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W aarschijnlijk een boodschap die bij iedereen 
weleens door het hoofd spookt. Voor mensen met 
PH duurt het gemiddeld wat langer om dromen te 

verwezenlijken. Enerzijds omdat dromen moeten worden 
bijgeschaafd – toch wel een groot verschil of je gezond 
bent of met PH moet leven. Anderzijds omdat je met 
PH nu eenmaal wat langer nodig hebt om je doelen te 
behalen, het gemiddelde energieniveau ligt stukken lager 
dan bij een gezond persoon. 
Voor jongeren met PH is dit natuurlijk veel meer van 
toepassing dan voor ouderen met meer levenservaring. 
Daarom organiseren we weer een jongerendag op 
12 oktober in Utrecht. De nadruk ligt daarbij op fun en 
interactie. Dus geen dag vol presentaties, maar actief 
bezig zijn en met elkaar kletsen over... bijvoorbeeld hoe  
je toch je dromen kunt waarmaken! Ben je tussen de 
16 en 30 jaar en heb je PH ? Schrijf je dan in via 
ebru@stichtingpulmonalehypertensie.nl

Bovenstaande tekst is ook van toepassing op enkele 
bestuursleden die gaan stoppen met hun werkzaamheden 
voor de stichting. Leny heeft haar bestuursfunctie 
van secretaris na ruim 9 jaar neergelegd. “Het is tijd 
om een nieuw doel te stellen, er is nog zoveel ander 
vrijwilligerswerk dat ik zou willen en kunnen doen.” 
Dorien heeft na 5 jaar haar functie neer moeten leggen. 
Haar gezin en bedrijf vergen en verdienen haar volledige 
aandacht. “Het werk voor de stichting deed ik erbij, maar 
ik merk dat dat steeds moeilijker wordt. Ik wil iets graag 
goed doen, maar dat is gewoon niet meer haalbaar.” 

En helaas heeft ook onze webmaster Kevin na een jaar 
aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie 
vanwege persoonlijke omstandigheden. Namens alle 
patiënten, donateurs en bestuursleden wil ik Leny, 
Dorien en Kevin ontzettend bedanken voor hun inzet, 
gedrevenheid en enthousiasme om de doelen van de 
stichting te bereiken! 

Gelukkig hebben we een nieuwe secretaris gevonden 
in Kim Olde Monnikhof. Zij stelt zichzelf voor in deze 
Papillon. Ook hebben we een nieuwe webmaster gevonden: 
Han Gerritsen, een gepensioneerde en gepassioneerde IT-
specialist en huisarts. Han wil graag de website beheren, 
maar dan als vrijwilliger in plaats van bestuurslid. De 
taken van Dorien zijn overgenomen door Zima en Ebru, 
beiden algemeen bestuurslid. Ontzettend fijn dat we 
op korte termijn mensen bereid hebben gevonden de 
vrijgekomen werkzaamheden te willen overnemen!
Volgend jaar wil Annie stoppen als penningmeester, 
dus heb je boekhoudkundige ervaring en zin in een 
bestuursfunctie binnen de stichting laat het me dan 
weten.

In deze Papillon lees je nog meer verhalen van mensen die 
de tekst van JIP ter harte hebben genomen en hun doelen 
stellen en dromen leven. Diana Peters bijvoorbeeld met 
haar Vierdaagse droom, een kanjer is ze!

Voorlopig droom ik eerst nog even door van een mooie 
en rustige nazomer, waarbij we hopelijk nog heerlijk naar 
buiten kunnen!

Groeten,

Louise Bouman

Kom op en zet dat stapje
besluit ervoor te gaan

Je hebt al lang genoeg gewacht
en op die plek gestaan

Kom op en stel die doelen
besluit je droom te leven

Je hebt er goed over nagedacht
bent lang genoeg gebleven

- JIP –
Bestuur 

Bestuurswisseling 14

Agenda 15
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Kleine maar 
heel relevante 
stappen
Willemijn Zijlstra studeerde geneeskunde in Groningen en had een bijzondere 
interesse voor kindergeneeskunde, het hart en onderzoek. Tijdens een 
tweedejaars studiedag over kindercardiologie maakte ze kennis met prof. Rolf 
Berger. De ‘pulmonale-hypertensie-goeroe’, zoals ze hem nu noemt. “Toen had 
ik waarschijnlijk überhaupt nog nooit van PH gehoord.” Een jaar later stuurde 
ze hem een mail en rolde ze in het onderzoek naar PH bij kinderen. Nog 
tijdens haar studie begon ze aan een promotietraject.

H et definitieve zetje kwam misschien wel van haar 
opa. Ook een onderzoeker – een fysioloog – die erg 
betrokken was bij de kindercardiologie. Hij vertelde 

Willemijn verhalen over het ziekenhuis en stimuleerde haar. 
Onderzoek doen zou goed bij haar passen, schreef hij zelfs 
eens op een ansichtkaart aan zijn kleindochter. “Ik denk 
dat hij vond dat ik een goed brein had en dat hij wist dat 
ik wel wat extra uitdaging kon gebruiken. Maar het was ook 
omdat hij zelf zo onderzoeks-minded was.” Later heeft hij 
nog wel eens wat van haar onderzoeksrapporten gelezen. 
“We hebben er samen nog over gediscussieerd.” 

Voorspellers voor overleving
Het promotieonderzoek van Willemijn kreeg vrij vertaald 
als titel: PAH bij kinderen: naar een optimale classificatie, 
behandelingsstrategieën en resultaten. Voor een deel betrof 
het dataonderzoek. Dat wil zeggen dat ze onder meer 
gebruik maakte van de gegevens van 275 kinderen met PAH, 
die tussen 2000 en 2010 zijn gezien in de PH-centra in 
New York, Denver en Nederland. Alle Nederlandse kinderen 
zaten daarbij, dankzij het Landelijk Netwerk voor PH op de 
Kinderleeftijd, dat Rolf Berger c.s. zo’n twintig jaar geleden 
al hebben opgezet in het Beatrix Kinderziekenhuis in het 

UMC Groningen. “Bij kinderen laat de PH zich vaak heel 
anders zien dan bij volwassenen”, zegt Willemijn. “Dat 
betekent ook dat de diagnostiek en het monitoren van het 
ziekteverloop andere eisen en mogelijkheden kent.”
In haar onderzoek keek Willemijn naar factoren die de 
kans op overleving voorspellen. De soort PH en de WHO-
functionele klasse bleken dat goed te doen. “Kinderen met 
PH als gevolg van een aangeboren hartafwijking deden het 
beter dan de andere kinderen. En – op zich logisch – hoe 
hoger de WHO-klasse, hoe slechter de overleving.” Ook 
de uitkomsten van de verschillende parameters bij een 
hartkatheterisatie hadden invloed op de overleving, net 
als de therapie (mono, duo of triple). “Best veel kinderen 
krijgen monotherapie. Mijn onderzoek roept de vraag op of 
je dat nu moet uitbreiden naar duo- of tripletherapie. 
En hoe je dan weet wanneer je een tweede of derde 
middel erbij moet geven. Waar kijk je dan naar? Naar 
de WHO-klasse of bijvoorbeeld naar de parameters bij 
hartkatheterisatie?” We weten het nog niet, zegt ze ook. 
“Uit mijn onderzoek komen indicaties, aanwijzingen. 
Het harde bewijs moet uit verder onderzoek komen, 
waarbij we ook kijken naar de kinderen die nu worden 
behandeld.” 

