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Hope for the future
It’s coming soon enough
How much can we achieve?
Hope for the future
It will belong to us
If we believe
If we believe

4
16

Hoop voor de toekomst
Het komt snel genoeg
Hoeveel kunnen we bereiken?
Hoop voor de toekomst
Het zal van ons zijn
Als we het maar geloven
Als we het maar geloven

Nieuwe
hoop dankzij
een bestaand
H
medicijn

oop is een mooi woord, een mooi gegeven én
een verbindende factor. Iedereen die iets te
maken heeft met pulmonale hypertensie heeft die
ene overeenkomst: hoop! Hoop op een langer en beter
leven met PH en hoop op genezing en preventie voor de
volgende generatie. Maar om deze punten ook waarheid te
laten worden moet er keihard gewerkt worden op allerlei
gebieden en door verschillende partijen.
Tijdens mijn eerste jaar als voorzitter heb ik mogen
ervaren dát er ook ontzettend hard gewerkt wordt. Waar
ik extra mijn petje voor af neem zijn de initiatieven
van patiënten en hun omgeving. Daarbij kunt u denken
aan het benefietconcert in Westervoort, het jaarlijkse
Andy Voordouw voetbaltoernooi, het 24 uurs evenement
van Heb hart voor longen Meierijstad, de verkoop van
allerlei (zelfgemaakte) producten, etc. Maar ook de
bereidwilligheid van alle mensen die ik het laatste jaar
heb benaderd om mee te werken aan interviews was enorm
groot.

Het bestuur van Stichting Pulmonale Hypertensie werkt
ook dagelijks hard om het leven van alle mensen met
PH zo makkelijk en goed mogelijk te maken. Een mooi
voorbeeld is de jaarlijkse informatiedag; elk jaar zetten
bestuursleden zich in om een mooi programma in elkaar te
zetten en een gezellige sfeer te creëren. Ontzettend veel
werk, maar het resultaat mag er zijn! Een verslag van deze
dag vindt u verderop in deze Papillon. Om de hoeveelheid
werk beter te kunnen verdelen en daardoor nog meer voor
jullie te kunnen betekenen, zijn wij op zoek naar een
extra bestuurslid. Wij zoeken iemand die op termijn het
penningmeesterschap op zich zou willen nemen, kortom
iemand met ervaring op administratief gebied. Ben je
of ken je iemand met interesse? Mail dan naar info@
stichtingpulmonalehypertensie.nl
Heel fijn dat iedereen zijn/haar steentje wil bijdragen
om meer bekendheid voor pulmonale hypertensie te
genereren én om geld te werven voor wetenschappelijk
onderzoek. Bovendien geven we zo een signaal af: als wij
als patiëntengroep onze strijdlustigheid blijven tonen kan
toch geen enkele partij achterblijven met hard werken om
onze hoop waarheid te laten worden?
groeten van een trotse voorzitter,
Louise Bouman

Stichting Pulmonale Hypertensie Juli 2019 • 3

Informatiedag

Ontmoeten en
informeren
Vaak is de lotgenotendag in april, op de eerste mooie zonnige zaterdag van
het jaar. Dit jaar niet. Het is in mei en het is een informatiedag. Zonnig is
het ook nu. Verder zijn de ingrediënten voor deze bijzondere dag hetzelfde
als bij vroegere lotgenotendagen. Veel info en vooral veel tijd om elkaar –
patiënten, familieleden, dokters en verpleegkundigen – te ontmoeten.

