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Later bestaat niet
Je weet hoe dat gaat
Later, dat gaat niet
Later is te laat
-de Dijk-

D

eze gedachtegang was belangrijk bij het maken
van een lastige keuze. Mijn man en ik hadden ‘hem’
gevonden, ons droomhuis. Maar verhuizen is best
een grote stap waarbij allerlei vragen naar boven komen.
Kunnen we ons huidige huis op tijd verkopen, overleef
ik met PH überhaupt een verhuizing en hoe gaan we dat
allemaal regelen?
Na wat gesprekken met experts bleek het haalbaar. Nu
kwam het erop aan om daadwerkelijk de stap te zetten.
Een pittige innerlijke discussie kan ik wel zeggen! Tot de
vraag kwam bovendrijven waarom we wilden wachten?
Daar hadden wij beiden geen goed antwoord op, eigenlijk
hadden we alleen maar argumenten om het wél te doen.
In januari zijn wij verhuisd naar onze nieuwe stek. Een
ontzettend fijn plekje en ons echte nieuwe thuis. Maar
wat is het zowel lichamelijk als mentaal ongelooflijk
zwaar! Niet alleen de daadwerkelijke verhuizing, ook het
inpakwerk, het geregel, de rompslomp en de tijdelijke
ongezelligheid. Het is nu februari en ik zit nog steeds
iedere avond te knikkebollen op de bank. Het was het
allemaal meer dan waard, maar niet voor herhaling
vatbaar, zeker niet met PH.

Overigens betekent het niet dat al mijn werk voor de
stichting stil heeft gelegen. Alle bestuursleden hebben
tijdelijk wat taken van mij overgenomen en ik heb in mijn
vrije uren toch het een en ander kunnen doen. Daarnaast
hebben wij hulp gehad van drie studenten Communicatie
van de Fontys Hogeschool. Zij hebben onderzoek gedaan
naar de bekendheid van PH in Nederland en een mooi plan
geschreven hoe we deze bekendheid kunnen bevorderen.
Het bestuur is erg enthousiast en we gaan er mee aan de
slag. Laura, Luka en Marijn hartelijk dank voor jullie mooie
plan en presentatie!
Mijn huis is mijn nieuwe jas, maar het zal jullie niet
ontgaan dat ook de Papillon een nieuwe jas heeft
gekregen! De opmaak en druk van de Papillon wordt
vanaf nu gedaan door MEO, waar wij al eerder de
ledenadministratie hebben ondergebracht. Goed moment
om te starten met een nieuwe, frisse uitstraling. Verderop
in deze Papillon lees je ook nog over andere veranderingen
rond de stichting.
Ik hoop jullie allemaal te zien en spreken op de
informatiedag Pulmonale Hypertensie (zet zaterdag 11 mei
vast in je agenda!), maar wens jullie eerst een hele fijne,
zonnige en lange lente toe!
Louise Bouman,
voorzitter
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Onderzoek
kinderen zijn de overlevingspercentages slecht.” Ook
waren er nog geen goede meetmethoden om in te
schatten wat een kind met PH nodig heeft, welke
behandelbeslissingen een dokter moet nemen en of

“Het leuke is dat de uitkomsten
meteen toegepast kunnen worden”

Nieuwe vriendelijker
meetmethoden
bij kinderen
Dr. Mark-Jan Ploegstra promoveerde op onderzoek naar nieuwe meetmethoden
bij kinderen met PH. Meetmethoden die bij volwassenen worden gebruikt,
kunnen niet zomaar ook bij kinderen worden ingezet, zegt hij. “Kinderen zijn
geen kleine volwassenen.” Vandaar dat hij op zoek ging naar “zo vriendelijk
mogelijke” meetmethoden.

A

ls Mark-Jan vertelt waar zijn belangstelling voor
kinderen en PH vandaan komt, blijkt het eigenlijk
een logisch gevolg van de interesse die hij altijd al
had in het hart en de bloedsomloop. “Anders dan andere
organen is dat altijd in beweging, je kan zién wat er
gebeurt. Maak je er bijvoorbeeld een echo van, dan zie je
het hart kloppen en het bloed stromen.” Het boeit hem.
Net als de kindercardiologie, waar het vooral gaat om
problemen die kinderen al vanaf de geboorte hebben. En
dat er dan juist bij heel veel aangeboren hartafwijkingen
een risico is op het ontstaan van PH, verklaart uiteindelijk
zijn specifieke belangstelling. “Als kindercardioloog
is het heel belangrijk om je in PH te verdiepen. Veel
hartafwijkingen kunnen uiteindelijk leiden tot PH.”
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Dat Mark-Jan wetenschappelijk onderzoek ging doen
en promoveerde, is ook niet zo vreemd. “Ik ben altijd
wetenschappelijk geïnteresseerd geweest en hoop met
onderzoek iets te kunnen doen om het vakgebied vooruit
te helpen. Vooral als het om kinderen gaat, daar wordt
nog té weinig onderzoek naar gedaan.”

Meetmethoden
Hij promoveerde in 2017. Vrij vertaald luidt de titel van
zijn onderzoek: Voorspellende factoren, behandelingsdoelen
en klinische eindpunten bij pulmonale arteriële
hypertensie bij kinderen. Het grote probleem bij PH is
dat er geen goede behandeling is, zegt hij. “Er is wel
een behandeling, maar geen genezende en vooral bij

een transplantatie nodig is. “Bij volwassenen hebben
we bijvoorbeeld de 6-minutenlooptest en dáár is er al
discussie over. Bij kinderen is deze helemaal lastig te
gebruiken, alleen al omdat de uitkomsten veranderen
per leeftijdscategorie.” Ook een hartkatheterisatie
wordt niet zomaar gedaan. “Kinderen moeten daarvoor
onder narcose en dat is best ingrijpend.” Vandaar de
noodzaak om op zoek te gaan naar betrouwbare en “zo
vriendelijk mogelijke meetmethoden”.