Bewegingsmeter
In een ander deel van haar onderzoek richtte Willemijn 
zich juist op die kinderen die nu in het UMCG worden 
behandeld. “We willen graag een maat om te meten hoe 
ziek een kind is. Bij volwassenen is dat bijvoorbeeld 
de 6-minuten looptest, bij kinderen is dat lastiger. In 
mijn onderzoek heb ik gekeken naar de accelerometer, 
een soort geavanceerde stappenteller. Die bestaat al 
langer, maar wordt nog niet gebruikt bij PH.” Voor de 
kinderen was het gemakkelijk om mee te doen aan het 
onderzoek. Kinderen bij wie ook de meer geaccepteerde 
maten van inspanningsvermogen (6-minutenlooptest, 
WHO-functionele klasse en NT-pro-BNP) konden worden 
afgenomen, kregen een week lang een band om hun 
heup met daarop een metertje. Zo werd de hele dag 
gemeten hoeveel een kind bewoog. Ook kinderen zonder 
PH (met vergelijkbare leeftijd en geslacht) kregen 
de accelerometer mee naar huis, om zo een goede 
vergelijking te kunnen maken. Er bleek een duidelijk 
verschil: de kinderen met PH bewogen veel minder. “De 
uitkomsten kwamen overeen met de WHO-klasse en – 
voor zover kinderen daaraan mee konden doen – met 
de 6-minutenlooptest.” Dat klinkt hoopvol. Vooral voor 
de jonge kinderen, voor wie nu nog geen goede maat 
beschikbaar is om inspanningstolerantie te meten. 
“Het zou een mooie maat kunnen zijn die zou kunnen 
helpen om in te schatten hoe ziek een kind is en welke 
behandeling ingezet moet worden.” Zóu kunnen, zegt 
Willemijn echter heel bewust. “Dit was de allereerste 
studie met een accelerometer bij kinderen met PH 
en bovendien bij een kleine groep. Het is mooi dat 
de uitkomsten overeenkomen met de uitkomsten van 
andere metingen. En de resultaten zijn ook zo positief 
ontvangen dat de Amerikaanse FDA nu verder onderzoek 
doet bij kinderen in de VS. Dat is ook nodig voor de 
accelerometer daadwerkelijk ingezet kan worden.”  

Van lab naar patiënt
Willemijn realiseert zich dat haar promotieonderzoek een 
klein stapje is in een groot proces. “Maar net als al die 
andere onderzoeken is het wel een hele relevante stap. 
Veel PH-onderzoek gebeurt in het laboratorium. Dat is 
belangrijk, maar met álleen onderzoek op muizen kom 
je er niet. Met onderzoeken als de onze leggen we de 
verbinding naar de patiënt.” En dat is precies wat haar 
zo aanspreekt in onderzoek – de patiënt waar ze het 
allemaal voor doet. “In eerste instantie kijk je vaak naar 
getallen. Maar als je de kinderen en hun ouders erbij 
ziet – zoals in dat onderzoek met de accelerometer – dan 
krijg je er een gevoel bij en motiveert het je extra om 
een steentje bij te dragen.”

Lang ging Willemijn voor een leven als kinderarts. 
“Heel naïef misschien, maar ik vond het leuk om met 
baby’s en kinderen te spelen.” Een eerste coschap bij 
kindergeneeskunde bleek echter anders. “Natuurlijk”, zegt 
ze nu. “Misschien vond ik het toch iets te heftig.” Ook de 
kindercardiologie, een tweede wens, viel daarmee af. Als 
arts-assistent interne geneeskunde – de vooropleiding die 
ze vervolgens deed om uiteindelijk cardioloog te worden – 
viel alles op zijn plek. Dit is het!, dacht ze. “Een internist 
kijkt naar de mens als geheel. Het is meer met je hoofd 
werken dan met je handen zoals bij cardiologie, en daar 
word ik blij van.” En of ze ook nog weer onderzoek gaat 
doen? Voorlopig niet. “Het is heel mooi, maar met werk, 
een opleiding en een kindje past het er nu gewoon niet 
bij.”

Tekst: Anita Harte
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via het Radboud.” Daarvoor moest ze dan nog wel twintig 
minuten fietsen, vanaf haar huis in Lent naar de Wedren.

Vaataandoening en hartklachten
Diana (37) is een taaie. Dat blijkt niet alleen uit haar 
prestatie, maar ook uit haar verhaal. Het zat niet 
allemaal mee in haar leven. Ze had een eetstoornis, 
kampte met depressies. “Ik heb veel meegemaakt”, zegt 
ze. Maar ze is nuchter, denkt niet in problemen maar in 
oplossingen en is een doordouwer. “Ik weet wat ik wil. 
Ik heb doelen die ik wil halen. Altijd al, maar ik had ook 
veel pech.” Het is misschien wel de rode draad in haar 
leven, zegt ze. Pech. Dat geldt zeker voor de diagnose 
Idiopathische PH. Achteraf begon het drie jaar geleden 
met de vaststelling dat ze lijdt aan het fenomeen van 
Raynaud, een vaataandoening waarbij de bloedtoevoer 
naar de vingers of tenen stopt. “Ik had steeds blauwe 
vingers.” Het was 2016, het jaar waarin ze op de eerste 
dag van de Vierdaagse al uitviel met hartklachten. In de 
twee jaar daarna “sukkelde” ze wat door. Af en toe viel 
ze flauw. Ze ging van het bekende kastje naar de muur, 
maar een echte oorzaak leek niet te vinden. Haar vader 
overleed (februari 2018), ze had veel voor hem gezorgd 
en de huisarts dacht aan een burn-out. Tot ze vorig jaar 
juli thuis ineens “weg viel” en met de ambulance naar het 
ziekenhuis werd gebracht. Daar werd haar gezegd dat ze 
een maand later een hartecho moest laten maken. 

