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Voorwoord
Ook nemen we afscheid van een fantastische PHverpleegkundige die vele jaren werkzaam is geweest in het
VUmc: Iris van der Mark. Iris heeft besloten een nieuwe
functie in het OLVG aan te nemen. Heel erg jammer, we
zullen haar enorm gaan missen! Natuurlijk komt ze aan het
woord in deze Papillon.
Ik wil jullie allemaal fijne feestdagen en een mooi en
rustig nieuw jaar wensen. Ik proost op alle mensen die we
zijn verloren en niet zullen vergeten, op het leven, op het
maken van mooie herinneringen, op voorspoed en... op
hoopvolle onderzoeken voor een betere toekomst voor alle
mensen met PH en hun familie, vrienden en partners!
Groeten,
Louise Bouman,
Voorzitter Stichting Pulmonale Hypertensie

A

lweer de laatste Papillon van 2019. Als het jaar ten
einde loopt heb ik de neiging terug te blikken. En
waar mijn gedachten als eerste naar uitgaan, zijn
alle mensen die dit jaar een familielid, partner, vriend
of vriendin verloren hebben aan pulmonale hypertensie.
Vandaar ook de keuze voor de songtekst, ik hoop oprecht
dat het ophalen van herinneringen een beetje troost kan
bieden.
De herinneringen aan alle mensen die we zijn verloren
aan PH, geeft ons als bestuur een extra stimulans om
onze tanden erin te zetten en vooral niet los te laten. We
werken hard om het leven van mensen met PH zo mooi en
gemakkelijk mogelijk te maken en te houden, maar het is
nooit genoeg... Zolang er nog mensen lijden en overlijden
is het niet klaar. Een van onze doelen is het stimuleren
van wetenschappelijk onderzoek, door alle donaties die
we ontvangen te doneren aan onderzoek. Alleen door
onderzoek kan er ooit een oplossing komen voor het
PH-probleem. Dit jaar hebben we, naast de donaties
aan diverse onderzoeken door acties van PH-patiënten,
gekozen voor het ondersteunen van twee onderzoeken:
Dr. Kurakula van het Leidsch Universitair Medisch Centrum
onderzoekt een medicament dat een gen moet activeren
dat ervoor moet zorgen dat de longslagaders niet verder
dichtgroeien. Verderop in de Papillon meer uitleg over
dit onderzoek. Daarnaast steunen we een onderzoek van
het nationaal expertise centrum voor kinderen met PH in
het UMCG. Dit onderzoek richt zich op de omkeerbaarheid
van longvaatveranderingen bij kinderen met PAH en een
aangeboren hartafwijking. Hierover lees je meer in de
volgende Papillon.

Here’s to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you’re not
‘Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we’ve been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
‘Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back memories bring back you
–

Maroon 5

–

Voor iedereen die in ons leven is gekomen
Proost op de wens dat je hier was, maar dat ben je niet
Want de drankjes brengen de herinneringen terug
aan alles wat we hebben meegemaakt
Een toost op iedereen die in ons leven is
Een toost op degenen die we onderweg verloren zijn
Want de drankjes brengen de herinneringen terug
En de herinneringen brengen meer herinneringen en
brengen jou zo terug.
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Het ‘man-vrouw
probleem’ bij PAH
Het dagelijks werkterrein van wetenschapper dr. Kondababu Kurakula (34)
is het laboratorium in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daar
zoekt hij naar een antwoord op de vraag waarom meer vrouwen dan mannen
PAH krijgen. Als hij dat weet volgen er ook medicijnen, daarvan is hij
overtuigd. ‘De medicijnen die er nu zijn, bestrijden de symptomen van PAH.
Ik probeer iets te vinden dat de PAH echt kan aanpakken.’

K

lopt het wel, is het geen spam? Ik had helemaal
geen subsidie aangevraagd! Het waren de eerste
gedachten van dr. Kondababu Kurakula – in
Nederland noemen ze hem Babu – toen hij een mailtje
kreeg van Louise Bouman. Ze schreef hem dat de stichting
hem een onderzoeksubsidie toekende van 25.000 euro
voor zijn onderzoek naar wat hij het ‘man-vrouw-probleem’
bij PAH noemt. ‘Normaal vraag je een subsidie aan en krijg
je bijna altijd een afwijzing. Of je hoort helemaal niets.
Dit werd me zomaar in de schoot geworpen en dat verraste
me enorm! Ik voel een grote verantwoordelijkheid om door
te gaan met mijn onderzoek en deze subsidie inspireert en
motiveert me om dat ook in hoog tempo te doen.’

waarna hij naar Nederland kwam en in het AMC Amsterdam
promotieonderzoek deed naar immuun- en vaatziekten. Nu
onderzoekt hij in het LUMC waarom PAH meer bij vrouwen
voorkomt dan bij mannen. In de hoop dat hem dat dé
aanwijzing geeft voor een medicijn dat kan ingrijpen op
het dichtgroeien van de longslagaders. ‘De medicijnen die
er nu zijn, bestrijden de symptomen van PAH. Ik probeer
iets te vinden dat de PAH echt kan aanpakken.’ De reden
waarom hij denkt daarin te kunnen slagen, is dat hij van
veel disciplines op de hoogte is. Hij heeft kennis van
farmacie, scheikunde, biologie, het hart en de longen en
die combinatie helpt hem om de complexe mechanismen in
PAH-patiënten beter te begrijpen.