H

et is net een reünie, zegt een bezoekster bij het naar
huis gaan. ‘Leuk om iedereen weer even te zien en
te spreken.’ Vermoedelijk denken veel patiënten zo,
want ze zijn er allemaal op tijd. Al ruim voor de geplande
inloop vanaf half elf, druppelen groepjes de hal van het
UMC Utrecht binnen. Aan sommigen is te zien waar ze
voor komen. Zij rijden op een scootmobiel, verplaatsen
zich op een loopfiets of gebruiken zuurstof. Anderen
hebben alleen een zoekende blik. Bij de inschrijftafel
en de koffie vormt zich een gestage rij. Mensen groeten
bekenden, overal wordt druk gepraat en de standjes aan
de rand van de hal trekken de nodige aandacht.

regionale contactmiddagen zijn en een overzicht van de
vele activiteiten die door en voor de stichting worden
georganiseerd, roept Louise drie mensen naar voren. Het
zijn mevrouw Braham (moeder van Maaike Atres, oudbestuurslid en overleden aan PH), Christiaan Atres en
Marion van Dongen, resp. man en schoonzus van Maaike.
Alle drie spannen zij zich al jaren in om geld op te halen
voor de stichting. Mevrouw Braham door zelfgemaakte
kaarten te verkopen (levert jaarlijks 600 euro op!)
en Christiaan en Marjon met de verkoop van speciale
sieraden.

Nieuwe en vertrouwde gezichten

Na Louise staan er drie sprekers op het programma. Alle
drie hebben ze een duidelijk verhaal, zo blijkt ook uit
de reacties van de zaal. Tegelijk laten hun presentaties
ook zien hoe ingewikkeld en verwarrend het onderwerp
soms is. Als prof. dr. Harm Jan Bogaard begint met te
zeggen dat PH geen ziekte is, maar een meting en dat
in Nederland meer dan 100.000 patiënten zijn, roept dat
meteen een vraag op uit de zaal. ‘Hoe verhouden 100.000
patiënten zich tot de zeldzame ziekte waar we altijd over
horen?’ Het antwoord zit in de verschillende oorzaken
van PH. Die is onder te verdelen in vijf groepen, waarvan
groep 1 met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en
groep 4 met chronische trombo embolische pulmonale

Het is elf uur als dagvoorzitter drs. Esther Nossent,
longarts in het Amsterdam UMC (locatie VUmc), het woord
neemt. Zij praat vandaag de boel aan elkaar en bewaakt
de tijd. De eerste spreker is uiteraard Louise Bouman,
voorzitter van de stichting Pulmonale Hypertensie.
Louise is blij verrast dat er zoveel mensen zijn en stelt
gewoontegetrouw de bestuursleden voor. Er zijn immers
altijd mensen die voor het eerst zo’n dag bezoeken en
bovendien is het bestuur afgelopen jaar ook uitgebreid
met Kevin, Zima en Ebru. Na wat uitleg over de nieuwe
naam van de stichting (waarover u al las in de vorige
Papillon), het nieuws dat er dit jaar niet vier, maar zes
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Zeldzaam of niet?

hypertensie (CTEPH) de zeldzame vormen zijn. Dit zijn de
groepen die in de PH-expertisecentra worden behandeld
en die hier vandaag zijn. En ook de presentaties van
Harm Jan Bogaard en Thomas Koudstaal gaan over deze
vormen van PH. Groep 2 is de vorm van PH die ontstaat als
gevolg van linkerhartfalen. Het is een groep die normaal
juist niet aan de orde komt op dagen als dit. Toch zal dr.
Marco Post, cardioloog in UMC Utrecht en St. Antonius
Nieuwegein, er vandaag graag over vertellen. Samen met
groep 3 (PH door longfalen) is dit namelijk de groep die
het vaakst voorkomt. De behandeling richt zich hier op het
onderliggende probleem, de PH is in deze beide groepen
helaas niet goed te behandelen.