Laten zien wat ik kan
Eerst moest ze echter nog iets anders doen. Noem haar 
eigenwijs of ‘gek’ desnoods, maar als Diana een doel 
heeft … “Een week nadat ik in die ambulance lag, liep 
ik de Vierdaagse. Míjn feestje. Het is zoiets moois! En ik 
wilde ook voor mezelf laten zien wat ik kan.” Ze liep ‘m 
uit, maar vraag niet hoe. “Vooral de laatste dag ging het 
niet meer. Ik begreep alleen niet waarom niet. Ik had het 
benauwd, maar het was ook warm en ik had ontzettend 
last van mijn knie. Normaal loop ik zes kilometer per uur, 
nu loop je dat tijdens de Vierdaagse niet, maar het ging 
nu helemaal niet meer. Toen ik bij de laatste controlepost 
wegging, moest ik alle moed verzamelen. Ik liep helemaal 
alleen, er werd al opgeruimd en de bezemwagen kwam er 
aan.” Bij de finish had ze nog twintig minuten over. 

In het najaar volgden serieuze onderzoeken. Na de eerste 
hartecho in een streekziekenhuis viel al snel het woord 
PH. Dat zou het kunnen zijn, maar misschien ook wel 

Diana Peters liep voor de tiende keer de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar voor 
het eerst als PH-patiënt. Achteraf gezien was ze dat vorig jaar ook al, maar 
de diagnose kwam pas in november. Vier dagen lang liep ze veertig kilometer, 
sliep ze weinig en had ze amper tijd om bij te tanken. Adrenaline, daar deed 
ze het op. En wilskracht. “De Vierdaagse is míjn feestje. Ik móest dit jaar dat 
gouden kruisje halen.”

De Nijmeegse 
Vierdaagse lopen,
met PH

H et grootste moment van twijfel had ze meteen al 
op dinsdag 16 juli. Dag één zat er net op en Diana 
vond zichzelf terug op een bed in een tent van 

het Rode Kruis op de Wedren, de start- en finishplaats. 
Vanaf Lent ging het al niet goed. Duizelig, niet lekker 
en blauwe lippen. Meteen na de finish moest ze gaan 
liggen. Haar dochter werd gebeld, ze moest nú komen. 
Diana had zouttekort, suikertekort, een super lage 
bloeddruk – waarvan ze nog wel zelf kon duidelijk maken 
dat die bij haar hoort – en ze kreeg een hartfilmpje. Ze 

was zo gefocust geweest op het niet knock-out gaan, 
dat ze juist was vergeten goed op zichzelf te letten. Na 
twee uur mocht ze naar huis. Of ze de volgende ochtend 
wel weer mocht starten? Dat lag aan haar zelf, zeiden 
de mensen van het Rode Kruis. Ze hadden haar medisch 
paspoort wel gezien, maar PH? Dat kenden ze niet. Thuis 
moest ze nog koken, eten en liefst om acht uur weer 
in bed liggen. Het werd elf uur voor ze sliep, met de 
wekker op kwart over drie. Ze zat namelijk in de groep 
van vroege starters om kwart voor vijf. “Super geregeld 

Persoonlijk

niet. Diana ging googelen, belde met Louise Bouman die 
haar adviseerde om met spoed het Radboud te bellen en 
kreeg na een hartkatheterisatie het definitieve bericht. 
Op dat moment ging het heel slecht. “Ik vroeg hoelang ik 
nog zou hebben.” Gelukkig sloeg de medicatie heel goed 
aan. Zelfs zo goed dat Diana in november al zei: “Ik ben 
niet ziek, ik ga weer de Vierdaagse lopen.” Dat de artsen 
en verpleegkundigen toen zeiden dat ‘m dat niet meer ging 
worden, maakte haar niet uit. “Dat is míjn week, daar kijk ik 
het hele jaar naar uit!”

Gaan voor goud
Diana mag dan een doel hebben en een doordouwer zijn, 
ze doet uiteraard niet zomaar iets. “In april bleek dat de 
medicatie heel goed aansloeg. Mijn NT-proBNP waarde was 
gedaald, mijn rechterhartkamer was weer bijna normaal en 
de lekkende hartklep was verminderd.” 
Nadat ze huilde van opluchting, kwam meteen de Vierdaagse 
weer op tafel. “Ik zei: Wat zei ik in november? Krijg ik 
nu groen licht?” Dat niet meteen, maar ze kennen Diana 
ondertussen. Als het geen keiharde nee was, zou ze toch 
gaan. Dus moest ze beloven dat ze goed naar haar lichaam 
zou luisteren en meteen zou stoppen als ze druk op de borst 
kreeg. Tijdens de week leefde het team van het Radboud 
met haar mee. Met een van de verpleegkundigen had ze 
zelfs dagelijks app-contact en ook haar cardioloog wilde 
iedere dag even weten of ze was gestart en gefinisht. “Het 
ziekenhuis heeft me heel goed geholpen en ze hadden ook 
gewoon veel interesse, echt geweldig!” En wat kréég ze een 
energie van het evenement. “De sfeer, de saamhorigheid, 
iedereen die lief is voor elkaar, het elkaar er doorheen 
slepen en back-to-basic gaan – gewoon lopen en met elkaar 
praten. Het is een feest en zo hoort het altijd te zijn.” 
Onderweg stonden veel mensen voor haar klaar. Bekenden, 
die haar eraan hielpen herinneren dat ze moest eten en 
drinken, en onbekenden naar wiens verhalen ze luisterde 
en aan wie ze vertelde over PH. “Naast het halen van 
goud, was dat mijn tweede belangrijke doel. Awareness 
voor PH.” Het is haar gelukt. Ze stond met haar verhaal in 
de Gelderlander, verkocht shirtjes en haalde zo’n duizend 
euro op voor onderzoek in het Radboud. “Ik liep voor mijn 
lotgenoten. Zij leefden zó mee, dat gaf me een enorme 
boost!” 

Deze Vierdaagse was er eentje voor in de boeken, zegt 
Diana. “Dit was echt de mooiste. De mensen die ik 
ontmoette, het weer dat goed was, de support van mijn 
vrienden, familie en lotgenoten, de verpleegkundigen en de 
artsen van het Radboud… Het was echt super! Ik kan nog 
steeds niet bevatten dat ik het heb uitgelopen.” 
Haar volgde doel staat al vast. Juli volgend jaar gaat ze 
voor de elfde keer. “Mijn kroontje halen.” 

Tekst: Anita Harte

“Een week nadat ik 
in die ambulance lag, 
liep ik de Vierdaagse”
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Hee Manouk,

Wat leuk, een nieuw schrijfmaatje! In de vorige Papillon 

schreef Alexander dat hij zou stoppen met schrijven. 

Maar gelukkig heb jij gereageerd op de vraag of er 

iemand interesse had om de pen van hem over te nemen. 

Superleuk! Ik zal mezelf naar jou en richting de nieuwe 

lezers nog eens voor stellen. Ik ben dus Caitlen, 19 jaar 

oud en woon in Leidschendam. Sinds 3,5 jaar heb ik PH. 

Naast de PH heb ik ook een aangeboren hartafwijking. 

