 
als confronterend. Maar het samenwerken en samen 
zijn, wonnen het van de scepsis. Fietsen, lopen en 
krachttraining waren de terugkerende elementen. 
Voedingsleer, ergotherapie, energieverdeling, adem-
halingsleer en ontspanningsoefeningen behoorden 
tot het totaalpakket. Ook de longarts en PH-ver-
pleegkundige kwamen een middag langs om vragen 
te beantwoorden. De medische staf van Rotterdam 
en Breda is fantastisch. Menselijk en kundig. Van 
onzekere en verzwakte mensen, transformeerden we 
naar stabielere, vrolijkere en sterkere persoonlijkhe-
den. Rechtere ruggen, hoofden meer omhoog en zelf-
zekerder. Ieders persoonlijke doel werd bereikt. En 
mijn doel? Ik ben veranderd. Weer een beetje gewor-
den wie ik was.  Mijn belastbaarheid is nog wel 
beperkt, maar ik kan meer. Mits ik doseer. Dus met 
afwisseling van activiteit en rust kom ik een heel 
eind. En in plaats van de diagnose te bevechten heb 
ik de PH omarmd. Een pittig acceptatie proces. 

“Ik zou het zo weer doen”
Ik ben nu twee jaar verder en de revalidatie heeft me 
veel gebracht. Ik ben het Erasmus, Revant en mijn 
zorgverzekeraar dankbaar, want revalidatie is een 
kostbare aangelegenheid. Na revalidatie moet je blij-
ven bewegen, onder begeleiding. Fit blijven is van 
groot belang. In combinatie met rust en gezonde voe-
ding. Weinig tot geen suiker of zout en alles vers. Het 
draagt bij aan het totaal. 
De revalidatie zou ik zo weer doen. Een terugkomdag 
eens of twee keer per jaar zou ik nog willen toevoe-
gen aan het programma. Als ook meer focus op écht 
gezonde voeding. Het is zó belangrijk. In het Eras-
mus MC loopt momenteel een langdurig onderzoek 
naar PH en revalidatie. Om te zien of en in welke 
mate revalidatie positief bijdraagt aan het leven van 
PH-patiënten. Kom je in aanmerking, grijp dan die 
kans en haal er die elementen uit die jou verder kun-
nen helpen. Revalideren loont!

Revalideren 
loont!
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Estafettecolumn

Hugo Hulshof studeerde Technische 
geneeskunde aan de Universiteit Twente 
en is nu twee jaar bezig met zijn promo-
tie onderzoek in het Radboudmc. Hij 
onderzoekt of het mogelijk is om ook 
met metingen van buiten het lichaam 
iets te kunnen zeggen over de effecten 
van behandelingen. Een deel van zijn 
onderzoek doet hij bij PH-patiënten.

Niet geheel verassend heb ik al van jongs af 
aan naast voetbal nog een andere grote 
hobby: puzzels in alle soorten en maten. Aan 
de uitdaging om alle stukjes tot een groot 
geheel bij elkaar te brengen, heb ik altijd 
veel plezier beleefd. Mede daarom ben ik 

(echografie) van buiten het lichaam.  
Omdat de metingen nietinvasief zijn (je 
hoeft niet het lichaam in), kunnen we ze 
regelmatig herhalen en daardoor de effec
ten van in  grepen onderzoeken. 

Een groot deel van mijn onderzoek vindt 
plaats bij patiënten met pulmonale (arterië
le) hypertensie. Enkele van onze doelen zijn 
het in kaart brengen van de complexe afwij
kende hartfunctie bij deze patiënten en het 
ontwikkelen van een simpele methode om 
effecten van behandelingen te onder zoeken. 
Deze puzzel is een stukje ingewikkelder dan 
ik gewend ben. Normaal gesproken pas je de 
stukjes in elkaar en kom je tot een oplossing. 
Zo niet in dit onderzoek. Bij ieder stukje dat 
past, lijkt de puzzel alleen maar groter te 
worden en komen er een hoop nieuwe 
vragen boven. Helaas is de perfecte oplos
sing bijna nooit voorhanden en moeten we 
het doen met kleine stapjes vooruit en soms 
weer achteruit. Wanneer de resultaten wel 
leiden tot een passend puzzelstukje, maakt 
dit de voldoening des te groter.
Voorlopig houdt deze puzzel mij nog wel 
even bezig. Met nog een aantal uitdagende 
studies op de planning en veel nieuwe onbe
antwoorde vragen, ga ik vol goede moed 
nog even verder. De oplossing van deze 
puzzel? Die laat denk ik nog wel even op zich 
wachten, maar hopelijk draagt hij dan wel 
een steentje bij aan de optimalisatie van het 
traject dat jullie als patiënt moeten door
maken.