Twintig jaar data
Voor zijn onderzoek maakte Mark-Jan gebruik van
een landelijke registratie die twintig jaar geleden al
is opgezet door prof. Rolf Berger c.s. in het Beatrix
Kinderziekenhuis in het UMC Groningen – het Landelijk
Netwerk voor PH op de Kinderleeftijd. “Het is vrij uniek
dat wij in Nederland een landelijk expertisecentrum
hebben voor kinderen met PH, waar we de belangrijke data
van alle kinderen met PH verzamelen. Dat kinderen en hun
ouders daar zó aan willen meewerken en dat er een goede
samenwerking is met de andere ziekenhuizen, leidt er toe
dat we heel goed onderzoek kunnen doen.”
Na grondig onderzoek van verschillende data, vond Mark-Jan
een aantal metingen die artsen inderdaad kunnen helpen bij
de beslissing om een behandeling te laten zoals die is, te
intensiveren of om te besluiten tot een longtransplantatie.
“We hebben bijvoorbeeld gekeken naar NT-proBNP. Een
eiwit in het bloed dat vrijkomt als de rechterhartkamer
overbelast wordt, zoals gebeurt bij PH. De hoogte van die
waarde zegt dus inderdaad iets over de kans op overlijden.”
Ook een echo van het hart blijkt een goede meetmethode.
Daarmee valt iets te zeggen over de functie van het hart, of
die over de tijd is verslechterd en wat dat dan betekent. En
een meting van de stijfheid van de longslagaders blijkt een
goede indicator voor de ernst van de ziekte en de prognose.

Het gaat om hoe de patiënt zich voelt
Belangrijke bevindingen, zegt Mark-Jan, maar het zijn en
blijven metingen. “De vraag is of die ook echt belangrijk

zijn voor de patiënt. Want uiteindelijk gaat het er toch
om dat een kind minder klachten heeft.” Daarom heeft
Mark-Jan in zijn onderzoek ook gekeken of de uitkomsten
van die metingen ‘kloppen’ met hoe de patiënt zich voelt.
“PH is ingedeeld in vier zogenoemde functionele klassen,
I t/m IV. Hoe meer klachten, hoe hoger de klasse. Toen
we de metingen vergeleken met hoe de kinderen scoorden
op de functionele klassen, dus hoe ze zich voelden, bleek
dat met elkaar overeen te komen. Bij kinderen die zich
slecht voelden, lieten de metingen dat ook zien. Er was
dus een relatie met de ziekte-ernst. En als de metingen
aangaven dat de prognose verslechterde, bleek ook dat
overeen te komen met hoe het daadwerkelijk met de
patiënt ging. Anders gezegd was er dus ook een relatie
met de overleving.” Dat die relaties er zijn, is belangrijk,
zegt Mark-Jan. “Als je een betrouwbare maat hebt – die
voor de patiënt ook echt van betekenis is – dan kan dat
ook gaan helpen bij geneesmiddelenonderzoek. Wat dan
waarschijnlijk weer gaat leiden tot betere behandelingen,
betere kwaliteit van leven en betere overlevingskansen.”

Toepassen in de praktijk
Wat zijn onderzoek concreet voor kinderen betekent?
Het zijn natuurlijk altijd maar ministapjes, zegt MarkJan. “Maar het leuke is wel dat de uitkomsten meteen
toegepast kunnen worden. Omdat we zelf in het UMCG
onderzoek doen, kunnen we ook snel een vertaalslag
maken naar de praktijk. En dat moet ook, want het is écht
onbevredigend hoe het ziektebeloop nu is. De behandeling
is onvoldoende, er moet een snelle ontwikkeling zijn.”
Ook in de internationale richtlijnen voor de behandeling
van kinderen met PH wordt nu aanbevolen om de
metingen te gebruiken die Mark-Jan in zijn onderzoek
beschrijft. En, zegt hij, “partijen die betrokken zijn bij
geneesmiddelontwikkeling zijn erg geïnteresseerd geraakt
in deze metingen, om te kijken of ze toegepast kunnen
worden in te starten geneesmiddelenonderzoek.”

Inspireren
Op dit moment is Mark-Jan in opleiding tot kinderarts en
werkt hij in het Deventer Ziekenhuis. Uiteindelijk wil hij
zich specialiseren als kindercardioloog. Het mooie aan dat
vak vindt hij de lange behandelrelatie die er vaak is. “Soms
al vanaf vóór de geboorte. Je mag voor een deel meelopen
met zo’n patiënt en dat vind ik heel waardevol.” Het zijn
ook deze kinderen die hem inspireren om onderzoek te
blijven doen naast zijn werk in de kliniek. “Het mooie van
klinisch onderzoek is dat je het direct in de praktijk kunt
toepassen. En omgekeerd kun je dat wat je in de praktijk
tegenkomt, juist weer meenemen in je onderzoek.”
Tekst: Anita Harte
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Estafettecolumn

Laurie leunt tegen de kast, de
anderen zijn collegapromovendi
en geneeskundestudenten
die onderzoek doen.