Ondanks dat het in die combi ook voor kan komen, zijn 

het bij mij twee losstaande dingen. In het dagelijks leven 

ben ik vooral bezig met school. In het weekend ben ik 

op zaterdagochtend leiding van een scouting groep en 

daarnaast houd ik net iets te veel van winkelen. 

Nu je dit leest is de zomervakantie alweer voorbij. 

Afgelopen juli heb ik na lang zwoegen, namelijk 6 jaar, 

mijn vmbo t diploma gehaald. De laatste drie jaar heb ik 

gevolgd op een school voor speciaal onderwijs, omdat 

het op een ‘normale’ middelbare 

school wat lastig werd. Nu breekt er 

voor mij een nieuwe periode aan, 

ik ga beginnen aan een opleiding 

onderwijsassistente op een gewone 

mbo school. Ik vind het allemaal 

best spannend, maar ik heb goede 

gesprekken gehad met de mensen 

van die school. En voor alsnog lijkt het erop dat ik 

de gewenste begeleiding ga krijgen.

Voor mij breekt er dus een spannende tijd aan. En voor 

jou Manouk? Wat staat er te gebeuren in jouw leven :)?

Groetjes, 
Caitlen

Hee Caitlin,

Ik zag je oproep voor een nieuw schrijfmaatje en dat leek mij wel erg leuk om te doen! Hopelijk kunnen we via deze weg wat van elkaar leren en hebben de lezers er ook nog wat aan.

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Manouk, 23 jaar en woon in de Zuidoostbeemster. Mooi dorp hoor! Ik woon nog thuis bij mijn ouders en drie katten, maar ben wel een beetje aan het rond kijken naar een eigen plekje. Nog best lastig met lichamelijke ongemakken en daardoor wat eisen, maar uiteindelijk gaat het lukken! In juni heb ik mijn opleiding tot doktersassistente afgerond. Nu werk ik drie ochtenden in een huisartsenpraktijk en nog een halve dag samen met mijn vader in een brillenzaak. 

Ik weet nu sinds vier jaar dat ik PAH heb, maar waarschijnlijk ben ik hiermee geboren. Onlangs is er een genafwijking bij mij gevonden en weet 

ik eindelijk waardoor ik PAH heb gekregen. Best een opluchting kan ik je vertellen. Op dit moment gaat het erg goed met mij!

Fijn voor je dat je na lang zwoegen je diploma hebt gekregen. Ik ben heel erg benieuwd wat je van je nieuwe opleiding gaat vinden! Mijn ervaring met het MBO is erg goed qua begeleiding. Dus moet met jou ook helemaal goed komen daar! 

Ik heb op dit moment een vrij rustig leven. Ben wel heel erg bezig met het UWV. Heb sinds juni weer een Wajong-uitkering toegekend gekregen, een hoop geregel helaas. Verder verandert er wat in de uren die ik werk, ik ga van 21,5 uur naar 19 uur. Ben benieuwd hoe dit uitpakt en hoe dat allemaal met het UWV gaat. Gaat vast allemaal wel goed komen. 

Ik ben heel erg benieuwd hoe je eerste weken zijn bevallen op het MBO!

Groetjes,
Manouk

Penvrienden Estafettecolumn

Twee jaar geleden begon ik aan het avontuur dat 
promoveren heet. Tijdens mijn afstudeerstage tussen 
de Australische kangoeroes had ik mijn plekje in 
Amsterdam UMC, locatie VUmc bemachtigd en zo ruilde 
ik bij thuiskomst Zuid-Limburg in voor de grote stad. 
Niet helemaal, want op de weg van mijn bachelor naar 
promotieplek had ik voor mijn master al een tussenstop 
gemaakt in Utrecht. 

Terwijl veel van mijn studievrienden na hun afstuderen 
de biomedische wereld inruilden voor een kantoorbaan, 
koos ik voor de PhD student. Dat mijn familie daardoor 
wel nog steeds vraagt wanneer ik nu eindelijk eens 
klaar ben met studeren, neem ik voor lief. Eigenlijk 
doe ik namelijk ook nog veel dezelfde dingen die ik 
als student al deed. Wat ik toen echter nog niet wist, 
was dat promoveren ook betekent dat je de helft van 
je tijd bezig bent met administratief werk. Afspraken 
inplannen en de juiste papieren op orde krijgen voordat 
je überhaupt mag beginnen met je onderzoek, blijkt een 
grotere klus dan het lijkt. Daarmee heb ik toch nog een 
beetje die kantoorbaan, maar gelukkig sta ik de rest van 
mijn tijd vooral in het lab.

Anders dan de meerderheid van mijn collega’s houd ik me 
indirect bezig met de patiënt en bevind ik me in het lab. Hier 
doe ik onderzoek naar chronische longembolieën die zorgen 
voor pulmonale hypertensie. Cellen kweken en meten hoe 
deze cellen zich ‘gedragen’ omvat het grootste gedeelte van 
mijn werk. Dat meten doe ik vooral met kleuringen: zoals een 
kind de steel van een roos groen, en de bloem rood kleurt, 
doe ik hetzelfde met cellen. Verschillende eiwitten in de cel 
geef ik een bepaalde kleur, die ik dan kan bekijken onder 
een speciale microscoop. Daaruit kunnen we dan afleiden of 
zieke cellen meer of minder eiwit hebben in vergelijking met 
gezonde cellen (een zieke roos heeft bijvoorbeeld ook minder 
blaadjes dan een gezonde). Omdat ik cellen afkomstig van 
patiënten gebruik, blijft het niet alleen hocus pocus maar 
wordt het ook voor de kliniek interessant, en dat maakt mijn 
soort onderzoek, ook wel translationeel - van lab naar patiënt 
- genoemd, juist zo leuk! 

Zo recht toe recht aan als het klinkt, is de uitvoering een weg 
met wat meer hobbels. Een PhD student zijn is een heel stuk 
pittiger dan ‘normale student’ zijn. Het is hard werken met 
pieken en dalen, maar uiteindelijk eindig je met een grote 
piek om later heel trots op te zijn! 

Xue Manz (25) komt uit een klein dorpje in Zuid-Limburg en studeerde 
biomedische wetenschappen in Maastricht. In september 2017 begon ze in het 
VUmc aan haar promotieonderzoek dat ze in 2021 verwacht af te ronden.
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Persoonlijk

“Ik ga niet thuiszitten piekeren, 
dat helpt niet. Het is wat het is, 

ik moet het zelf doen”

10e editie Andy Voordouw Toernooi

Sponsoring

Er wordt gevoetbald, aangemoedigd, gegeten, gedronken 
en natuurlijk veel gepraat! Zo is er eigenlijk een speciale 
dag ontstaan waarop alle vrienden, familieleden en 
kennissen bij elkaar komen om herinneringen aan Andy op 
te halen. Heel waardevol voor de familie van Andy!
Maar dat is niet het enige doel, er wordt ieder jaar 
een ontzettend mooi bedrag geschonken aan Stichting 
Pulmonale Hypertensie voor wetenschappelijk onderzoek. 
Dat bedrag wordt opgehaald door inschrijfgeld van de 
deelnemende teams, verkoop van broodjes en snacks 
en een grote loterij. Ria, de moeder van Andy, benadert 
voor de loterij jaarlijks alle bedrijven in Bodegraven. 
Ontzettend gaaf dat bedrijven zo gul geven, van wijn, 
dinerbonnen en barbecues tot jacuzzi’s, etc. 