Van diagnose tot behandeling
Alles wat u altijd al wilde weten over PH. Dat is de titel
van de presentatie van Harm Jan Bogaard. Nadat hij
vertelt dat PH een verhoogde druk in de longcirculatie is
en dat al die meer dan 100.000 patiënten veel ziektelast
ervaren door rechterhartfalen, maakt hij de groep kleiner
en beperkt hij zich tot de groepen met PAH en CTEPH. De
klachten zijn heel aspecifiek zegt hij. Vermoeidheid, vocht
in de benen en buik, afwijkende harttonen, flauwvallen en
kortademigheid. ‘De meeste patiënten die ik zie hebben
twee jaar eerder een elektrische fiets aangeschaft.’ Maar
dat is tegelijk ook precies het moeilijke aan het stellen
van de diagnose. ‘De huisartsen zien heel veel patiënten
met vergelijkbare klachten.’ Een ECG, longfoto en CT scan
laten vervolgens zien hoe het zit met de belasting van het
rechterhart en of er sprake is van uitzetting van het hart
en de vaten. Geeft dat een verdenking van PH, dan kijkt
de cardioloog met een echocardiogram naar het hart.
Kort samengevat komt het proces van klachten tot
vaststelling van PAH op het volgende neer. Wat zijn de
klachten? Geeft de echo een verdenking op PH? Is er
sprake van longembolieën (groep 4)? Is er sprake van
linkerhartfalen (groep 2) of longfalen (groep 3)? Of PAH?
Een acute longembolie is onbehandeld levensbedreigend.
Chronische longembolieën zijn in principe te genezen.
Meestal doet het lichaam dat zelf. Zo niet, dan is vaak
een operatie (pulmonale endarterectomie - PEA) of
een dotterbehandeling van de long (Ballon Pulmonalis
angioplastiek - BPA) mogelijk.
De behandeling van PAH richt zich vooral op medicijnen
om de vernauwde bloedvaten te verwijden. Bij
voorkeur wordt tegenwoordig begonnen met een
combinatiebehandeling – twee medicijnen tegelijk. Maar,
zegt Harm Jan Bogaard, ‘fijn die vaatverwijders, maar zijn
we tevreden?’ Zijn eigen antwoord is dat één op de vijf
patiënten met behandeling nog altijd veel risico loopt om
te overlijden. ‘Nog steeds hoog, dus dat moet veel beter.’

Om echter van drukverlaging met vaatverwijders (huidige
behandeling) te komen tot herstel van de longcirculatie,
is nog veel meer begrip nodig van het proces. ‘We
moeten daarvoor beter begrijpen waarom bij PAH de
endotheelcellen aan de binnenkant van de longvaten
over elkaar heen groeien in plaats van in een rechte lijn,
waardoor ze de vernauwing veroorzaken. We begrijpen
dat wel steeds iets meer, maar het onderzoek gaat traag
en moeizaam, omdat het zeldzaam is en het zich binnen
die zeldzaamheid ook nog eens heel verschillend laat
zien.’ Het mooiste zou zijn om uit te komen op een soort
precision medicine – de juiste behandeling voor de juiste
patiënt. ‘Daarvoor zou je willen zien wat zich precies in
de long afspeelt, maar dat is lastig. Je kunt namelijk
geen biopt nemen van de longen. Met een PETscan zou je
misschien wel meer kunnen zien, net als wellicht met een
bloedonderzoek.’

Bekendheid
Na dit medisch inhoudelijke verhaal is het woord aan
Christ van Heeswijk, die de actie Heb Hart Voor Longen
Meijerstad onder de aandacht wil brengen. Het groots
opgezette evenement op 1 en 2 juni in Meijerstad,
Brabant, is bij verschijnen van dit nummer al geweest.
De organisatie hoopte van te voren dat ze veel geld
zouden ophalen voor onderzoek én voor meer bekendheid
voor PH. “We moeten het samen doen” hield hij de
aanwezigen voor.
Tijdens de lunch werd volop van de gelegenheid gebruik
gemaakt om bij te praten. En om een kijkje te nemen
bij de verschillende stands met handige hulpmiddelen
om medicijnpompjes mee te dragen, stands met kaarten,
sieraden en vertegenwoordigers van de farmaceutische
industrie.
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PH door linkerhartfalen
In de middag vertelt Dr. Marco Post over PH door
linkerhartfalen, groep 2. Hij begint met een uitleg over
het hart. Dat de linkerkant het zuurstofrijke bloed opvangt
en via de aorta het lichaam in stuurt en dat de rechterkant
het zuurstofarme bloed opvangt en naar de longen stuurt
om daar weer zuurstof op te nemen. In de linkerkant
van het hart kunnen verschillende dingen misgaan.
Sterker, linkerhartproblemen komen vaak voor en zijn de
belangrijkste oorzaak van PH. Die problemen zijn: lekkage
of vernauwing van de hartklep, of het slecht kunnen
knijpen of ontspannen van de hartspier. Naast vragen
stellen aan de patiënt, het maken van een hartfilmpje of
longfoto, is een echo van het hart de ‘hoeksteen van de
diagnose’, zoals Marco Post zegt. Door de problemen in
het linkerhart, stijgt de druk in het hart en daarmee ook
in het longvaatbed dat het zuurstofrijke bloed in het hart
brengt. Uiteindelijk stijgt ook de druk in de longslagader
en ontstaat PH. Behandeling is lastig, zegt Marco Post.
“PAH-medicijnen werken niet, al wordt wel onderzocht of
sommige patiënten er misschien toch baat bij hebben.
Er zijn wel medicijnen die het hart ondersteunen of
de bloeddruk in de aorta verlagen en ook worden
plasmedicijnen voorgeschreven. Maar eigenlijk moet je het
onderliggende probleem wegnemen.” Zo kan een nieuwe
hartklep de PH doen verdwijnen. En pillen of een speciale
pacemaker kunnen de knijpkracht van het hart verbeteren.
Een steunhart of een transplantatie zijn uiteindelijk de
laatste behandelopties, zo legt hij uit.