“Promoveren verlengt
stiekem mijn studententijd”
Laurie Geenen doet naast haar studie geneeskunde
en een onderzoeksmaster klinische epidemiologie,
ook een promotieonderzoek bij de cardiologieafdeling
van het Erasmus MC. Bij dit onderzoek probeert zij
nieuwe stoffen in het bloed (biomarkers) te vinden,
die kunnen helpen de prognose van volwassenen met
een aangeboren hartafwijking en volwassenen met
pulmonale hypertensie te bepalen. Ze hoopt in 2021
te promoveren en haar opleiding tot arts verder af te
ronden.

T

oen ik na drie jaar studeren mijn bachelor geneeskunde had gehaald, besloot ik mijn coschappen nog
even uit te stellen en eerst een onderzoeksmaster te
gaan volgen. Terwijl ik het ene moment nog volop genoot
van het studentenleven, deed ik het volgende moment
ineens fulltime onderzoek. Dat was in het begin behoorlijk
wennen! En waar veel van mijn vrienden nog elke avond
de kroeg indoken, bekroop mij soms de vraag of ik niet
iets te snel het studentenleven achter me had gelaten.
Nu ik al enige tijd werkzaam ben als promovendus, begin
ik echter steeds vaker te denken dat ik met promoveren
stiekem juist mijn ‘studententijd’ wel iets heb weten
te rekken. Afgezien van het urenlang data verzamelen,
analyseren en schrijven, zitten er namelijk ook heel wat
voordelen aan promoveren. Een veelgebruikte (Engelse)
term voor promovendus is PhD-student. Er wordt dan

ook vaak gegrapt dat je als promovendus eigenlijk een
soort ‘student’ bent. Als promovendus ben je nu eenmaal
flexibeler dan als co- of arts-assistent. Je hoeft niet al
om 8 uur bij de overdracht te zitten, je hoeft geen lange
diensten te draaien en je kunt altijd op tijd aansluiten bij
de vrijdagmiddagborrel.
Ik zelf vind het vooral heerlijk dat ik ‘s ochtends eerst
even rustig koffie kan zetten op werk, het weekend door
kan spreken met collega’s en vervolgens hard aan het
werk kan gaan. Daarnaast is een goede onderlinge band
met collega’s voor mij heel belangrijk. Doordat je velen
uren samen doorbrengt en hetzelfde doel voor ogen
hebt, schept dit al snel een goede band. Naast het werk
plannen we dan ook vaak uitjes, borrels en bezoeken
we veel plekken tijdens wetenschappelijke congressen.
Bij promoveren komt ook veel verantwoordelijkheid
en doorzettingsvermogen kijken. Juist doordat je ook
moeilijkheden met elkaar deelt, is de groep waarin je
onderzoek doet voor mij van groot belang.
Je tijd als promovendus is een periode waarin je veel
leert en hard werkt, maar tegelijkertijd ook een periode
waarin je veel mooie herinneringen maakt. Promoveren is
niet altijd makkelijk en ik zal ook zeker opgelucht zijn als
ik uiteindelijk mijn proefschrift succesvol heb weten te
verdedigingen, maar tegelijkertijd weet ik ook zeker dat ik
straks terugkijk op een hele mooie tijd!
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Persoonlijk

Als revalideren wel
héél lang duurt

“Wat haar achteraf gezien misschien
vooral parten
speelde, was angst.
Angst om het
benauwd te krijgen
zonder dat iemand
haar zag en kon
helpen.”

Joske Heeremans werd in de zomer van 2017 getransplanteerd en doorliep
een moeizaam revalidatieproces. Een half jaar lang was ze niet thuis. Alles
overziend is ze blij dat ze er nog is, maar ze had op meer gehoopt.

H

et verhaal van Joske begint bij haar eerste
zwangerschap, 27 jaar geleden. Ze moest veel
hoesten. Bij haar tweede en derde zwangerschap
gebeurde hetzelfde. Er werd gesproken over longemfyseem,
een saturatie die onverklaarbaar laag was en in 1995
volgde de diagnose COPD. Joske ‘hobbelde’ er mee door.
De longarts – waar ze nu met enige regelmaat kwam – wist
niet goed wat hij met haar aan moest. “Hij zei dat ik hele
slechte longen had, maar dat een longtransplantatie geen
optie was.” Ondertussen was haar werk als verpleegkundige
te zwaar, zat ze tijdens het sporten al aan de zuurstof, was
ze ontzettend moe en kon ze steeds minder doen.
Een jaar of zes geleden ging haar oude longarts met
pensioen. Joske had al die jaren ‘doorgemodderd’ en veel
onderzoeken ondergaan. Tot haar nieuwe longarts haar
naar het VUmc stuurde. “Ik had altijd blauwe lippen en
koude handen.” In het VU kreeg ze de diagnose PH. “Fijn!
Het had een naam en ik was niet gek. Tot die tijd moest
ik me altijd maar bewijzen en altijd maar doorgaan.”
Joske blijkt geboren met een hartklepdefect. En waar
haar eerste longarts het nooit een optie vond, werd ze
vanuit de VU aangemeld voor transplantatie. Helaas kwam
ze niet door de screening. “Mijn vaatstelstel bleek een
maandagochtendmodel.” Haar wereld stortte in. Ze had
geen keus, zo voelde het. Het was of een transplantatie of
achteruit gaan en wachten op het einde. “Gelukkig heeft
mijn arts – een zeer betrokken professor – toen enorm zijn
best gedaan, volgden er extra onderzoeken en kwam ik
alsnog op de lijst.”