9 juni is een zonnige dag in Bodegraven! Heel bijzonder, 
want 8 juni is het nog enorm noodweer. De opbouw van 
het evenement is al uitgesteld naar de zondagmorgen 
(erg vroeg). Er zijn zo’n tien teams en ontzettend veel 
toeschouwers die onder het genot van een hapje en een 
drankje alle teams flink aanmoedigen. Opvallend is de 
gezellige, relaxte en open sfeer die er jaarlijks heerst. 
Die sfeer wordt er dit jaar nog eens extra ingebracht 
door zanger Alex, bekend van ‘Een bossie rode rozen’, 
die speciaal is geregeld voor de tiende editie van 
het evenement. En natuurlijk wordt ook dit jaar weer 
afgesloten met prachtig vuurwerk en You’ll never walk 
alone – het lijflied van Andy. 

De opbrengst van het toernooi is 4.250 euro! Lieve familie 
Voordouw ontzettend bedankt, jullie zijn kanjers!!

Op 9 juni werd alweer voor de tiende keer het Andy Voordouw Voetbaltoernooi 
georganiseerd. Andy overleed op achttienjarige leeftijd aan de gevolgen van 
Pulmonale Hypertensie, dat bij hem te laat werd ontdekt. Sindsdien wordt ieder 
jaar op 1e Pinksterdag door zijn ouders een voetbaltoernooi georganiseerd bij 
VV Bodegraven. Louise Bouman doet verslag.
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Irma Loe Sack Sioe (73) uit Wijchen was altijd een bezige bij en zou dat het 
liefst nog zijn. De PAH maakt het haar echter lastig. Toch constateert ze dat het 
simpelweg is wat het is. “Ik moet wat langzamer lopen, maar ik blijf doorlopen 
tot het echt niet meer gaat.”

Nuchtere instelling helpt 
Irma in omgaan met PAH

H aar collega’s in het Radboud plaagden haar altijd, 
zeiden dat ze ‘lui’ was. Irma meed namelijk de lange 
gangen en vele trappen. Ze nam de lift, altijd, dat 

hoorde gewoon bij haar. Dat haar collega’s haar erom 
uitlachten vond ze niet echt erg, zo gingen ze gewoon met 
elkaar om. Ook later niet, toen bleek waarom die trappen 
haar zo tegen stonden. 

Er klopt iets niet
Het was vlak na haar pensionering dat ze bedacht dat ze 
iets aan haar conditie moest doen. “En ik kreeg allemaal 
klachten die ik niet kon plaatsen. Veel huidklachten, 
kapotte nagelriemen, een schubbenhuid, pigmentvlekken 
en zo meer. Als ik in de spiegel keek zag ik dat er iets 
was. Maar wat?” Na veel onderzoeken werd besloten dat 
er een spierbiopt moest worden afgenomen. Dat was wel 
gek, zegt ze. “Ik heb jarenlang in het Radboud op een 
onderzoekslab gewerkt en daar kwamen dit soort biopten 
binnen voor onderzoek. Nu kwam dat van mij bij mijn 
oud-collega’s.” Irma bleek dermatomyositis te hebben, 
een huid- en spierziekte. Maar dat was nog niet alles. 
Rond diezelfde tijd zakte ze door haar heup en volgende 
er een operatie waarbij ze een nieuwe heup kreeg. Ook 
bleef ze maar last houden van haar longen, kortademig 
was ze. Het bleek PAH. “Al met al heeft het wel twee jaar 
geduurd voor ik die diagnose had. Daar werd ik wel een 
beetje moedeloos van, maar ik weet ook hoe het in een 
ziekenhuis werkt. Als er maar even iets niet klopt, wordt 
er niet meteen een diagnose gesteld. Ik vind het niet fijn, 
maar ik kan dat wel een plekje geven.” De diagnose heeft 
ze nu zo’n zes jaar. Maar wat wel raar is, zegt ze, is dat ze 
vroeger heeft gerookt en op een gegeven moment dacht: 
het voelt niet meer goed, ik stop. “Nu denk ik dat er toen, 
zo’n tien, vijftien jaar geleden, al iets mis was.” 

Nuchter
Irma is vrij nuchter en zo ging ze ook om met de diagnose. 
Op het moment dat die gesteld werd wist ze niet wat haar 
boven het hoofd hing. Gegoogeld had ze namelijk niet. 

Maar ik ga niet thuis zitten, dat helpt niet. Het is wat 
het is, ik moet het zelf doen.” Dat betekent niet dat het 
allemaal vanzelf gaat. Ook Irma heeft veel moeten laten 
vanwege haar PAH. “Ik was erg druk met van alles, maar 
dat ging niet meer.” Zo zou ze na haar pensionering 
voorzitter worden van een vereniging. Een flinke klus, 
belangrijk werk, ze had er ook veel zin in. Tot de diagnose 
kwam. “Toen heb ik het af moeten zeggen en dat vond ik 
pijnlijk.” Toch vond ze ook daarin weer haar weg, zegt ze. 

Opeenstapeling
De laatste tijd gaat het minder. Ze heeft een erg pijnlijke 
slechte rug, is heel snel moe, merkt dat haar longen 
achteruit gaan en van haar nieuwe medicijnen is ze 
behoorlijk beroerd geweest. Ze merkt dat ze moet uitkijken 

“Oh nee, ik heb er zo’n hekel aan dat patiënten al weten 
wat ze hebben voor ze binnenkomen! Dan maak je er je 
eigen theorie van, zonder dat je de achtergronden weet. 
Ik denk: heb vertrouwen en laat een ander die de kennis 
heeft het goed uitzoeken, dat is niet jouw vak.” Uiteraard 
ging ze na de diagnose en de uitleg van de arts wél op 
zoek naar meer informatie en ze werd lid van de stichting. 
“Toen dacht ik wel even: wat is me nu daadwérkelijk 
overkomen?” Om het aan de mensen in haar omgeving 
duidelijk te maken, stuurde ze de link naar de film ‘De 
laatste adem’. “Ik vind het moeilijk om precies uit te 
leggen wat de ziekte inhoudt en zo wisten ze tenminste 
wat het technisch betekent om PAH te hebben. Dan kunnen 
ze verder gewoon vragen hoe het met me gaat.” Dat nuchtere 
– “ik houd ervan om duidelijk te zijn” – zit in haar en 
helpt haar misschien ook wel in haar ziek zijn. “Ik moet 
wat langzamer lopen, maar ik blijf doorlopen tot het echt 
niet meer gaat. Veel mensen zeggen tegen mij: dat je dat 
nog allemaal doet? 