Ontspanning
Na alle serieuze kost, die overigens door de aanwezigen
zeer wordt gewaardeerd, sluit cabaretier Leon van der
Zanden de middag luchtig af. Hij is gevraagd, zegt hij, om
de mensen ook nog wat te laten lachen.
“Maar niet te hard, want dat trekken sommigen niet.” Hij
doet het goed, met een verhaal waarin hij steeds weer
teruggrijpt op de presentaties van de middag. “Ik zag
plaatjes van slangetjes in muizen, slangetjes in liezen
en weet zeker dat ik daar vannacht slecht van slaap! En
jullie? Jullie halen er je schouders bij op. Zo van, oh ja,
dat is heel gewoon…”
Om een uur of vier loopt de foyer langzaam leeg. Na het
afsluitende hapje en drankje is het voor de meesten niet
alleen een lange, maar vooral ook een boeiende, dag
geweest.

Tekst: Anita Harte
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Rol van immuunsysteem
bij ontstaan iPAH

Thomas Koudstaal, longarts in opleiding in het Erasmus
MC, doet onderzoek naar de rol die het immuunsysteem
speelt bij het ontstaan en onderhouden van PAH.
In een heldere uiteenzetting vertelt hij op de
informatiedag dat ons afweersysteem normaal
gesproken de ongewenste virussen en bacteriën –
bijvoorbeeld bij een verkoudheid – direct onderzoekt
en opruimt. Datzelfde afweersysteem kijkt niet alleen
naar indringers, maar ook naar stukjes bloedvat die
in het longbloedvat zitten. Afweercellen pakken die
stukjes op, kijken of ze er wat mee moeten en doen
er vervolgens (gelukkig!) niets mee. Soms gaat dat
echter mis. Dan denken de afweercellen ‘aanvallen!’
en ontstaat longschade en daarmee PAH. “Bij 40% van
de patiënten met iPAH vinden we aanwijzingen dat dit
gebeurt. Daar valt een bepaald type afweercellen – de
dendritische afweercellen, waarvan er veel in de longen
zitten – de longvaten aan.” De vraag is nu: hebben
iPAH-patiënten sterkere dendritische cellen dan nietpatiënten? Dat lijkt inderdaad zo te zijn. Daarmee lijkt
het er dus op dat het immuunsysteem een rol speelt bij
het ontstaan van iPAH. Bij experimenten in het Erasmus
met muizen is vervolgens onderzocht of muizen met
overactieve dendritische cellen ook iPAH ontwikkelen.
Na een echo en katheterisatie bleek dat zo te zijn.
Belangrijke bevindingen, zegt Thomas Koudstaal. “Als
die dendritische cellen een rol spelen bij het ontstaan
van iPAH, kunnen we kijken of we die dendritische
cellen ook kunnen remmen. Of dat we stofjes kunnen
aanpakken die die cellen maken. Zodat we daarmee
mogelijk nieuwe behandelingen kunnen ontwikkelen.”
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PS van de redactie: Ben jij ook jong, heb je PH en wil je wel wat van je
leven delen met Caitlen en de lezers van Papillon?
Mail dan naar de redactie via: a.harte@fullquote.nl
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Uitbreiding van
het bestuur