Combinatie van disciplines

Teveel genen

Babu komt oorspronkelijk uit India waar hij farmaceutische
wetenschappen studeerde. Hij vervolgde zijn studie met
een master moleculaire en cellulaire biologie in Zweden,

Babu doet twee clinical trials in drie jaar. Dat wil
zeggen, artsen doen onderzoeken met patiënten in
ziekenhuizen – het VUmc en Laval University in Quebec,
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Onderzoek
Canada – gebaseerd op Babu’s laboratoriumonderzoek.
‘Bij PAH is iets fout in de longen, iedereen kan het
krijgen, waar ook ter wereld en los van ras. Daarin
moeten we het dus niet zoeken. Dat het meer voorkomt
bij vrouwen dan bij mannen komt ook niet door
de hormonale ontwikkeling die we in de puberteit
doormaken. Er zijn namelijk ook meer meisjes dan
jongens die al voor de puberteit PAH ontwikkelen. Maar
wat mannen en vrouwen verschillend maakt, zijn de
hormonen en het X-chromosoom. Ik denk dus dat het
dichtgroeien van de longslagaders te maken heeft met
het X-chromosoom in de longen.’
Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar Babu doet
zijn best om dit onderzoek zo eenvoudig mogelijk uit
te leggen. ‘Vrouwen hebben twee X-chromosomen, XX.
Mannen hebben XY. Van die twee X-chromosomen is er
eentje al in de embryonale fase stilgelegd, die werkt dus
niet. Nu bevat het X-chromosoom honderden genen, bij
vrouwen evenveel als bij mannen. Maar vrouwen hebben
dus nog een X met dezelfde genen en uit die ene ‘stille
X’ in de vrouw lijken soms extra genen te ontsnappen na
de geboorte. Deze vrouwen hebben dan dus een grotere
hoeveelheid van dezelfde genen dan ze nodig hebben.’

“De medicijnen die er nu zijn, bestrijden
de symptomen van PAH. Ik probeer iets te
vinden dat de PAH echt kan aanpakken.”
Hij vergelijkt het met cola en Red Bull. ‘Je kunt het
prima redden op cola, neem je Red Bull dan is dat
eigenlijk teveel.’ En misschien, zo veronderstelt Babu,
is dat teveel van dezelfde genen een van de factoren
waardoor PH ontstaat. Sterker nog, er is al bewijs dat
dit ondersteunt. ‘Als we dit probleem nu echt goed
begrijpen, als we weten dat er extra hoeveelheid van
dezelfde genen is en als we weten waar ze vandaan
komen, dan kunnen we een medicijn ontwikkelen dat
precies die extra hoeveelheid genen blokt.’ Overigens
kunnen ook mannen meer genen op het X-chromosoom
hebben dan nodig is, maar dat zijn er dan minder extra
dan bij de vrouwen. Voor eventuele medicatie zou dit dan
betekenen dat je de hoeveelheid daarop moet aanpassen.

Oestrogeen
Naast het onderzoek naar het X-chromosoom, doet Babu
ook onderzoek naar het gen dat gevoelig is voor het
specifiek vrouwelijk hormoon oestrogeen. Hij begon zijn
onderzoek in cellen van PH-patiënten en vermoedde
op basis daarvan dat het nodig is om de hoeveelheid

oestrogeen op dat specifieke gen te reguleren. Babu

Babu is hoopvol dat hij het verschil kan
maken. ‘Ik kan het tenminste proberen!’
vond vervolgens een bestaand medicijn dat mogelijk zou
kunnen werken en test dat deze winter bij mannetjesén vrouwtjesratten. Dat laatste is bijzonder, zegt hij, en
nog niet eerder gedaan. ‘Onderzoek wordt vaak alleen
op mannetjesratten gedaan, omdat je dan niet te maken
hebt met een hormooncyclus.
Maar, one size doesn’t fit all. In de kliniek – en zeker bij
PAH – heb je juist vooral te maken met vrouwen. En dat
is dan ook precies de reden waarom medicijnen in de
praktijk soms niet de juiste blijken. In het laboratorium
zijn ze getest op mannetjesratten, maar in de kliniek
zijn het vooral de vrouwen die de ziekte hebben en
de medicijnen krijgen. Dus misschien werkt het niet
bij vrouwen of hebben ze een andere dosis nodig. Om
daarachter te komen, móet je ook op vrouwen testen.’
Als blijkt dat het medicijn bij mannen en vrouwen een
verschillend effect heeft, dan kan hij verder. Dan moet
het medicijn zodanig worden aangepast dat het alleen
lokaal – in de longen – effectief is. ‘Oestrogeen kan in
de longen wel slecht zijn, maar is juist beschermend voor
het hart.’ Reageren mannen en vrouwen hetzelfde op het
medicijn, dan is oestrogeen niet het probleem en moet
het wel in het X-chromosoom zitten, denkt Babu.

Tempo erin
Als het onderzoek in het laboratorium succesvol is,
hoopt Babu binnen een jaar al te kunnen gaan testen in
patiënten. ‘Dat hangt wel af van de beschikbaarheid van
patiënten en van geld. Maar ik werk hierin samen met
verschillende landen, waaronder Canada en Duitsland,
waar al veel geld beschikbaar is voor dit onderzoek. En
voor mij als wetenschapper maakt het natuurlijk niet uit
waar het getest wordt, we doen het immers voor alle PHpatiënten over de hele wereld.’ Dat is meteen een oproep
aan de patiënten. ‘Ik kan veel doen in het lab, maar als
de patiënten meedoen – en dat doen ze ook al door deze
donatie – kan ik verder en houdt mij dat gemotiveerd om
het tempo erin te houden.’
Babu is hoopvol dat hij het verschil kan maken. ‘Ik kan het
tenminste proberen!’
Tekst: Anita Harte
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Persoonlijk

‘Ze was als een plant
die geen water krijgt’
Deze kerst is het drie jaar geleden dat Shafieka (16) de diagnose PH kreeg,
met de bijbehorende intensieve behandeling met onder andere Flolan. Een half
jaar later volgde ook de ziekte van Graves. Niet alleen het leven van Shafieka
stond op de kop, ook dat van haar moeder Ines Matsari. ‘Ik kon niet meer
ontspannen. Er was een continue druk.’