dat ze niet alsnog afglijdt of depressief wordt. “Ik heb 
het altijd kunnen handelen, maar nu heb ik het gevoel 
dat het een beetje uit mijn handen glipt. Het stapelt zich 
allemaal wat op. Mijn man Stef kreeg ook lichamelijke 
klachten en ik voel dat er niet zoveel meer bij kan voor 
het lijntje breekt.” Wat ze daaraan gaat doen? “Ik geef 
het wel aan als ik de volgende keer weer naar de poli ga.” 
In de tussentijd gaat ze zoveel mogelijk gewoon door 
met haar leven. Zo houdt ze haar vrijwilligerswerk bij een 
inloophuis voor kankerpatiënten gewoon aan en blijft ze 
ook wekelijks bridgen. En als het volgende week mooi weer 
is, kan ze zomaar tegen Stef zeggen dat hij de caravan 
mag gaan halen en dat ze weggaan. “Dat kost wel veel 
energie, maar samen komen we een heel eind.” Het is wat 
het is, zegt ze. “Ik zie het maar zo dat ik alles meeneem 
wat ik nog mee kan pikken.” Ondertussen blijft ze alert op 
zichzelf. “Ik denk dat ik wel op tijd aan de bel kan trekken 
om te voorkomen dat ik door het putje ga.” 

Tekst: Anita Harte
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Heb Hart voor Longen 
Meierijstad groot succes

Triathlon Giesbeek

In Brabant woont een grote familie die behept is met familiaire PH. Riet van 
den Ekart en Christ van Heeswijk horen tot die familie en zetten zich al lange 
tijd met hart en ziel in om meer bekendheid te generen voor de ziekte en 
om geld op te halen voor onderzoek. Zij waren dan ook de drijvende kracht 
achter de 24-uurs actie Heb Hart Voor Longen Meierijstad. Martha Wagenaar, 
Physician Assistant Longziekten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc was 
(uiteraard!) aanwezig en schreef een verslag.

Halverwege augustus werd de eerste Giesbeek Triathlon gehouden. Mét deelname 
van het eerste eigen triathlon-team Heart for Phighters. Bestuurslid Annie en 
haar man Rob – tevens teamlid –  waren van de partij en doen verslag.

I n januari beginnen de geruchten dat er in Schijndel 
(Meierijstad) weer een 24-uurs actie op touw gezet 
gaat worden. Wat een energie en doorzettingsvermogen 

hebben die patiënten in het zuiden van het land! 

Voor de meeste VUmc-ers (Amsterdam UMC, locatie VUmc) 
blijkt een 24-uurs actie toch net iets te veel van het goede, 
vandaar dat uw verslaggever ter plaatse reeds in februari 
een B&B heeft geboekt op loopafstand van het evenement, 
net als Joke (receptie 5C). Collega’s Sandra en Gwenda van 
de longfunctie hebben een tentje geregeld om bij de kraam 
te slapen. 

Vanaf februari zijn bovengenoemde personen ook druk om 
collega’s, vrienden, familie en winkeliers te bestoken met 
de vraag of ze nog leuke (nieuwe) spullen hebben voor de 
bijna-altijd-prijs-loterij die we gaan organiseren, waarbij 
de prijzen natuurlijk aantrekkelijk genoeg moeten zijn om 
lootjes te willen kopen. En dat is – al zeg ik het zelf – 
goed gelukt. De dames van de longfunctie organiseren een 
6-minuten-obstakelbaan en er komt een vogelquiz. 

Op de ochtend van 1 juni komen wij bepakt en bezakt naar 
het evenemententerrein. Een prachtige locatie waar de 
stemming er al goed in zit. De mooiste plek, kraam twee 
recht tegenover de muziekwagen, is voor ons. Eén ding is 
snel duidelijk, Gwenda en Sandra zullen ‘s nachts weinig 
rust krijgen. 

Ter plaatse zijn meerdere collega’s aanwezig om snel 
en vakkundig kraam en obstakelbaan in te richten. De 
temperaturen lopen hoog op, dus de obstakelbaan wordt 
verkort naar 3 minuten en op zondag om elf uur definitief 
gesloten: TE WARM. Des te groter is onze bewondering 
voor alle teams die dag en nacht blijven lopen. Regelmatig 
voorzien van fris water en vers fruit. De organisatie en 
vrijwilligers zorgen aan alle kanten goed voor iedereen. 
De sfeer is feestelijk en meer dan gezellig. 
Om vier uur zaterdagmiddag werd het evenement geopend 
door Christel de Laat, met een eerste gezamenlijke 
wandelronde. Precies 24 uur later is de afsluiting met een 
laatste gezamenlijke wandelronde. 75.835 euro(!) is er 

Sponsoring

Nieuw op de sportagenda van dit jaar is de Triathlon 
Giesbeek en meteen in dit eerste jaar trekt-ie al ruim 320 
deelnemers! Nu wil het toeval dat organisator Tony Ashek 
in het netwerk zit van Cindy Klijn. En tja, als zíj ergens 
lucht van krijgt gloort er onderzoekers-poen voor PH. Per 
deelnemer wordt een bedrag gedoneerd. Een eigen triathlon-
team met Marjolein, Albert en Rob, is rap geformeerd. 

Op de vrijdag voor de wedstrijd nestelen wij, Annie en 
Rob, ons al in Giesbeek. Daar horen we al snel dat het 
zwemwater is afgekeurd vanwege een bacterie. Run-Bike-
Run wordt nu de nieuwe discipline. Rob heeft zo een 
onverwachte snipperdag en Marjolein meldt enthousiast 
wel twee keer te willen en kunnen lopen. ’s Avonds heeft 
de organisatie nog een vergadering, waarop Cindy en Annie 
hen nog even de grondbeginselen van PH bijbrengen. Dat 
wil zeggen, Cindy start én eindigt een betoog. Annie staat 
ernaast, kijkt ernaar en ziet dat het goed is.
Op zondagochtend is Marjolein helemaal klaar voor de 

start, inclusief enkelband en rugnummer op haar buik. Zij 
controleert het veld en loopt de vijf eerste kilometer in 
een persoonlijke recordtijd. En heel belangrijk... met een 
glimlach van oor tot oor. Straks nog eens 2,5 km! In de 
wisselzone neemt Albert het stokje over. Hij dicteert en 
controleert het deelnemersveld graag van achteruit op de 
fiets. Tot een automobilist een verkeersregelaar negeert. 
Albert gaat voluit in de ankers en stuitert op het wegdek. 
Team Heart for PHighters is even uitgevochten. 