Van het bestuur

Het bestuur is blij met de versterking in de persoon
van de Rotterdamse Ebru Șașirdi (28). Ebru heeft PH
sinds 2005, woont met haar ouders, werkt momenteel niet,
maar pakt wel binnenkort haar opleiding tot doktersassistente weer op.
Ebru:
“Ik help altijd graag een handje waar het kan en wilde ook
graag iets bijdragen aan PH en lotgenoten. Hoe dan, dat
wist ik niet. Tot ik op Facebook de oproep zag voor nieuwe
bestuursleden. Ik voelde me geroepen en wist dat dit mijn
kans zou zijn om wat te kunnen betekenen voor de lotjes.
Toen ik net PH had, was dat voor mij heel moeilijk. Ik wist
ook niet waar de artsen het over hadden, ik was immers
pas 15 en had nog nooit van PH gehoord. Ik heb er dan
ook een aantal jaar over gedaan om mijn ziekte te kunnen
accepteren en uiteindelijk is me dat gelukt.
Op dit moment ben ik gelukkig vrij stabiel.

In de afgelopen 13 jaar tijd heb ik verschillende soorten
medicatie gehad. Ik begon met alleen pillen en kreeg
in 2009 mijn eerste pomp (subcutaan) met Remodulin.
Ik heb het hier heel lang mee gedaan en was ook
tevreden. In 2013 kreeg ik mijn eerste Hickmanlijn met
Remodulin en later met de Veletri. Sinds maart heb ik een
geïmplanteerde pomp met Remodulin.
In de toekomst wil ik graag doktersassistente worden en
daarom ga ik binnenkort verder met de opleiding die ik al
eerder ben gestart. Ik heb er zin in!”

Jongeren en PH

“Het lijkt op wat
je zus heeft”
Rianne Rothuis (25) heeft PH. Net als haar zus die vorig jaar aan de
ziekte overleed. Met Rianne gaat het momenteel redelijk goed. Ze slikt
pillen en is sinds de diagnose stabiel. In haar gezellige hoekhuis in de
Betuwe vertelt ze samen met haar vriend Wilfred wat haar is overkomen
en hoe ze daarmee omgaat.

R

ianne is moeder van twee dochters, Djailey van 6
en Esmee van ruim 4. Als meisje fietste ze iedere
dag van Wageningen naar Arnhem en zat ze op
voetbal. Klachten had ze nooit. Die begonnen pas tijdens
haar eerste zwangerschap. “Ik kon bijna niet meer naar
het toilet, dan zat ik al zonder adem.” Ze kwam in het
AMC terecht en daar vroegen ze haar om na de bevalling
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terug te komen voor onderzoek. Maar toen Djailey er
eenmaal was, knapte Rianne weer wat op. “Ik ben niet
meer geweest.” Ze kreeg een relatie met Wilfred, werd
zwanger van Esmee en zag in de laatste drie maanden
weer hetzelfde gebeuren als de eerste keer – weinig adem,
blauwe lippen. “Wilfred zei: Het lijkt op wat je zus heeft.”

Diagnose
Haar zus is Joyce. Zij kreeg een jaar of acht geleden de
diagnose PH en overleed in april 2018 in het Antonius
ziekenhuis in Nieuwegein. “Wilfred en mijn moeder hebben
er na de bevalling van Esmee op gehamerd dat ik ook
onderzocht zou worden in het Antonius.” Ze ging, maar
dacht zelf dat ze geen PH zou hebben. Wilfred vreesde
van wel. Toch kwam de uitslag voor hem nog onverwacht.
“We gingen later wel eens samen naar het ziekenhuis en
dan duwde Rianne de rolstoel van Joyce. Het bleef heel
raar.” Bij Rianne duurde het lang voor ze de diagnose kon
accepteren. “Eigenlijk kan dat ook nooit”, zegt ze. Ze leert
ermee leven en heeft een dubbel gevoel bij de gedachte
dat zij een relatief snelle diagnose had, juist vanwege de
diagnose van haar zus.