O

p het moment dat Ines haar verhaal vertelt,
begin november, neemt die druk eindelijk een
beetje af. Belangrijkste reden: Shafieka is na
een periode van langzaam afbouwen helemaal gestopt
met de Flolan. Zelfs de Port-A-Cath is al verwijderd.
In plaats daarvan heeft ze nu calciumblokkers, naast
Sildenafil en Bosentan. Tijdens de hartkatheterisatie
vorig jaar bleek namelijk dat de druk in haar
longen omlaag ging toen ze haar Nifedipine (een
calciumblokker) lieten inhaleren.
Het moment dat de Port-A-Cath daadwerkelijk verwijderd
werd, was spannend, zegt Ines. En ook de weg ernaar
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toe ging niet zonder slag of stoot – Shafieka had last
van een bacterie. ‘Maar met Shafieka gaat het nu goed.
Ze heeft steeds meer energie en eetlust, ze bloeit weer
en ziet er goed uit. En ze kan eindelijk een jurkje aan,
zonder tasje en slangetje.’ Voor Ines zelf is het nog
wennen. Er is een last van haar schouders gevallen, maar
het échte besef van wat er de laatste jaren allemaal is
gebeurd moet nog komen.

“Ze kwam strompelend aan,
maar niemand werd gealarmeerd”

Anorexia
Shafieka zit nog op de basisschool als ze af en toe
flauwvalt. Dan moet ze bijvoorbeeld de bus halen, even
iets doorlopen en dan gaat ze. Ze begint ook slecht te
eten, valt af en is moe. De kinderarts die ze bezoeken
denkt aan anorexia en stuurt haar naar een therapie waar
ze telkens opnieuw moet vertellen waarom ze niet eet.
‘Op een gegeven moment kon ze dat niet meer uitleggen’,
zegt Ines, ‘dan zat ze er alleen maar te huilen.’
Ondertussen gaat het steeds slechter met Shafieka, maar
verder onderzoek komt er niet. ‘We moesten een keer
naar de kinderarts en Shafieka zou daar zelf uit school
naar toe gaan. Ik was er al en we zagen haar door het
raam aankomen. Strompelend. Maar niemand die daardoor
gealarmeerd werd…’ Als er dan vervolgens wél gesproken
wordt over een opname voor sondevoeding, is het voor
Ines genoeg. Ze neemt zorgverlof en probeert haar kind
te helpen met eten. ‘Ook haar broer en zus probeerden
haar aan te sporen, maar het ging niet. Ze was gewoon té
moe. Als ze uit school kwam, zette ze haar tas in de gang
en die stond er dan de volgende dag nog.’

Eindelijk een mri
Er gaan een paar jaar voorbij en Shafieka wordt steeds
magerder, op het dieptepunt weegt ze nog maar 37 kilo.
Ze blijft flauwvallen en begint ook zwaarder te ademen.
Het wordt kerst 2016. Shafieka heeft dan al twee jaar
anorexia – dat dénkt men tenminste – en het gezin gaat
logeren bij familie in Amsterdam. ‘Voor we vertrokken heb
ik nog een vriendin gevraagd om naar Shafieka te komen
kijken. Ze ademde weer zo zwaar en ik had het gevoel dat
ik naar de SEH moest.’ Dat vindt haar vriendin ook. Toch
gaan ze eerst nog naar Amsterdam, waar Shafieka alleen
maar voor zich uit zit te kijken op de bank. ‘Ze was als
een plant die geen water krijgt.’ Het maakt Ines verdrietig
en bang, het gaat al zó lang niet goed met haar kind.
’s Nachts begint haar dochter te hoesten en krijgt ze
koorts. Ines durft amper te gaan slapen. De volgende

“Je hart staat de hele tijd op springen”
ochtend belt ze alsnog de SEH van het Flevoziekenhuis
in hun woonplaats Almere. Bij de ingang staat haar
vriendin met wat vrienden klaar met een rolstoel. Er volgt
een MRI. Eindelijk. ‘Shafieka’s haar hart blijkt niet goed
te zijn.’ Met spoed gaat ze met een ambulance terug
naar Amsterdam, waar ze wordt opgenomen in het AMC.
De vermeende anorexia blijkt Pulmonale Hypertensie,
Shafieka moet door naar het UMCG. ‘Ik mocht niet mee
in de ambulance, zo kritiek was het.’ Op 10 januari wordt

Shafieka geopereerd en krijgt ze een Port-A-Cath. De
Flolan en andere medicatie redden haar leven.

Een ander kind
Ines is totaal geschokt. En boos! Waarom is er nooit eerder
een MRI gemaakt of meerdere echo’s? Natuurlijk is ze blij
dat het goed gaat, maar ze vindt het ook heel moeilijk.
‘Het lijkt alsof je kind opnieuw geboren wordt. Het is een
ander kind. Ze heeft een kastje, het is allemaal riskant, je
moet ermee naar huis. En ze stonden erop dat ik zou leren
om met dat apparaatje om te gaan. Maar ik kon het niet
verdragen … Die naald erin en eruit, het ging door merg
en been. Het was allemaal te snel en teveel. En iedereen
die met je komt praten. De cardioloog, psycholoog,
maatschappelijk werker, kinderverpleegkundige.’
Na een maand in het UMCG – en Ines in het Ronald
McDonald Huis – mogen ze naar huis. Het eerste wat Ines
doet is het verhogen van de begrafenisverzekering. ‘Ik
was steeds bang dat ze dood zou gaan. ’s Ochtends ging
ik meteen kijken of ze nog ademde en ik deed alles snel
om er maar te zijn als het nodig was.’ De tweede dag thuis
gaat het slangetje al los. Paniek, eten dat aanbrandt en
ambulanceverpleegkundigen die niet meteen snappen
wat Shafieka heeft. Ook de thuiszorgmedewerkers die om
de drie weken een nieuwe lijn komen zetten, zijn soms
zenuwachtig. Ines kan niet meer ontspannen. Ze durft
amper meer ergens heen. ‘Je hart staat de hele tijd op
springen.’
Toch begint Ines uiteindelijk een soort van te wennen. Ze
‘leert ermee leven’ en kijkt na verloop van tijd eerst zelf als
het alarm afgaat en belt pas daarna de ambulance. ‘Op een
gegeven moment denk je net als de artsen.’

