
 
 

Maatjesproject voor jongeren en (jong) volwassenen met PH 
 
 
 
Wanneer je als adolescent/jongere de volwassenleeftijd 
bereikt - en over gaat naar een PH-centrum voor 
volwassenen – kom je in een geheel nieuwe en 
onbekende wereld terecht.  Dat kan moeilijk zijn of veel 
onzekerheden met zich meebrengen. Er komen misschien 
vragen, gevoelens en/of emoties waar je je geen raad mee 
weten en/of die je liever niet met je ouders wilt delen. 

Natuurlijk zijn er de artsen, PH verpleegkundigen en de maatschappelijk werker die je kan 
helpen. Maar er zijn misschien ook vragen waarop zij geen antwoord weten; bijvoorbeeld 
hoe het is om op een nieuwe school of vanwege je eerste baan te vertellen over PH en waar 
de docent of de werkgever rekening mee moet houden. Of over zaken als hoe het is als je op 
kamers gaat wonen (en wat dan handig is om te regelen of te organiseren), of hoe het is om 
nieuwe (of een vaste) relatie aan te gaan. Of misschien wil je zomaar praten over wat je 
bezighoudt, over andere dingen die je graag wilt delen met andere (jong)volwassenen die 
net als jij ook PH hebben. Een “maatje” is ook iemand die je in vertrouwen kunt nemen. Met 
wie je serieuze gesprekken kunt voeren maar met wie je ook kunt lachen! Een “maatje” 
beantwoordt geen medische vragen! Daarvoor moet je bij de deskundigen in het ziekenhuis 
zijn. 
 
Het maatjesproject van de patiëntenorganisatie voor mensen met pulmonale hypertensie 
biedt hulp en advies. Bij het maatjesproject zijn (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 
25-30 jaar betrokken, die het leuk vinden om lotgenoten te helpen, te ondersteunen en 
“wegwijs te maken in de wereld van volwassenen”.  
  
Wanneer je graag een “maatje” wilt ontmoeten of spreken, dan kun je contact opnemen 
met Annie van der Stoel of bestuursleden van de Stichting PH.  
 
Zodra kinderen vanuit Groningen naar een “volwassen” PH centrum overgaan worden ze 
ingelicht over deze mogelijkheid. 
Wij zullen dan op basis van woonplaats een goede match gaan zoeken en jullie met elkaar in 
contact brengen. 
 
Vragen of meer info?  Neem dan z.s.m. contact op via 
Website: Pha-nl.nl 
Email: annievdstoel@pha-nl.nl 
 

Amersfoort, januari 2014 

Ben jij 18-25/30 jaar  

en heb jij PH?  

Help je lotgenoten en doe 

mee met het 

maatjesproject! 

http://www.pha-nl.nl/
mailto:annievdstoel@pha-nl.nl