“Ergens heb ik natuurlijk nog een soort
van geluk, ik ben al vier jaar stabiel
met alleen pillen.”
Luchtig
We leven er luchtig mee, zegt Wilfred een paar keer tijdens
het gesprek. Dat zou enigszins bijzonder kunnen klinken,
zeker als je hoort hoe het overlijden van Joyce er bij
het gezin heeft ingehakt. Wat hij bedoelt is dat Rianne
zo lang ze kan alles zoveel mogelijk probeert te doen.
De buitenwereld ziet niet aan haar dat ze ziek is en veel
mensen weten het niet eens. Soms leidt dat overigens wel
tot bizarre situaties. Als ze bijvoorbeeld van de gemeente
een urgentieverklaring krijgt voor een huis met een traplift
en dan toch ook nog steeds elke drie maanden langs moet
voor een herkeuring. “Dat onbegrip is moeilijk en soms
ben ik daar echt boos over”, zegt Rianne. Maar dat niet
iedereen het weet, betekent ook dat ze niet steeds de
vraag krijgt hoe het met haar gaat. En dat vindt ze dan
wel weer prettig. “Daar zou ik alleen maar nóg downer
van worden.” Ook de kinderen vindt ze nog te jong om

met haar ziekte belasten. Daarom gaan ze ook gewoon
samen naar de speeltuin en doet Rianne mee waar ze kan.
Natuurlijk zien haar dochters dat dat niet altijd lukt,
maar dan zeggen ze dat mama een beetje moe is en dan is
het goed. Wilfred: “We hebben aan de kinderen van Joyce
gezien wat het met ze deed. Die jongens zijn 8 en 12 en
vooral de oudste was de hele tijd bang dat zijn moeder
dood zou gaan, zodra ze weer werd opgenomen. Wij willen
niet dat onze kinderen nu al de hele tijd met die angst
moeten leven.”

Schrikbeeld
Dat ‘luchtige leven’ kwam er niet vanzelf. Het overlijden
van Joyce was een traumatische ervaring voor Rianne en
Wilfred. Nog elke keer als ze in het Antonius komen – en
dat is geregeld, omdat Rianne er zelf onder behandeling
is – doet het wat met ze. “Mijn zus was heel erg ziek, haar
nieren stopten ermee. Toen ze daar zo lag, werd dat mijn
schrikbeeld. Wat als dat ineens met mij gebeurt? Hoe moet
het dan? En hoe moet het met mijn kinderen?” Wilfred:
“Op het laatst was het oorlog in het lichaam van Joyce en
toen ik haar vriend naast haar zag zitten, dacht ik: ik kan
óók een keer zo komen zitten.”
Wat het stel goed heeft gedaan is de tijd die dokter Marco
Post nam voor de eerste afspraak na Joyce’s overlijden.
“We hadden allebei dezelfde dokter en het was heel fijn
dat we er toen zo over hebben kunnen praten.” Ook de
gesprekken met een psycholoog die Rianne afgelopen
jaar heeft gehad, hebben haar geholpen. “Ergens heb ik
natuurlijk nog een soort van geluk, ik ben al vier jaar
stabiel met alleen pillen. Ik heb mijn vrijheid nog, kan
zwemmen en zit niet aan een infuuslijn. Maar door wat er
met Joyce gebeurde, was ik er heel erg mee bezig dat het
ook anders kon. Sinds die gesprekken met de psycholoog
kan ik wat meer denken: we zien wel hoe het loopt. Al lukt
dat het ene moment beter dan het andere.”