Graves
Sinds vorig jaar heeft Shafieka nog een tweede diagnose,
de ziekte van Graves – een auto-immuunziekte waarbij de
schildklier te snel werkt. ‘Zo’n half jaar nadat ze begon
met de Flolan kreeg ze grotere, bolle ogen. Ze kwam niet
echt aan en groeide niet. Ook begon ze weer zwaar te
ademen. Haar prestaties op school gingen achteruit en op
een gegeven moment sliep ze ook niet meer.’ Het duurde
maanden voor ze wisten wat het was. ‘De symptomen die
ze had, zijn hetzelfde als bij PH.’ Toen ze uiteindelijk ook
hiervoor de juiste medicatie kreeg, knapte ze op. ‘Al na
een week was de zware adem weg, ze ging eten en kwam
eindelijk aan.’
Shafieka doet dit jaar eindexamen BBL. Over wat ze daarna
wil doen heeft ze nog geen idee. Ines is nu vooral nog heel
moe en wat vergeetachtig. Ze blijft voorzichtig over de
toekomst, maar is ook positief. ‘Het ging vaak mis, maar
uiteindelijk kwam het steeds weer goed. Dat geeft hoop.’
Tekst: Anita Harte
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prik.
ik haal is vrij simpe
l. Ik heb ook een
hartafwijking en da
ardoor ben ik extra
kwetsbaar. Ik
heb hoe dan ook ee
n verslechterde weer
Groetjes,
stand, maar een
griepje kan ik mij ec
ht niet veroorloven
.
Caitlin
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Estafettecolumn

‘Bedankt voor
het meedoen aan
het onderzoek’
Jacqueline Vos (28) werkte twee jaar als arts-assistent op de afdeling
Cardiologie in het Radboud UMC, voor ze in 2018 begon aan haar
promotieonderzoek naar PH en naar ontstekingsziekten van de hartspier.
Het was een hele overstap – van patiëntenzorg met veel
praktische taken naar toch een soort van kantoorbaan.
Ik had nog nauwelijks ervaring met het opzetten en
het doen van onderzoek en dat was meteen één van de
redenen dat ik graag wilde gaan promoveren. De diepte
ingaan, nieuwe vaardigheden leren en uiteindelijk,
natuurlijk, hopelijk iets toevoegen aan de wetenschap.
Ondertussen blijkt dat het niet alleen een leerzame
en uitdagende baan is, maar ook een hele leuke! De
gezelligheid met collega-promovendi, de flexibele
werktijden en de wetenschappelijke congressen in het
buitenland, maken deze jaren tot een onvergetelijke
tijd.
Ik doe onderzoek naar pulmonale hypertensie en naar
ontstekingsziekten van de hartspier. Ik probeer meer
te weten te komen over deze ziekten door het maken
van een MRI scan van het hart. Op een MRI scan kun je
namelijk niet alleen de functie van het hart beoordelen,
maar ook meer te weten komen over wat voor proces er
daar gaande is – zoals een ontsteking of een litteken
in de hartspier. Doordat deze ziektebeelden overlappen

met andere specialismen, mag ik samenwerken met
een divers team van experts, waaronder radiologen,
reumatologen, longartsen en pulmonale hypertensieverpleegkundigen. Na mijn promotietraject wil ik de
opleiding tot cardioloog gaan doen, waarbij ik al deze
‘skills’ ook in de kliniek kan meenemen.
In mijn onderzoek heb ik nog steeds contact met
patiënten, al is het een stuk minder vaak. Er is een
belangrijk verschil in het contact: als dokter ben je
bezig met hoe je mensen het beste kunt behandelen en
ondersteunen. Als onderzoeker doe je voor je gevoel
soms het tegenovergestelde: je vraagt of patiënten
(soms vervelende) onderzoeken willen ondergaan en
tijd willen investeren, terwijl ze er zelf soms niets aan
hebben. Laatst was er een patiënt die – toen ik haar
bedankte voor het meedoen aan een onderzoek – zei:
‘Je leeft niet alleen voor jezelf, toch?’ Geheel niet
vanzelfsprekend, maar juist bijzonder. Namens alle
onderzoekers willen we jullie hiervoor bedanken.
Niet alleen voor jullie belangrijke bijdrage aan ons –
maar met name aan de wetenschap en aan elkaar!
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Jongeren en PH

Zeventien en CTEPH,
‘dat kan niet’
Na een jaar van doktersbezoek, flauwvallen, ziekenhuisopnames, ontslag en
nieuwe opnames, gaat het in mei 2017 zo slecht met Isabeau Fijn (19) dat
iedereen voor haar leven vreest. Ze blijkt CTEPH te hebben, wordt geopereerd
en knapt weer langzaam op. Helaas niet voor lang. Haar inspanningsvermogen
is nog altijd zeer beperkt, het flauwvallen blijft. ‘Ik mag niet in beweging
zonder dat ik een helm op heb.’

‘N

iet opgeven meisje. Houd je ogen open!’ Isabeau
hoort het de politieagent nóg zeggen. Terwijl ze
zelf steeds verder wegraakt, piepend en krakend
ademhaalt, bleek wordt en blauw, staat de huiskamer vol
met politie, ambulancepersoneel en verpleegkundigen van
de traumaheli. Isabeau had al een longontsteking, maar
een van de broeders vermoedt daarnaast longembolieën.
Ze mag niet mee met de heli. Ook al niet vanwege haar
lage saturatie, hoge hartslag en benauwdheid. Als ze
over de weg aankomt in het streekziekenhuis, vangt
een traumateam haar op. De broeder vertelt over zijn
vermoeden, de trauma-arts wuift het weg. Longembolieën
komen immers niet voor op deze leeftijd. Isabeau is
zeventien. Haar vader eist een scan van haar hele lichaam.
Die komt er niet. ‘Dan zullen we van alles vinden’, is
het tegenargument. Wel nemen ze Isabeau op en na
behandeling dalen haar ontstekingswaarden. Toch gaat
haar toestand achteruit. Na een paar dagen is haar hart
zo overbelast dat ze is uitgedroogd. De artsen staan voor
een groot vraagteken. Als haar bloeddruk bijna wegvalt,
besluiten ze haar drie dagen in slaap te brengen. Maar ook
dan krijgen ze Isabeau niet stabiel. Ze wordt met spoed
overgebracht naar het UMCG en blijft dertig dagen in
coma.