Op zoek naar een ‘grandioos idee’
De Brabantse familieleden Riet Krulvan Esch, Riet van de EkartVan Esch, Christ van 
 Heeswijk, Marlies Pijnappels en Anita Pijnappels schreven een brief aan lotgenoten en 
anderen die betrokken zijn bij PH. We drukken ‘m hieronder af:

Beste lotgenoten,

Wij zijn een afvaardiging van een Brabantse familie waarin veelvuldig PH voorkomt  

en wij willen graag meer (media-) aandacht voor deze ziekte.

Ons doel is meervoudig.

-  Meer aandacht voor PH, zodat huisartsen en patiënten de symptomen eerder her kennen 

en dat de behandeling in een eerder stadium kan worden opgestart. Hierdoor zou de 

ziekte eerder gestabiliseerd of onderdrukt kunnen worden, met als voordeel  

een hogere kwaliteit van leven. 

-  Meer bekendheid voor deze ziekte zodat er ook meer geld via landelijke acties 

gegenereerd kan worden voor onderzoek, wetenschap en ontwikkeling van medicatie.

We hebben zitten brainstormen en ons idee is om een (grote) actie te bedenken en uit  

te voeren die inslaat als een bom. Daarbij denken we aan een actie zoals de Ice Bucket 

Challenge (ALS) of de nagellak actie van Tijn bij 3FM Serieus Request. Deze acties gingen 

de hele wereld over en bereikten ontelbare mensen.

Onze vraag is nu of er meer mensen bij ons aan willen sluiten en mee willen denken  

over een grandioos idee en wellicht ook mee willen werken aan de uitvoering daarvan. Het 

zou mooi zijn als we in iedere provincie iemand, of meerdere mensen, hebben die willen 

deelnemen in ons netwerk.

Op deze manier kunnen we zowel lokaal als provinciaal en wellicht landelijk opereren en 

(meer) aandacht krijgen voor deze ziekte.

Vindt u ook dat PH meer aandacht verdient en heeft u hier tijd voor over dan kunt u zich 

aanmelden bij Christ van Heeswijk. Dit het liefst via de e-mail cwmvanheeswijk@

onsbrabantnet.nl. Mocht u vooraf nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u 

hem ook bereiken via zijn mobiele nummer 06-11510821.

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten vanuit Brabant,

Riet Krul-van Esch, Riet van de Ekart, Christ van Heeswijk,

Marlies Pijnappels, Anita Pijnappels

twee jaar geleden gestart aan een nieuw 
soort puzzel – een promotietraject, op de 
afdeling fysiologie van het Radboudumc. 
Een enerverend project in samenwerking 
met de afdeling cardiologie van het 
 Radboudumc en het Research Institute for 
Sport and Exercise Sciences van de John 
Moores University in Liverpool.
Tijdens mijn promotie richt ik mij op de 
introductie van een nieuwe methode om 
veranderingen in hartfunctie en bloed
stroom in het hart en vaatstelsel te meten.  
In tegenstelling tot de huidige methoden, 
waarbij meetapparatuur via de bloedvaten 
in het hart worden geplaatst, doen we dit 
met metingen op basis van geluidsgolven 

Promoveren is uitdagend, leerzaam en een grote puzzel
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VA N HET BEST U UR

Het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezond
heidszorg) voert sinds 2001 voor het Longfonds de Longmonitor uit.  
Dit is een onderzoeksprogramma, waaraan een panel van ruim 1000 
mensen met een chronische longziekte deelneemt.  Vanaf 2016 zijn 
ook mensen met een zeldzame longziekte benaderd om hieraan 
mee te doen. Zo konden voor het eerst cijfers van mensen met 
zeldzame longziekten vergeleken worden met mensen met Astma 
of COPD. 
De uitkomsten zijn mede bepalend voor het beleid van het Long
fonds, patiëntenorganisaties voor zeldzame longziekten en beleids
makers.  

Het Longfonds heeft het bestuur van PHANL benaderd met de  
vraag of ook mensen met PH mee kunnen doen aan de monitor.  
Zo kunnen nog specifiekere cijfers bekend worden als het gaat om 
hoe mensen met een zeldzame longziekte het leven ervaren. Het 
bestuur werkt hier graag aan mee en nodigt u uit om u aan te mel
den via het NIVEL. 
De vragen van de Longmonitor gaan over het leven met een 
 chronische longziekte. Waar loopt u dagelijks tegen aan, hoe 
ervaart u de zorg, hoe lukt het om uw ziekte te combineren met 
dagelijkse activiteiten?