Complicaties
Voor ze op 19 augustus 2017 met de ambulance werd
opgehaald, had ze met haar drie dochters over de
transplantatie gesproken. Ze was altijd positief en
verwachtte met drie weken weer thuis te zijn. “Ik had ook
niets geregeld voor het scenario dat het niet goed zou
gaan. Maar dat ik allemaal complicaties zou krijgen, daar
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had ik helemáál geen rekening mee gehouden.”
Toch was dat wat er gebeurde. Tijdens de operatie
– zo bleek zeven weken later – is haar middenrif
geraakt. “Daardoor kwam ik maar niet van de
beademing af.” Joske lag ruim twee maanden op
de IC en noemt dat “een hel”. Pijn had ze niet,
maar het ademhalen vond ze heel zwaar en eng. Al
die tijd waren ook haar ouders in de buurt om het
beste voor hun dochter gedaan te krijgen. “Daar
ben ik ze heel dankbaar voor.”
Omdat ze op een gegeven moment verder
toch wel stabiel was, mocht Joske naar een
revalidatiecentrum. “Ik wilde dat het liefst dichtbij
huis, want voor mijn familie was Groningen erg ver
weg.” Bij een revalidatiecentrum in de buurt was
net een nieuwe afdeling Optimum Care geopend
voor mensen met hoog complexe zorg. Joske kreeg
er een plek.

Revalidatiecentrum
Het contrast met de IC in Groningen bleek groot.
Daar was een-op-een verpleging en was knipperen
met de ogen al voldoende om iemand te laten
komen. In het revalidatiecentrum was de zorg
ook dichtbij, maar de benadering heel anders. “In een
revalidatiecentrum proberen ze je weer zelf aan het werk
te krijgen. Dan zetten ze het eten neer en lopen ze weg.
Maar als het zelf eten niet lukte, vond ik het moeilijk om
hulp te vragen.” Dat ze ook nog steeds aan de beademing
zat, beperkte haar bovendien in haar bewegingsvrijheid.
En het maakte de gesprekken met de psycholoog en
maatschappelijk werker moeizaam. “Met die slang in mijn
keel was het moeilijk praten.” Maar, zegt ze eerlijk, “ik had
er ook niet zoveel zin in. Eigenlijk wist ik niet of ik er wel
op de juiste plek zat.” Ze verwachtte een druk programma,
maar zat in de praktijk geregeld niets te doen.
Maar wat haar – achteraf gezien – misschien vooral parten

speelde, was angst. Angst om het benauwd te krijgen
zonder dat iemand haar zag en kon helpen. En angst om
van de beademing af te gaan. Toch bleek dat goed te
gaan toen het langzaam werd afgebouwd. En tegen de
tijd dat ze uiteindelijk vier uur achter elkaar zonder kon,
werd de canule verwijderd. Het was begin februari 2018.
Na een klein half jaar kon Joske eindelijk weer zelfstandig
ademhalen. “Een spannend moment, maar ik had toch ook
wel het gevoel dat ik het zou redden. ”Een paar weken
later was ze eindelijk thuis.

Boswandeling

Tijdens het hele proces heeft ze
vaak gezegd: als het zo moet, dan
hoeft het niet meer. “Het ademen
was zó’n gevecht.” Nu, anderhalf
jaar later, is ze “natuurlijk blij”
dat ze is getransplanteerd.
Tegelijk had ze er ook meer van
verwacht, zegt ze. “Al vind ik dat
ook wel een beetje ondankbaar
om te zeggen.” Maar toch. Ze kan
niet ver lopen door pijn aan haar linkerenkel, een gevolg
van spalken en het lange liggen op de IC. En ze had heel
lang chronische diarree, wat haar enorm belemmerde
in haar sociale contacten. Gelukkig ziet ze de laatste
maanden wat vooruitgang. Ze werkt weer vijftien uur en
hoopt dat haar enkel nog verder verbetert, zodat ze straks
eindelijk weer een boswandeling kan maken of lekker kan
gaan winkelen.
Tekst: Anita Harte

Terugkijkend op de revalidatie, zegt Joske dat ze best
wat geleerd heeft. “Toen ik daar lag voelde het anders.”
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Jongeren en PH

Revalideren is pittig,
zwaar én leerzaam
Chantal Kuijsten (19) weet sinds
vier jaar dat ze PH heeft. Tot
januari vorig jaar stond ze daarvoor
onder behandeling van het Beatrix
Kinderziekenhuis in het UMC
Groningen. Na haar achttiende
verjaardag stapte ze over naar
het Erasmus MC in Rotterdam.
Afgelopen najaar volgde ze een
revalidatieprogramma en inmiddels
heeft ze ook de screening voor een
transplantatie achter de rug.