Bij zwemles viste de badmeester haar
regelmatig uit het water - ze had het
zó koud en liep blauw aan
Stempel
Terug naar mei van het jaar daarvoor. Isabeau is grieperig,
heeft koorts en ligt in bed als haar vader bij haar komt
kijken. ‘Ik vertelde hem dat ik voelde dat er in mijn buik
iets niet klopte.’ Daarvoor was ze nooit ziek en was ze
dat toch een keer, dan gaf ze daar niet aan toe. Wel had
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ze als kind – maar dat realiseert ze zich nu pas – altijd
moeite om mee te komen. Met gym werd ze als laatste
gekozen, want ‘zij was niet zo snel’, en met zwemles
viste de badmeester haar regelmatig uit het water omdat
ze het zo koud had en blauw aanliep. ‘Ik ben elf weken
te vroeg geboren, was klein en tenger. Ze zeiden altijd
dat mijn lichaam dat gewoon niet aan kon. Ik dacht
dat dat normaal was.’ Tot die dag dat ze dus een keer
echt ziek is en Isabeau wil douchen. Ze valt flauw, er
komt een ambulance, Isabeau blijft een nacht in het
streekziekenhuis en mag weer naar huis.

Als ze na een paar uur thuis gaat hyperventileren, bellen
haar ouders opnieuw 112. Haar saturatie daalt snel
en weer wordt ze ingestuurd. ‘Binnen 24 uur lag ik op
dezelfde kamer, in hetzelfde bed. Het was alleen in de
tussentijd schoongemaakt.’ In het ziekenhuis stellen ze bij
toeval een hartritmestoornis vast. Maar als ze ’s nachts
niet kan slapen en aan een verpleegkundige vertelt over
de depressieve klachten die ze heeft, is dat het begin
van een lange periode van vechten tegen een diagnose
die voor het gevoel niet kán kloppen. ‘Na een gesprek
met een psycholoog en psychiater, kreeg ik het stempel
conversie. Dat betekent dat je lichaam en geest niet goed
samenwerken, waardoor je ook kunt wegraken.’

Altijd benauwd
Er volgt een jaar waarin ze bijna wekelijks bij de huisarts
zit. Ze wordt steeds benauwder, denkt bij elke twee
stappen dat ze dood neer valt – ‘En zo zag het er ook uit’,
zegt haar moeder Ria – en zit met warm weer met een
dekentje in de zon, zo koud heeft ze het. ‘Ik dacht steeds:
er is wat en dat komt er ook nog wel uit.’ Het is op een
vrijdagavond in mei 2017 dat ze bovenaan de trap een
wegraking krijgt en naar beneden valt. Met een pijnlijke
knie komt ze bij de huisartsenpost waar een oplettende
assistent vraagt of ze het altijd zo benauwd heeft. ‘Is
iets van de laatste maanden’, zegt Isabeau. Er wordt een
longfoto gemaakt en daarop ziet haar vader – een leek
op medisch gebied – een ‘grote prop’. De arts constateert
alleen een longontsteking, de prop wordt genegeerd en
Isabeau gaat met antibiotica naar huis. Het is twee dagen
later als ze in de verte die politieagent hoort zeggen dat
ze niet moet opgeven.

Longembolieën
Als Isabeau in coma in het UMCG ligt, maken ze een
CT-scan. Daar constateren ze longembolieën. Gevaarlijk,
vertellen de artsen aan haar ouders, maar wel te
behandelen. Toen wisten ze echter nog niet dat die
embolieën al zó verkalkt waren dat ze er al jaren moesten
zitten en dat behandelen op dat moment helemaal niet
kon. Isabeau gaat steeds verder achteruit en ook in het
UMCG weten ze zich geen raad. Na rondbellen blijkt dat de
VU haar wel wil hebben. Een MICU ambulance – mobiele
intensive care unit – brengt haar naar Amsterdam. Daar
volgt een enorm spannende en intensieve tijd. Isabeau
wordt beademd en zit vast aan allerlei slangen. ‘Het enige
wat wij konden doen was bij haar zitten en haar vinger
vastpakken’, zegt Ria. ‘Mijn man zei dat we moesten
blijven geloven dat het goed kwam. Hij vertrouwde erop
dat Isabeau hier nog niet klaar was. Maar als we dan weer
een gesprek hadden met de artsen, die dan zeiden dat ze
geopereerd moest worden, maar dat ze dat nu niet aan zou

kunnen, was dat zó confronterend.’ Isabeau blijkt CTEPH te
hebben. ‘Hadden we nog nooit van gehoord’, zegt Ria.