Ondanks dit accident is het een mooie, ietwat regenachtige 
dag met veel vrolijke gezichten. Met Marjolein die lachend 
een extra run accepteert, Rob die z’n zwemsnor drukt met 
hulp van een onzichtbare bacterie en Albert die wat stijve 
spieren in de stress-mode heeft staan. Helaas heeft Team 
Heart for PHighters geen eindtijd, maar is het wel 770 euro 
rijker voor onderzoek naar PH – een kwestie van prioriteiten 
stellen!

opgehaald voor onderzoek naar Pulmonale Hypertensie, 
geweldig! Daarnaast is het evenement ook bedoeld om 
naamsbekendheid te creëren, zodat meer mensen geld 
blijven geven voor onderzoek. Met als doel genezen van PH, 
of nog beter voorkomen van PH. 

Een speciaal woordje nog voor Riet van den Ekart en 
Christ van Heeswijk – de kartrekkers – en het team. Heel 
erg bedankt voor de organisatie van dit fantastische 
evenement, waarmee jullie zeker bekendheid hebben 
gekregen en waarmee ook nog eens een prachtig bedrag is 
binnengehaald!

De stichting Heb Hart voor Longen wordt intussen versterkt 
en gesteund door nieuwe leden en ambassadeurs. Dus 
wellicht horen we binnenkort meer over volgende acties. 
Deze was zeer geslaagd!

Sponsoring
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Oproep
Wil jij je ervaringen delen met anderen met PH? 
Of heb je onderwerpen die je graag terug zou 
zien in de Papillon of op onze website/sociale 
media? Stuur dan een mail naar 
info@stichtingpulmonalehypertensie.nl.

Nieuwe website
Het heeft misschien even geduurd, maar het is 
gelukt: onze nieuwe website 
(www.stichtingpulmonalhypertensie.nl) is 
online! Ook de huisartsenbrochure is aangepast 
qua tekst en styling en is te vinden op de 
website. Breng ‘m vooral bij uw huisarts onder 
de aandacht.

Agenda
Oktober
10   Contactmiddag Brabant-Limburg,  

locatie volgt nog
12  Jongerendag, Utrecht

November
Contactmiddag regio oost, locatie volgt nog

Inschrijven en informatie aanvragen via 
secretariaat@stichtingpulmonalehypertensie.nl
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Van het bestuur

Bestuurswisseling
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niet van houd om dingen half te doen, heb ik besloten 
te stoppen met de werkzaamheden voor de Stichting 
Pulmonale Hypertensie. Het inmiddels bijna vernieuwde 
bestuur gaat als een speer, met Louise als voorzitter zijn 
er veel veranderingen doorgevoerd. Dit is goed en ook 
noodzakelijk wil je als stichting overeind blijven. Daarom 
mijn petje af voor degenen die de kar blijven trekken, 
want zonder hen is er geen stichting. Doordat de meeste 
leden zelf ook PH hebben is het bestuur soms kwetsbaar, 
maar door het doorzettingsvermogen van deze mensen zult 
u daar weinig van merken. Deze spirit zal ik gaan missen, 
net als de mooie gesprekken tijdens de contactmiddagen. 
In de jaren dat ik actief mocht zijn voor het bestuur is mij 
één ding duidelijk geworden: mensen met PH zijn sterk, 
optimistisch en karaktervol. Hier kunnen ‘gezonde’ mensen 
zeker wat van leren.

Als bestuurslid zeg ik u gedag, maar als persoon Dorien 
zeg ik heel graag tot ziens!”

Nieuwe secretaris
We zijn blij met Kim Olde Monnikhof 
(42) uit Enschede die eind augustus 
de secretarisfunctie op zich heeft 
genomen.

Het is niet dat ze het nog niet druk genoeg heeft hoor, 
zegt Kim. “Via de besloten Facebook-groep had ik een 
keer wat voor de stichting gedaan, waarna Louise me 
vroeg of ik geen secretaris wilde worden.” Dat ze daarop 
ja zei komt omdat ze het gewoon belangrijk vindt om een 
steentje bij te dragen aan de bekendheid van PH. “Zelf 
heb ik waarschijnlijk al 41 jaar PH. Ik heb namelijk een 
aangeboren hartafwijking (AVSD) met het Eisenmenger 
syndroom en dat heeft PAH tot gevolg. Dat betekent dat ik 
al mijn hele leven een zeer beperkt inspanningsvermogen 
heb, maar pas sinds een jaar of drie weet ik dat het PAH 
is.” Pas toen kwam ze ook in aanraking met de Stichting 

Pulmonale Hypertensie. “Een eye-opener”, zegt ze daarover. 
“De professionaliteit, de aandacht die er is voor onderzoek 
en nieuwe ontwikkelingen, en de artsen die aan het woord 
komen – ik vond het een verademing.” 
In het dagelijks leven werkt Kim twintig uur als medewerker 
personeelszaken in de gehandicaptenzorg. Een baan 
waarvoor ze twee uur op een dag moet reizen. Thuis zorgt 
ze voor zichzelf en haar kat. In het bestuur zal ze zich 
vooral houden bij haar taak als secretaris en minder bezig 
zijn met het organiseren van activiteiten. Toch hoopt ze 
dat ze anderen kan helpen. “Ik probeer altijd te kijken naar 
wat ik wél kan en zou dat ook tegen anderen willen zeggen. 
Laat je niet belemmeren door wat je niet kunt, maar zoek 
naar dingen die je leuk vindt.” 

Afscheid van Leny …
Leny van der Steen was negen jaar 
bestuurslid van de stichting en nam in 
augustus afscheid. Een korte terugblik.

“Na een periode met veel gezondheidsklachten kreeg 
mijn man Bert in 2002 te horen dat hij de ziekte 
Pulmonale Hypertensie had. Grote schrik en een slechte 
levensverwachting in die tijd. Gelukkig kwam hij als 
patiënt onder behandeling van dr. Boonstra in het VUmc 
en is zijn ziekte dankzij medicatie nog steeds stabiel.
Toen wij eens een ‘Lotgenotendag’ bezochten, werd 
door Ferdinand Bolsius (toenmalige voorzitter van de 
stichting) een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. 
Na een paar gesprekken trad ik toe tot het bestuur en al 
vrij snel werd ik secretaris. Na 40 jaar leerkracht in het 
basisonderwijs was dat voor mij een nieuwe uitdaging, maar 
ik heb het met veel plezier gedaan.

In de achterliggende jaren zijn er veel zaken ten goede 
veranderd. Zo organiseren we nu veel contactmiddagen in 
verschillende regio’s. Patiënten en hun partners kunnen 
hier – niet al te ver van huis – in informele sfeer met elkaar 
praten. Ook de jongeren- en kinderdagen zijn succesvol. En 
de Lotgenotendag ofwel Informatiedag is ieder jaar weer 
een uitdaging om te organiseren, maar is telkens een dag 
die door zeer veel patiënten en partners wordt bezocht.