I

n januari 2018 ben ik overgestapt naar het Erasmus MC,
omdat ik zoals ze zeggen ‘volwassen’ ben geworden. Het
ging op dat moment allemaal niet zo lekker met mij.
Na een aantal gesprekken met dokter Boomars kwam ter
sprake dat ik maar eens kennis moest gaan maken met het

transplantatieteam. Ik dacht: daar heb ik in het UMCG ook
al over gesproken en toen hebben ze een hartkatheterisatie gedaan en was ik nog te goed om op ‘de lijst’ te komen. Dus nu dacht ik: kom maar op met die kennismaking.
Maar tijdens het eerste gesprek met dokter Mathot was
ik toch wel ontdaan en van slag. Want wat hij allemaal
vertelde, had ik in het UMCG niet zo uitgebreid gehoord.
Hij vertelde over de voordelen, maar natuurlijk ook over de
nadelen en wat er allemaal kan gebeuren als het mis gaat
na transplantatie. Maar ook dat ik een week opgenomen
moest worden voor heel veel verschillende onderzoeken.
Daar zag ik toch wel erg tegenop. Alle emoties die ik lange
tijd tegen heb kunnen houden, kwamen toen los. Ik moest
mezelf ook een soort van bewijzen tegenover de dokter,
laten zien of ik er wel klaar voor ben als het zover komt
dat ik nieuwe longen krijg. Dus er was voor mij werk aan
de winkel om bij het volgende bezoek te laten zien dat ik
er 100% achter sta dat ik het wil als het zover is.

revalidatietraject bij revalidatiecentrum Revant in Breda,
om toch eens te kijken of er nog wat meer kwaliteit van
leven uit gehaald kon worden. En bij het revalidatieteam
kreeg ik hetzelfde advies: eerst het revalidatietraject
ingaan en dan een datum plannen om te screenen.

Revalidatie
Dus ben ik in augustus drie dagen naar Revant geweest
voor allerlei testen en onderzoeken. In september kon ik
starten met het revalidatieprogramma. Daarvoor moest ik
tien weken lang, twee middagen in de week, naar Breda.
Er was een heel schema met training en gesprekken
voor mij opgesteld. Best een pittig traject vond ik. Je
leert en ziet dingen onder ogen waarvan je eerst denkt
dat het je niet zal helpen. Zoals op je voeding en op je
vochtinname letten. Langzamer bewegen zodat je meer
uithoudingsvermogen hebt. Je been- en armspieren sterker
maken en aan je conditie werken. Ook geestelijk was het
best zwaar. Ik wilde mezelf bewijzen, je denkt dat je meer
kunt dan je zou willen. Ik dacht ook dat ik het wel alleen
kon en wist niet zo goed mijn grenzen aan te geven. Dat
heb ik daar beter geleerd.

Oude patroon
De groep waarmee ik revalideerde was heel leuk, ondanks
dat ik de jongste was en de meeste dames toch wel een
heel aantal jaartjes ouder waren dan ik. We hebben veel
gelachen met elkaar. Na tien weken was ik klaar met het
revalidatieprogramma. Ik ging naar huis met hele goede
tips die ik in het dagelijks leven goed kan toepassen. Toch
viel ik – zonder dat ik er zelf bij stil stond – weer terug in
mijn oude patroon qua bewegen.
Vooral omdat het toen toch weer niet erg lekker ging.
Dat wilde ik natuurlijk niet, dus heb ik de moed weer
bij elkaar geraapt en de draad weer opgepakt. Nu ga
ik twee keer in de week naar de fysio waar ik weer het
trainingsprogramma van Revant volg.
Ook de screening is achter de rug. Ik heb toestemming
gekregen en sta op de lijst. Maar omdat mijn hart het nog
aankan, sta ik erop als NT – niet transplantabel.
Tot slot. Als je in aanmerking komt om het
revalidatietraject te gaan volgen, ga het dan ZEKER DOEN!”
Tekst: Chantal Kuijsten

Van het bestuur

Ook volgde er een gesprek met de verpleegkundige van
het transplantatieteam. Dokter Boomans had me daarvoor
al gevraagd of ik het zag zitten om mee te doen aan het

>
Naamswijziging
Stichting PHA Nederland wordt Stichting Pulmonale Hypertensie
Officieel staat Stichting PHA voor Stichting Pulmonale Hypertensie Associatie, maar omdat deze naam erg lang is wordt
dit afgekort naar Stichting PHA. Om de vindbaarheid van de stichting op het internet te vergroten en de verwarring (PHA
/PAH) te stoppen, hebben wij als bestuur besloten de volgende naam te gaan voeren:

Stichting Pulmonale Hypertensie
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Van het bestuur
Dit geldt voor:
• De website: www.stichtingpulmonalehypertensie.nl
• Facebook: Stichting Pulmonale Hypertensie /
@StichtingPulmonaleHypertensie
• Instagram: StichtingPulmonaleHypertensie/
@pulmonalehypertensie
• Twitter: Stichting Pulmonale Hypertensie /
@stichtingPH
• E-mailadressen: info@pha-nl.nl wordt bijvoorbeeld
info@stichtingpulmonalehypertensie.nl
• Algemene naamvoering

De nieuwe mailadressen van alle bestuursleden staan in
het colofon van deze Papillon.
De nieuwe website www.stichtingpulmonalehypertensie.
nl is nog niet in de lucht, maar je wordt nu automatisch
doorgestuurd naar onze ‘oude’ website. We houden jullie
op de hoogte van de lancering van de nieuwe website!
Bij de Kamer van Koophandel staan we nog wel
geregistreerd als Stichting PHA Nederland en dit geldt
ook voor de naamstelling bij de Rabobank. Echter wordt
de juiste naam meteen weergegeven wanneer u Stichting
Pulmonale Hypertensie zou invullen.