“Ze hadden nog nooit
zulke heftige longembolieën gezien bij
iemand van mijn leeftijd.”
Risicovolle operatie
Na een paar weken gaat het toch langzaam beter met
Isabeau, tot ze uiteindelijk weer helemaal bij is. ‘Toen
moest ik alles opnieuw leren. Slikken, ademen, praten,
lopen. Ik kon niet eens een spelletje doen op een tablet.’
Maar ze is jong, heeft veel doorzettingsvermogen – ‘énorm
veel’, zegt Ria – en mag na een paar weken weer terug
naar het noorden, met een controleafspraak op zak voor
half september. ‘Ze wilden zien of mijn longembolieën
misschien toch vanzelf op zouden lossen.’
Tijdens die afspraak krijgt ze de gebruikelijke PH-controles
– hartkatheterisatie, looptest, longfunctie. De artsen
schrikken van de uitslagen, merkt ze. ‘Ik bleek hele grote
longembolieën te hebben en in mijn longen was zelfs al
een nieuw vaatbed aangelegd. Ze hadden het nog nooit zo
heftig gezien bij iemand van mijn leeftijd.’
Isabeau moet een pulmonalis endarteriëctomie (PEA)
ondergaan, een risicovolle operatie waarbij de hartlongchirurg de bloedstolsels verwijdert van de binnenkant
van de longslagader. ‘De chirurg is drie keer langs geweest
om alles met me door te spreken. Maar ik had geen keus,
anders zou ik dood gaan, zei hij.’ Het is heel spannend.
Zo zal haar lichaamstemperatuur tijdens de operatie
teruggebracht worden naar 19 graden. Zal haar hart daarna
wel weer goed op gang komen?
Als haar ouders na de operatie weer bij haar mogen,
hebben ze het heel moeilijk. ‘Ze lag weer aan de
beademing, weer al die slangen. Het hele beeld van die
eerste keer op de IC kwam boven.’ En dan heeft Isabeau
ook nog eens de enorm grote pech dat ze de volgende dag
opnieuw onder het mes moet, ze heeft een nabloeding.
Daarna knapt ze eindelijk op. Vanaf oktober gaat ze
revalideren in een revalidatiecentrum en in december mag
ze naar huis. ‘Ik kon weer zelfstandig lopen.’ Toch voelt ze
dat ‘er iets niet goed zit’. Bij controles is al gebleken dat
haar saturatie bij inspanning links laag en rechts hoog is,
een verschil dat de artsen niet kunnen verklaren. Maar bij
ontslag wordt haar vanuit de revalidatie meegegeven dat
ze ‘moet vertrouwen’ dat het goed zal gaan. Helaas. Twee
dagen later staat haar vader haar te reanimeren en gaat ze
weer met de ambulance mee.
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Pijnaanvallen
In de eerste helft van vorig jaar ligt Isabeau meer in
het ziekenhuis dan dat ze thuis is. Iedere keer heeft ze
wegrakingen, valt ze op haar hoofd, volgt een scan, wordt
ze weer opgenomen, kan ze weer naar huis en mag ze
revalideren. ‘De ambulance is in de afgelopen drie jaar wel
150 keer geweest.’ Haar CTEPH kan niet echt de verklaring
zijn van al die flauwtes. In maart 2018 blijkt haar longdruk
namelijk 27 en heeft ze alleen nog ‘rest-PH’ waarvoor ze
geen medicijnen hoeft. Wat dan de oorzaak is? ‘Het komt
in ieder geval door heftige pijnaanvallen, dan krijg ik
zo’n wegraking.’ Die pijnaanvallen heeft ze erger als ze
menstrueert. Ze komen door cystes in haar eierstokken,
die de ene keer heel groot en de volgende keer spontaan
verdwenen zijn. En ook de ACNES – een zenuwbeknelling
van de buikwand – waar ze aan geopereerd is, speelde een
grote rol. Ook dit jaar heeft ze met tussenpozen heel veel
in het ziekenhuis gelegen. ‘Het kón thuis gewoon niet.
Iedere keer kwam weer die ambulance omdat ik flauw viel.’

“We leven met de dag.
Vooruit kijken is té lastig.”
Thuiszorg
Half oktober komt ze thuis na een hele lange opname. Ze
zit en ligt vooral op de bank, een helm binnen handbereik.
Die kreeg ze een paar weken eerder aangemeten en moet
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ze op als ze gaat bewegen. ‘Ik heb er wel moeite mee
dat ik dat ding altijd op moet, maar het moet.’ Haar
inspanningsvermogen is ernstig beperkt. Een paar keer per
dag komt de thuiszorg om haar te helpen met opstaan en
naar bed gaan, douchen en aan- en uitkleden. Ze slaapt
beneden, in een bed met bedhekken die omhoog gaan als
ze slaapt, zodat ze er niet uitvalt als ze een wegraking
heeft. Voor buiten heeft ze een scootmobiel.
Hoe verder? ‘Dat weten we niet’, zegt moeder Ria. ‘We
leven met de dag. Vooruit kijken is té lastig.’ En wat nu
precies Isabeaus klachten veroorzaakt? Ook dat is nog
altijd niet echt duidelijk. Is het toch de CTEPH? Of heeft
het te maken met haar hormoonhuishouding? Wie het weet
mag het zeggen.
Isabeau is negentien. Een jongvolwassen vrouw die
haar middelbare school nog niet af heeft kunnen maken
door alle ellende die ze de afgelopen drie jaar heeft
meegemaakt. Nog los van het gevecht voor begrip van
de buitenwereld en instanties. Ze kreeg het ‘stempel
psychisch’ en kwam daar maar met moeite vanaf – áls ze er
al vanaf is. En toch straalt Isabeau kracht uit. Haar verhaal
doet ze onderkoeld, soms zelfs lachend en aangevuld door
haar moeder. Alsof ze het over iemand anders heeft. Aan
haar lichaam merkt ze dat het wel over haarzelf moet gaat,
haar gevoel kan dat nog maar amper bevatten. Laat staan
verwerken. Maar Isabeau is een doorzetter. ‘Enórm’, zegt
Ria.
Tekst: Anita Harte

En verder

‘Veel patiënten
zijn me bijgebleven’
Ze vond het vreselijk moeilijk om aan haar collega’s en patiënten te vertellen dat ze
wegging. Ze had het gevoel ze in de steek te laten. Toch nam Iris van der Mark-Gobielje
eind oktober afscheid van 22 jaar VUmc, waarvan 14 jaar als PH-verpleegkundige.
Sinds 1 november werkt ze als verpleegkundig specialist in het OLVG.
Iris en Martha. Martha en Iris. En Frank. PH-patiënten in het
VUmc noemen hun namen vaak in een adem. Een soort drieeenheid waren ze. En zo zag Iris het zelf ook. ‘Om Martha te
vertellen dat ik wegging, vond ik het aller moeilijkst. Ik heb
zin in mijn nieuwe uitdaging, maar ga met pijn in mijn hart
weg.’
Als PH-verpleegkundige was Iris de schakel tussen patiënt
en arts. Ze hielp met het opstarten van de medicatie, gaf
voorlichting en probeerde samen met de patiënt diens leven
weer op de rit te krijgen. Ze was ook de vraagbaak die gebeld
werd en dan een inschatting moest maken of ze zelf iets kon
doen of moest overleggen met de dokter of de thuiszorg.
‘Doordat we als PH-verpleegkundigen zo laagdrempelig zijn,
geven we patiënten het gevoel dat ze er niet alleen voor
staan.’ Want dat is misschien wel het belangrijkste. ‘Zeker
als iemand net de diagnose heeft gekregen is dat een heel
kwetsbare en onzekere periode. Dan helpt het al enorm
als patiënten weten dat ze altijd kunnen bellen.’ Patiënten
vertellen ook veel, waardoor er snel een band ontstaat. Maar
vergis je niet, zegt Iris ook. ‘Veel patiënten zijn erg gesteld
op hun arts. Ze spreken deze misschien wat minder, maar
hebben ook met hen vaak een goede band.’