Van dichtbij heb ik de gedrevenheid ervaren van de artsen 
en verpleegkundigen van de verschillende kenniscentra. 
Hoe zij altijd klaar staan voor de stichting en willen helpen 
om de patiënten zo goed mogelijk te informeren. En hoe 
ze altijd bereid zijn om lezingen te geven en de ziekte 
PH uit te leggen in begrijpelijk taal. Ook de contacten 
met de farmaceutische industrie verliepen altijd goed. 
Net zoals ik mijn contacten met de PH-organisaties in 

Europa (PHA Europe) zeer waardevol vond. Daar zijn echte 
vriendschappen uit ontstaan en het is goed om te beseffen 
dat in Nederland de gezondheidszorg op een hoog niveau 
staat en dat noodzakelijke medicatie verstrekt kan worden. 
In veel landen in Oost-Europa is dat wel anders en staat de 
ziekte PH nog in de kinderschoenen. Onze knowhow hebben 
zij goed kunnen gebruiken.

Er moet nog steeds hard gewerkt worden om de ziekte PH 
bekender te maken bij artsen en publiek. De rol van social 
media is (ook daarbij) steeds belangrijker geworden. Naast 
de website hebben we een goed gelezen Facebookpagina. 
En de besloten Facebookgroep – alleen voor patiënten die 
ook donateur zijn – wordt veel gebruikt. Patiënten geven 
er elkaar tips en feedback over allerlei zaken die zij over 
hun ziekte willen bespreken.

Nu ik afscheid neem van mijn bestuursfunctie blijf 
ik natuurlijk wel betrokken bij de activiteiten van de 
stichting. Ik wens het bestuur en mijn opvolger heel veel 
succes toe!”

… en van Dorien
Na vijf jaar in het bestuur te hebben 
gezeten, besloot ook Dorien van 
Lindenberg om ermee te stoppen 

“Deze beslissing was niet makkelijk om te maken, omdat 
ik vind dat de stichting echt heel veel mooie dingen 
doet en organiseert. Echter, mijn leven is in vijf jaar 
ook veranderd. Mijn zoontje is inmiddels begonnen op 
de basisschool en mijn praktijk voor kindertherapie is 
behoorlijk gegroeid in de loop der jaren. Omdat ik graag 
voor mijn zoontje een betrokken moeder wil zijn en er 



Ardie 
van Oorschot

Geef de pen door aan...
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“In mei 2001 moest ik tijdens een fietstocht afstappen. 
Ademnood. Voor mij was dat het eerste teken dat er iets 
niet in orde was. Ik werkte bij KPN/Satelliet Communicatie 
in Den Haag en meldde mij in oktober 2001 ziek. Mijn 
manager en later ook de arboarts, namen mij niet serieus. 
 
Na ruim een jaar afzien, kwam ik thuis de trap niet meer 
op. Het was weer oktober. Ik had druk op de borst en 
was kortademig. De weekendarts twijfelde niet en regelde 
een ambulance naar het RKZ in Beverwijk. Ik kwam aan 
de zuurstof en er werden afspraken gepland in het AMC 
Amsterdam. Daar volgden veel onderzoeken met als 
conclusie: chronische longembolieën. Een operatie – 
Pulmonale Trombo-Endarteriectomie (PTE) – was mogelijk. 
Tot kort daarvoor moesten patiënten voor een dergelijke 
operatie nog naar San Diego in Amerika, ik was in februari 
2003 de vijftiende die in het AMC werd geopereerd door 
chirurg dr. Kloek en longarts dr. Bresser. 

Na een slechte start op de Intensive Care, met een 
klaplong en defibrilleren, ging het daarna ski-high! Wel 
heb ik professionele hulp gezocht om een en ander te 
verwerken. De klinisch psycholoog in het RKZ in Beverwijk 
heeft mij daar toen goed op weg geholpen. Na ongeveer 
een jaar moest ik van mijzelf maar doen alsof er niets was 
gebeurd. Mooi niet dus! Geestelijk had ik alles toch nog 
lang niet verwerkt of een plekje gegeven. 

Ik werd voor 80-100% afgekeurd en dat viel me zwaar. Na 
38 jaar werken – voor mij was de regeling van stoppen met 
40 dienstjaren nog van kracht – wilde ik eigenlijk niet in 
de WAO. Je zag ook niets aan mij, maar natuurlijk had en 
héb ik beperkingen. Zo kon ik mij na de operatie niet meer 
goed concentreren en dingen onthouden lukte ook niet 
goed meer. En als ik een ruimte binnenkom met veel licht, 
lawaai of een grote groep personen, word ik paniekerig, 
onzeker en breekt het zweet mij uit. Het vliegt mij dan aan. 

Na mijn werk bij KPN heb ik nog geprobeerd om als 
vrijwilligster te gaan werken, waarbij ik het liefst 

computerwerk wilde doen zoals ik gewend was. Dat 
bleek echter te hoog gegrepen. Teveel druk, moeite met 
concentreren… dat kon ik niet meer aan na deze zware 
operatie. Nu heb ik een baantje in een Kringloopwinkel 
en ben ik voorzitter van een bewonerscommissie. Dat 
gaat goed, hoewel het me soms toch ook even teveel 
wordt.

Vanuit het AMC werd ooit een lotgenotendag 
georganiseerd, waar ik veel mede PTE’ers ontmoet heb. 
Met sommigen heb ik nog steeds contact. Ook heb ik 
een website gemaakt - www.pte-longoperatie.nl - om 
toekomstige PTE-patiënten het hele traject vanuit 
patiënt-perspectief te laten zien.

Als ik alles zo op een rijtje zet, heb ik ontzettend 
veel geluk gehad. Hoewel ik wat beperkingen heb – en 
littekenweefsels door de embolieën die een deel van mijn 
longen nog steeds verstoppen – heb ik weer kwaliteit 
van leven en gaat het lichamelijk goed. Ik gebruik op dit 
moment alleen Acenocoumarol, een antistollingsmiddel. 
Het is zoals de longarts zei: Of je de trap op kunt lopen 
of rennen maakt me niets uit, als de druk in het hart 
maar goed is.”

De Grote Valkuil

Het is zoals Anita vorige keer in Papillon schreef: Het 
gaat om accepteren, zorgen voor jezelf en luisteren 
naar je lijf. Dat is de grote valkuil. Het gebeurt 
me nog steeds af en toe dat ik over mijn grenzen 
ga. En omdat je niets aan mij ziet, probeer ik het 
maar naast me neer te leggen als mensen mij niet 
begrijpen. Verder gaat het heel goed met mij!

Ardie (70) neemt de pen over van 
Anita Neeven, die in de vorige Papillon 
vertelde hoe ze had geleerd te luisteren 
naar haar eigen lichaam. Ook voor 
Ardie is dat de grootste valkuil.