Als u deelneemt, ontvangt u driemaal per jaar een vragenlijst.  
U kunt de vragenlijst schriftelijk of via de computer invullen, 
afhankelijk van uw voorkeur. De gegevens worden anoniem ver
werkt.  
U ontvangt jaarlijks een attentie en wordt via het NIVEL op de 
hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek. 

Aanmelden en info
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Marijke de Gier, 
veldwerkcoördinator van het NIVEL, via m.degier@nivel.nl. 
Als u nog vragen heeft kunt u ook bellen naar 030272 97 77, op 
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00. Meer informatie over 
het NIVEL vindt u op www.nivel.nl.

Concentrator te koop
Als bestuur werden we benaderd door Pim Mijers die een 
concentrator te koop heeft. Het betreft een draagbare Devilbiss Igo 
en hij zegt  daarover het volgende:

“Ik wil de concentrator graag ter beschikking stellen aan andere PHA 
patiënten,die behoefte hebben aan een draagbaar type om wat meer 
bewegings  vrijheid te hebben. Het gaat om een goed werkende 
Devilbiss Igo die anderhalf jaar geleden gereviseerd is en het gewoon 
uitstekend doet. Het apparaat kan zowel continu als ook op puls 
werken. Hij gaat van 1 t/m 3 liter/min op de continustand en van 1 t/m 
6  liter/min op de pulsestand.  
Ik hoop dat dit apparaat weer een goed doel vindt.”

Pim Mijers vraagt er ‘een redelijke vergoeding’ voor en denkt daarbij 
aan 150 euro, die hij vervolgens wil doneren aan de stichting  
PHA Nederland.  Heeft u interesse, mail dan naar info@phanl.nl.

Doe mee aan de Longmonitor
Uw mening en ervaring zijn van groot belang voor het verbeteren van de zorg- en leefsituatie van mensen  

met een longziekte. Ook voor mensen met PH.

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

Werkgroepdag PH 
 uitgesteld
Ellis Ribbens, voorzitter van de Patiënten adviesraad 
Pulmonale Hypertensie VUmc (PAR PH VUmc), laat 
weten dat de voor 7 oktober aangekondigde Werk-
groepdag PH wordt uitgesteld tot een nader te bepalen 
tijdstip.

“We hebben deze werkgroepdag aangekondigd tijdens de 
landelijke Lotgenotendag en ook in de vorige Papillon heeft u 
erover kunnen lezen. De PAR PH VUmc heeft echter nog onvol-
doende zicht op de wensen van PH-patiënten, waardoor het 
lastig is om op korte termijn een kwalitatief goed programma 
aan te bieden. Over de verdere ontwikkelingen en vormgeving 
wordt u op de hoogte gehouden. Dank voor uw begrip en 
graag tot ziens, namens PAR PH VUmc.”
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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 nieu
we longen mogen ontvangen.

     Heerlijk

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

Deze koekjes staan binnen notime op tafel. Echt een 
aanrader voor bij de thee. Ik ben enthousiast! In dit 
recept maak ik gebruik van een klein beetje kokossuiker. 
Kokossuiker heeft een gunstige mineralen samenstelling 
en een iets lagere GI dan geraffineerde suiker. Hierdoor 
heeft het wat minder invloed op je bloedsuikerspiegel. 
Daarbij geeft kokossuiker zoveel smaak, dat je er maar 
een klein beetje van hoeft te gebruiken. Maar let wel: 
suiker blijft suiker. In dit recept zit omgerekend per 
koekje 1g suiker, dat is 1/3e suikerklontje. Meestal zitten 
in vergelijkbare koekjes 2 à 3 suikerklontjes per koekje.

Voor ongeveer 30 koekjes
 80 g kokosvet
 20 g grasroomboter
 30 g kokossuiker
 1 groot ei
  150 g meel (ik heb een mix van boekweit  

en rijstmeel gebruikt)
 150 g kokosrasp
 snuf zout

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2.  Klop het kokosvet met de roomboter en suiker  
met een mixer romig.

3.  Klop het ei erdoor, totdat het in zijn geheel is     
op genomen.

4.  Spatel het meel, de kokos en het zout erdoor  
en mix nog even door.

5.  Leg bakpapier op een bakplaat en vorm van  
een kleine eetlepel beslag mooie koekjes, die je  
iets  aandrukt.

6. Bak in 10 minuten en laat afkoelen. 

brosse kokoskoekjes 
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