Cheque-uitreiking
aan Radboud UMC

Informatiedag PH

U

bent gewend aan een jaarlijkse lotgenotendag
op een van de eerste zaterdagen in april. Dit jaar
lukte dat helaas niet met de locatie en is het
zaterdag 11 mei geworden. We hopen dat het voor u geen
belemmering is om te komen! Ook ziet u dat we de naam
een beetje hebben aangepast. De naam Informatiedag
Pulmonale Hypertensie past wat ons betreft precies bij
wat het voor dag is. Uiteraard blijft er net als anders
ruim voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
ervaringen te delen voor wie dat wil.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 - 11.00 uur:
Aanmelden en ontvangst met koffie en thee in de foyer
11.00 - 11.15 uur:
Welkom door Louise Bouman, voorzitter Stichting
Pulmonale Hypertensie Nederland - terugblik activiteiten
van het afgelopen jaar en een vooruitblik
11.15 - 12.15 uur:
Alles wat u wilt weten over PH; verschillende soorten,
ontwikkelingen, nieuwe onderzoeken, nieuwe medicijnen,
door prof. dr. Harm Jan Bogaard, longarts Amsterdam UMC,
locatie VUmc
12.15 - 12.25 uur:
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.25 - 12.30 uur:
‘Heb Hart voor Longen’, 24 uurs loop voor PH, 1 en 2 juni
in Meierijstad - Christ van Heeswijk

Afgelopen oktober was het PH Benefietconcert in
Westervoort. De tussenstand van de opbrengst was toen
7.000 euro. Op 19 februari mochten de organisatoren Cindy
Klijn, Astrid van den Berg, Jan Riggeling en Astrid van
Liessum eindelijk de echte opbrengst bekend maken. Ze
hebben een cheque overhandigd aan het PH behandelteam
van het Radboud UMC van maar liefst 11.000 euro. Petje
af, ontzettend goed gedaan en wat een bedrag!
Dr. van Dijk, cardioloog binnen het PH team, vertelde
vol trots dat het Radboud UMC drie promovendi heeft op
PH gebied. De opbrengst van het benefietconcert wordt
ingezet bij de onderzoeken van deze promovendi. Het
betreft onderzoeken naar:
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• Voorspellen welke patiënten met Systemische Sclerose
een groter risico lopen op het ontstaan van PH.
Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde biomarkers.
Biomarkers zijn indicatoren in het lichaam om bepaalde
eigenschappen in het lichaam te meten.
Ze worden vaak uit lichaamsvloeistoffen, zoals het
bloed, gehaald.
• Het aantonen van subtiele veranderingen in de functie
van de rechterhartkamer met behulp van hartecho,
waardoor verslechtering van de hartfunctie eerder is te
meten en de prognose mogelijk beter is te voorspellen.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de
vorderingen met betrekking tot deze onderzoeken.

12.30 - 13.30 uur:
Lunch in de foyer met gelegenheid tot gesprekken.
Bezoeken van diverse stands in de foyer
13.30 - 14.00 uur:
Pulmonale Hypertensie en hartproblemen, door dr. Marco
Post, cardioloog UMC Utrecht en St. Antonius ziekenhuis
Nieuwegein
14.00 - 14.30 uur:
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten bij de rol van het
(overactieve) afweersysteem bij het ontstaan en beloop
van Pulmonale Hypertensie, door Thomas Koudstaal,
longarts in opleiding en PhD student, Erasmus MC,
Rotterdam

14.30 - 15.00 uur:
Cabaret door Leon van der Zanden
15.00 uur:
Afsluiting
Hierna is er gelegenheid voor gesprekken met elkaar en
voor het bezoeken van diverse stands in de foyer, onder
het genot van een hapje en een drankje.

Praktisch
Wanneer: 11 mei 2019
Locatie: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100,
3584 CX Utrecht
Dagvoorzitter: Drs. Esther Nossent, longarts
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Meer informatie is te vinden op onze site
www.stichtingpulmonalehypertensie.nl en
inschrijven kan door te mailen naar
secretariaat@stichtingpulmonalehypertensie.nl

Donaties

Ontvangen donaties 2018, bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek.
• Donateurs €16.896
• Losse Giften €5.973
• Benefietconcert €10.552
• The Hague City Walk €14.889
• Andy Voordouw toernooi €4.225
• Evenement €8.919
• Verkoop diversen €943
In 2018 hebben we gedoneerd aan:
• VUmc Uphill onderzoek €15.000
• Radboud UMC onderzoek rechterhartkamer €11.000
In 2019 kijken we welke wetenschappelijk onderzoeken er
allemaal worden gedaan en waar wij als stichting geld aan
kunnen doneren. Iedereen hartelijk dank voor de donaties!
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Van het bestuur

Bijzondere
gedenksieraden

Beste lezer,

Agenda
Maart
30 Speciale dag voor jongeren met Pulmonale Hypertensie
in Zandvoort
April
25 Contactmiddag regio Noord-Holland
Mei
11 Landelijke informatiedag Pulmonale Hypertensie in het
UMC Utrecht
Juni
1 en 2 Heb hart voor longen Meierijstad
27 Contactmiddag Friesland/Groningen/Drenthe

n

onge
Marjon van D

Ze is een bekend gezicht op de jaarlijkse
lotgenotendag, Marjon van Dongen. Ook dit jaar zult u
haar weer treffen. Naast de bekende sieraden, hoopt ze
dan ook iets nieuws te kunnen laten zien.
Marjon is de schoonzus van Maaike Atres. Maaike was
bestuurslid van het eerste uur en overleed eind 2013 aan de
gevolgen van PH. Samen met haar man Christiaan ontwierp
ze in 2006 in hun juwelierszaak (www.vanzijp.nl) een hanger
met daarop het logo van de stichting. Later kwamen daar een
bedel, charm en een speldje bij. Allemaal gemaakt voor het
goede doel – de opbrengst komt immers ten goede aan de
stichting. Dat Marjon en Christiaan nog steeds betrokken zijn
bij de stichting heeft natuurlijk alles te maken met Maaike.
“Lotgenotencontact was heel belangrijk voor haar”, zegt
Marjon, “en wij vinden het belangrijk dat dat door kan gaan.
Daarom dragen wij de stichting een warm hart toe en dragen
wij nog steeds graag een steentje bij.”