In al die jaren zijn veel patiënten haar bijgebleven. Degene
die het helaas niet hebben gered en waarover Iris, Martha
en Frank dan bij elkaar konden uithuilen. Of die patiënte die
vreesde voor haar leven, maar nu een trotse oma is. Maar ook
de patiënten waarvan ze hoorden dat ze getransplanteerd
werden en waarvan ze dan alleen maar konden hopen dat
het goed zou gaan. ‘Gelukkig is er in de afgelopen jaren
nog weer meer medicatie beschikbaar gekomen en hoef
je een medicijn als Flolan of Veletri niet langer gekoeld
toe te dienen. Allemaal veranderingen die voor patiënten
kwaliteitsverbetering opleveren en dat is fijn.’
Iris gaat haar patiënten missen. Moeilijk, maar dat hoort er
ook gewoon bij, zegt ze professioneel. ‘Ik wil ze allemaal
bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gehad.
Al die mensen die vaak jaren onderweg waren voor ze bij
ons een vreselijke diagnose kregen. Die dan toch een soort
van blij waren en rust vonden omdat ze niet gek zijn. Omdat
ze eindelijk begrip vonden en hun verhaal kwijt konden. En
omdat ze anderen zagen die hetzelfde hadden. Ook al vielen
ze na de diagnose in een gat, vaak krabbelden ze weer op
en zag ik een enórme veerkracht. Ik heb met heel veel liefde
voor ze gewerkt en heb er alle vertrouwen in dat het team
dat met mijn opvolger zo kan voortzetten!’
Iris vindt het jammer dat ze niet van iedereen persoonlijk
afscheid heeft kunnen nemen, maar ze is vast van plan om dat
op de landelijke informatiedag in april alsnog te doen.
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Van het bestuur
Lieve Iris,

Real heroes
don´t wear capes
They wear scrubs,
work in hospitals
and are called Nurses.
Thank you for being our Batman!

We willen je ontzettend bedanken voor alle jaren dat je voor
de PH-patiënten hebt klaargestaan met een luisterend oor,
fantastische zorg, praktische adviezen, troostende woorden
en creatieve oplossingen voor typische PH-problemen.
Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor Stichting
Pulmonale Hypertensie stond je altijd klaar met goede
informatie, praktische en snelle hulp en oplossingen.
We zullen je enorm gaan missen, als samenwerkingspartner,
als verpleegkundige, maar zeker ook als gewoon lief en fijn
mens!
Heel veel succes en plezier in je nieuwe functie in het OLVG.
Stiekem zijn we een beetje jaloers op je nieuwe
patiëntengroep ;).
Lieve groet,
het bestuur van Stichting Pulmonale Hypertensie

Griepprik
Het griepseizoen staat weer voor de deur en veel patiënten
hebben daar vragen over, zo merkte Iris in haar laatste
dagen als PH-verpleegkundige in het VUmc. ‘Vaak horen we
van patiënten dat ze het idee hebben dat ze ondanks de
griepprik toch ziek worden, of dat ze griep krijgen van de
griepprik. Maar het is wel belangrijk dat PH-patiënten een
griepprik gaan halen. Op de website van het RIVM staat zeer
goede informatie en staat alles ontzettend goed uitgelegd.
Ook de redenen om hem wel te gaan halen.’
Kijk op: www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik en
www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/wat-zijnbijwerkingen
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Agenda
Contactdagen in 2020, de locaties volgen nog,
maar zet uw regio vast in de agenda!
27 februari
26 maart
14 mei
10 september

5 november

Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland)
Noordwest (Noord-Holland)
Zuidoost (Noord-Brabant en Limburg)
Midden (Utrecht, West-Gelderland,
Flevoland (m.u.v. NO-polder)
Oost (Drenthe, Overijssel,
Oost-Gelderland en Noordoostpolder)
Noord (Groningen, Friesland)

Overig
11 april

Informatiedag UMC Utrecht

15 oktober

Vacature

Penningmeester
gezocht
Als Stichting Pulmonale Hypertensie zoeken we een nieuwe
penningmeester, omdat de huidige penningmeester heeft
aangegeven haar taak te willen neerleggen.
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de
financiële kant van de stichting, je zorgt ervoor dat de
boekhouding op orde is. Daarnaast stel je begrotingen op,
vraag je subsidies aan, maak je financiële jaarverslagen en
zorg je voor het financiële verkeer, zoals het incasseren van
de donateursbijdragen en het betalen van projecten. Als
penningmeester ben je vertegenwoordiger en gemachtigde
van de stichting bij de Rabobank. Samen met de secretaris
zorg je voor het donateursbeleid en de communicatie met
de donateurs.