Nieuwe ontwerpen
Momenteel is Christiaan druk met het ontwerpen van een
aantal gedenksieraden. “Je kunt dan denken aan een hanger,
een bedel of een ring bijvoorbeeld, waar een vingerafdruk in
verwerkt kan worden of de as van een overleden geliefde”,
vertelt Marjon. Uiteraard wordt ook hierin het logo van de
stichting, de bekende vlinder, verwerkt. En ook van deze
sieraden komt een deel van de opbrengst ten goede aan de
stichting. Christiaan streeft ernaar om tijdens de komende
Informatiedag PH (voorheen de lotgenotendag) een aantal
ontwerpen klaar te hebben, zodat Marjon ze dan kan
laten zien.
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Ingezonden

Inschrijven en informatie opvragen kan door te mailen
naar secretariaat@stichtingpulmonalehypertensie.nl

Steeds vaker hoor ik PH
patiënten zeggen: “Ik
ben
ziek, maar er gebeurt
te weinig” of “Er is te
we
inig
aandacht, weinig onde
rzoek” of “Er is te weini
g
geld voor
onderzoek”, enz.
Dat is waar. En ja, ied
ereen die een zeldzam
e ziekte heeft
zal dit denken. Ondertu
ssen zijn wij er wel va
n overtuigd
dat er achter de scherm
en heel veel meer gebe
urt dan
wij zien, weten en of de
nken. Toch gaat alles
vaak gaat
te langzaam als je ziek
bent. Dan wil je maar
één ding,
namelijk beter worden.
Punt!
In de meeste gevallen
draait het om geld. He
t heeft te
maken met de verhoud
ingen. Hoe meer patië
nten aan een
ziekte lijden, hoe meer
aandacht en geld. Nede
rland telt
max. zo’n 1000 PH-pa
tiënten, dus dan zijn de
ge
ldstromen
minimaal.

Actie!

Wij (een vijftal uit Schij
ndel) werken samen me
t en voor
de Stichting Pulmonale
Hypertensie. De stichtin
g
werkt
al jarenlang aan naam
sbekendheid en besteed
t
da
arnaast
veel geld aan begeleidin
g van patiënten en aa
n onderzoek.
Nu willen we weer gezam
enlijk een actie onderne
men.
In 2013 is voor het ee
rst het evenement ‘He
b
Ha
rt
voor
Longen’ georganiseerd
in Schijndel. Het doel
wa
s
geld
inzamelen, maar voora
l ook naamsbekendheid
krijgen voor
de ziekte. De actie wa
s zeer geslaagd! Door
dit succes is
het evenement in 2015
nogmaals georganiseerd
, dit keer
door Tu Anh Guldemont
in Zaandam. En nu zijn
we
dus
voornemens om in 2019
de derde editie te organ
iseren in
Meijerstad, Brabant. He
t evenement zal besta
an uit diverse
acties, maar het hoogtep
unt zal weer de 24 uursloop zijn
in het weekend van 1
en 2 juni 2019. We ho
pe
n
hie
rbij
weer op een heel grote
deelname!

Oproep

Daarom roepen we alle
patiënten in Nederland
op om
zoveel mogelijk teams
(ongeveer tien persone
n
per team)
samen te stellen om me
e te doen. Wij zorgen
erv
oor dat
jullie met open armen
worden ontvangen. Oo
k
regelen we
dat in Schijndel overn
achtingsgelegenheid ge
boden wordt.
Voor inschrijving verw
ijs ik u naar
www.hebhartvoorlongen
meierijstad.nl. Daar vin
dt u alle
informatie over het ev
enement, over hoe u vo
orafgaand
zelf al acties kunt organ
iseren om geld in te zam
elen bij
de plaatselijk middensta
nd of hoe u zelf een leu
ke
actie in uw dorp of sta
d kunt organiseren. Er
is ook een

facebookpagina (Heb Ha
rt Voor Longen Meierijs
tad). Deel
de berichten vooral me
t uw vrienden!
Dit is wat binnen onze
macht, maar vooral on
ze kracht,
ligt om de ziekte onde
r de aandacht te breng
en
. Als
iedereen – patiënten,
familie, vrienden, buren
,
sp
ortclubs
etc. – ons steunt, worde
n we in groter verband
vast een
keer gezien en gehoord
. We hopen op een oli
evlekwerking.
Naamsbekendheid in Sc
hijndel hebben we al,
nu
Meierijstad, daarna Bra
bant en uiteindelijk he
el
Nederland.
Naamsbekendheid is ge
ld en geld is de mogelijk
heid voor
onderzoek.
Voor informatie, op- of
aanmerkingen mag u alt
ijd mailen
of bellen naar Christ va
n Heeswijk
info@hebhartvoorlonge
nmeierijstad.nl of
tel.nr. 06 11510821
Groeten van team Heb

Hart Voor Longen Meier

ijstad

Van het bestuur
Lukt het u niet zelf
een team samen te
stellen?
Geen probleem, we
willen ook een team
samenstellen name
ns Stichting Pulmon
ale
Hypertensie. Dat wo
rdt dan het ‘Heart fo
r
PHighters-team’ in
de welbekende felge
le shirts.
Kunt u niet ver lopen
of bent u afhankeli
jk van een
rolstoel? Ook geen
probleem, het zijn
ro
ndjes van
ongeveer 1,6 km op
een terrein dat zeer
geschikt
is voor rolstoelgebr
uikers. U kunt dan
na
tu
urlijk
iemand meenemen
die u zou willen du
we
n.
Wilt u
meedoen in het Hear
t for PHighters-team
? Mail dan
naar louise@stichtin
gpulmonalehyperte
nsie.nl.

Stichting Pulmonale Hypertensie Maart 2019 • 15

Irene

Geef de pen door aan...

Gijsbrechts
Irene Gijsbrechts-Blokland (56) is tien
jaar getrouwd, heeft een samengesteld
gezin met vier dochters en is oma
van vijf jongens en twee meisjes. Na
een lange weg van arts naar arts, van
wel PH naar geen PH, voelt ze zich
nu eindelijk serieus genomen. Haar
advies: Assertief zijn.
“In 2010 onderging ik een open hartoperatie met drie
omleidingen, waarvan er na een half jaar al weer een dicht
zat. Ik werd niet meer de oude, kwam kilo’s aan en kreeg
in 2015 een maagverkleining. 74 kilo lichter, hoopte ik nu
echt op te knappen. Helaas duurde ook dat maar even. Wel
werd mijn hartmedicatie afgebouwd – die had ik immers
niet meer nodig nu ik zoveel was afgevallen ;).
Twee jaar geleden namen mijn klachten weer toe. Van de ene
op de andere dag kreeg ik angina pectoris (beklemmende,
drukkende pijn op de borst). De trap op ging moeilijker,
plassen ook en ik ben drie keer out of the blue flauwgevallen.
De huisarts weet het aan mijn conditie. Ik had in geen jaren
gesport, dus ik kon me daar ook nog wel in vinden. Tot ik het
in bed een keer zó benauwd kreeg, met een erg droge hoest
en heesheid. Ik ging opnieuw. Na een longfunctietest kwam
de diagnose astma. Ik kreeg een pufje dat niet hielp en de
heesheid bleef. Er volgde een hartecho die in het Erasmus MC
werd beoordeeld en waarop ze aanwijzingen zagen voor PH.
Ik heb er meteen op gegoogeld en schrok van wat ik las.
De arts-assistent cardiologie waar ik vervolgens kwam,
liet mij fietsen en gaf mij een holterkastje. Daar kwam
niets uit en zonder verder onderzoek stuurde hij me
weer naar huis. Geen PH. Ook de longarts die ik daarna
zag – omdat ik klachten bleef houden – wuifde PH gelijk
weg. Ik was het er niet mee eens, vroeg om een andere
longarts en werd na onderzoeken doorgestuurd naar een
longarts gespecialiseerd in PH. Deze stuurde me ook naar
een cardioloog en reumatoloog, want dat ik PH had daar
twijfelde hij niet meer aan. Na deze onderzoeken zou een
hartkatheterisatie volgen, maar uit de uitslagen bleek toch
niets bijzonders, dus ik kon opnieuw naar huis. De stoom
kwam uit mijn oren! Ik voelde mij niet serieus genomen.
De hartkatheterisatie volgde alsnog en liet hartfalen en
secundaire PH zien. Ik wilde naar een expertisecentrum, maar
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Wees assertief!
Ik heb geleerd assertief te zijn. Je voelt zelf dat er iets
met je lichaam is en je moet dus ook voor jezelf en je
gezondheid opkomen. Ik verzamelde allemaal info, zodat
ik wist waar de artsen over spraken. En ik schreef vragen
op en nam lijstjes mee. Uiteindelijk ben ik blij dat ik
heb volgehouden, mijn eigen weg ben gegaan en sta
waar ik nu ben.

de arts zei dat ze me daar niet zouden accepteren omdat ik
geen PAH had. Ik kreeg hartmedicatie en kon wéér gaan.
Eenmaal thuis was ik zo overstuur dat ik zelf een mail
stuurde naar het PH-expertisecentrum in het Erasmus MC.
Het mailadres had ik van de site van de Stichting PHA.
Tot mijn verbazing kreeg ik antwoord en een afspraak met
een cardioloog. Ik was zo blij dat er eindelijk goed werd
geluisterd! Wel kreeg ik nog een telefoontje van mijn eigen
longarts, met de vraag wie mij had doorgestuurd ...
De secundaire PH stond nu vast, maar aan de pijn op mijn
borst kon de cardioloog niets doen. Daarom stuurde hij
me door naar prof. Angela Maas in het Radboud MC. Zij is
gespecialiseerd in het vrouwenhart en de kleine vaten van het
hart en ze stelde vragen die me nog nooit waren gesteld. Ik
bleek totaal verkeerde medicatie te hebben, een ‘behoorlijke
ruis’ om mijn hart en ‘hoogstwaarschijnlijk een flink
kleppenprobleem’, waar ‘zeker wat aan gedaan’ moest worden.
Mijn hart/longprobleem, heesheid en PH bleek veroorzaakt
door de trombose die ik twee keer heb gehad en de
bijbehorende kleine longembolieën die je daar ook
automatisch bij krijgt.
Binnenkort moet ik weer naar prof. Maas en ondertussen
kan ik haar gewoon bellen. Heel fijn!”