Verantwoordelijkheden
Beheer financiële middelen
Beheer donateursgegevens
Verantwoordelijk voor het financieel jaarverslag
en de subsidieaanvraag
Vertegenwoordiger en gemachtigde van de stichting
bij de Rabobank

Kerntaken
Boekhouding
Contact onderhouden met crediteuren
Verzorgen van financiële updates naar het bestuur
Opstellen begrotingen, subsidieaanvragen en jaarverslagen
Onderhouden van het financieel overzicht
Informatie- en incassobeheer donateurs
Financiële afhandeling projecten

Wat we verwachten

Stichting Pulmonale Hypertensie
De stichting geeft voorlichting en verstrekt informatie
aan mensen met pulmonale hypertensie en hun familie.
We organiseren bijeenkomsten voor donateurs en
patiënten, waarbij educatie, lol en interactie belangrijke
kernwaarden zijn. We genereren nationale bekendheid
van PH en bevorderen medisch/wetenschappelijk
PH-onderzoek. Daarnaast werken we samen met andere
patiëntenorganisaties, internationale PH-organisaties
en met zorgprofessionals.

Wie zijn wij?
Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste dames, die
allemaal pulmonale hypertensie hebben. Iedereen heeft
eigen taken binnen het bestuur. We vergaderen circa zes
keer per jaar in Utrecht. Verder onderhouden we contact via
mail, WhatsApp (bestuursgroep) en telefoon.
Wil je meer informatie? Kijk dan op www.
stichtingpulmonalehypertensie.nl
Herken je jezelf in bovenstaand profiel, ben je enthousiast
over Stichting Pulmonale Hypertensie en lijkt het je leuk
om je op vrijwillige basis in te zetten voor de stichting?
Mail dan zo snel mogelijk je motivatie en CV naar
info@stichtingpulmonalehypertensie.nl
Uiteraard kun je hier ook met al je vragen terecht. Deze
vacature is geschikt voor mensen met én zonder PH en staat
open tot een geschikte kandidaat is gevonden.
Een bestuursfunctie kost je gemiddeld 6-8 uur per week en
is daardoor te combineren met een parttime baan of studie.

Affiniteit met chronische ziekten
Zelfstandig kunnen werken binnen een
samenwerkingsverband
Verantwoordelijkheidsbesef
Nauwkeurigheid
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Geef de pen door aan...

Ashley
Mac-Intosh
Ashley (31) kreeg in 2010 de diagnose
PH en eigenlijk deed het haar niet eens
zoveel. Een pilletje erin en gaan, dacht
ze toen nog. ‘Heel naïef misschien,
maar ik was alleen heel moe en sliep
veel. Ik hoorde wel dat er gezegd werd
dat ik zonder medicatie snel dood zou
gaan, maar ik was 21 en dacht: ik ga
niet dood.’
‘Het besef dat ik een ernstige ziekte heb kwam later, pas
langzaam. Ik moest wel al snel stoppen met mijn studie
HBO Trade Management in Amsterdam en dat vond ik
heftig. Ik viel echt in een gat. Wat moest ik nu? Gelukkig
zag ik op een billboard een advertentie van Emma at
Work, een soort uitzendbureau voor jongeren met een
beperking. Thuis zitten was helemaal niet mijn ding, dus
ik heb me ingeschreven en kreeg een baantje! In 2012
begon ik als gastvrouw van de Zonnebloem bij de Floriade
in Venlo, zó leuk! Via hen had ik contact met mensen van
de Rabo Foundation en zij vroegen me wat ik daarna zou
gaan doen. Ik had geen idee… Tot zij me na de Floriade
belden. Ze hadden iets voor me! Ondertussen werk ik er
nog steeds. Vier halve dagen van vier uur. Ik begon met
vier keer vijf, maar dat was teveel. Ik zou veel minder
hoeven werken – ik ben voor 80 tot 100% afgekeurd –
maar nu is het mooi in balans met mijn sociale leven.
Soms merken mijn collega’s dat ik ziek ben. Zoals in de
herfst als er een ander weertype komt. Dan hijg ik wat
sneller of wat harder. Ze zien het ook aan me als ik moe
ben, dan vragen ze hoe het gaat. Of ze maken een grapje:
Je hebt gerend zeker. Er zijn collega’s die heel goed
snappen wat ik heb en die ik het niet hoef te vragen als
ik hulp nodig heb. Anderen vergeten het, omdat het niet
zichtbaar is. Ook weer niet zo erg, want dan ben ik niet
anders dan anderen. Wel gebeurt het me bijvoorbeeld dat
ik na de lunch op kantoor hijgend de lift in stap naar de
vijfde verdieping. En dat iemand dan zegt: “Zo’n jong
meisje! Je moet gaan sporten!” Dat is minder leuk. Ik
zeg niet altijd wat terug, maar als ik het wel doe probeer
ik mensen achter te laten met een vraagteken.

16 • Stichting Pulmonale Hypertensie December 2019

Mindset
Ik snap dat je best somber kunt zijn, maar probeer van
elk klein dingetje te genieten. Van een kopje koffie
buiten de deur of een wandelingetje om je huis. Als
je dat intens voelt, leef je echt. Voor mij is het een
mindset, het positieve zit in mij. kijk vooral naar de
dingen die je nog wél kunt, dan is het leven zoveel
leuker!

Op dit moment studeer ik Mandarijn. Zo gaaf! Ik wilde
altijd al iets met talen en ben gewoon gaan googelen.
Mandarijn is een grote taal, op het hele Chinese
vasteland moeten ze het kunnen. En ‘ze’ zeggen dat ik
het ook al aardig spreek. De diploma’s die ik haal, worden
ook echt door China afgegeven. Wat ik er precies mee
wil, weet ik nog niet. Tolken is te moeilijk, maar vertalen
misschien? Ik zou heel graag een keer naar China willen.
Ik ben gek op reizen en doe het ook zoveel als nog maar
kan. Elk jaar vraag ik aan dokter Vonk of ik nog mag
vliegen en hoe ver. Maar China is een uitdaging, met de
smog en de hygiëne, dus voorlopig blijft dat bij een plan.
Ik geniet intens van het leven en weet zeker dat ik
zonder PH alles meer voor lief had genomen. Kwam het
vandaag niet, dan morgen wel. Ook al slik ik pillen, heb
ik ook mijn slechte dagen en ben ik iedere controle weer
zenuwachtig, ik pak alles aan. Ik beleef elke reis, elke
afspraak of elk concert alsof het mijn laatste is. Ik leef
écht!’