Tekst: Anita Harte
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Persoonlijk

Blijf op jezelf vertrouwen
Eind 2016 kon Sandra Mostert (47) van de ene op de andere dag niet meer
voor- of achteruit. Zó benauwd was ze. Na maanden bleek dat ze sclerodermie
had. Het verklaarde alleen niet die benauwdheid. Een lang traject volgde, tot ze
in april 2018 ook de diagnose PH kreeg. Het heeft haar leven veranderd.
En verrijkt, zegt ze.

Zo’n lieve dokter. Rustig, begripvol.
Ik kwam er letterlijk weer een beetje op adem.” Hij plande
een hartkatheterisatie – links en rechts tegelijk – en aan
het eind van de tweede dag stond het dan toch echt vast.
PH. “Ondanks dat ik het al wel wist, zakte toch de grond
onder mijn voeten vandaan. Het werd nu hardop gezegd en
hij vertelde erbij dat we medicijnen zouden proberen, maar
dat hij niks kon garanderen. Je weet dan wat je weg gaat
zijn…”
De volgende dag mocht Sandra naar huis en startte ze met
de combinatietherapie.

Op jezelf vertrouwen

S

andra is Korpsofficier bij het Leger des Heils, samen
met haar man Ton. Dat betekent dat ze voorgaat
in diensten, bijeenkomsten leidt en vrijwilligers
aanstuurt. “Eigenlijk doe ik van alles, behalve zwaar
lichamelijk werk.” Sinds ze ziek werd is er veel veranderd,
zegt ze. “Ik kan veel meer betekenen voor anderen. Ik
weet nu echt wat ziek zijn is. Dat je moet inleveren, dat
je stukjes kwijtraakt en dat je niet meer kunt vertrouwen
op je eigen lichaam. Jarenlang was ik verpleegkundige en
misschien wist ik toen ook wel wat ziek zijn met mensen
deed, maar dat is toch een ander soort weten.” Wat ook
veranderde, is dat ze nu veel meer geniet van het moment.
En haar geloof is sterker geworden, zegt ze. “Ik voel me
gedragen en weet dat ik er nooit alleen voor sta. In die
zin heeft het ziek zijn mijn leven verrijkt.” Maar begrijp
haar niet verkeerd. “Natuurlijk zou ik liever gezond zijn en
alles kunnen.”

Allergie
Het kwam ineens, zegt Sandra. “Ik was voor een training
in Engeland en kwam de trap niet meer op.” Haar eerste
gedachte was haar conditie, ze was flink te zwaar. Toch
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vertrouwde ze het niet. Thuis ging ze naar de huisarts,
die vermoedde een longembolie en stuurde haar naar
het plaatselijk ziekenhuis. De CT-scan liet niets zien. Ze
mocht weer naar huis en poliklinisch zou verder onderzoek
volgen. Een dag later lag ze op de eerste hulp. Ze kon nu
echt geen stap meer zetten. Zó benauwd. Weer volgden
allerlei onderzoeken, met als conclusie allergie. Met een
flinke dosis prednison stuurde de longarts haar na een
week weer naar huis. “Maar ik vertrouwde het nog steeds
niet, ik was ervan overtuigd dat het geen allergie was.”
Ze liet zich verwijzen naar het Erasmus, waar sclerodermie
werd vastgesteld. Zelf was ze bang dat ze daarnaast
óók PH had. “Ik herkende de symptomen, omdat ik als
verpleegkundige een aantal keren zo’n patiënt had gehad.”
De cardioloog concludeerde echter anders en stuurde haar
naar het LUMC voor behandeling van de sclerodermie.
“De longarts daar zag wél dat er iets niet klopte. Hij ging
overleggen met het VUMC en regelde ondertussen al vast
zuurstof voor thuis. Daar heb ik toen wel een traantje om
gelaten hoor. Die zuurstof confronteerde me ermee dat ik
toch wel heel erg ziek was.”

Ze is blij dat ze zelf heeft doorgepakt en zich na de
eerste diagnose allergie liet doorverwijzen. “Er klopte
gewoon iets niet aan die diagnose. Natuurlijk zie ik dat
PH zeldzaam is en dat het voor een arts lastig is vast te
stellen. Maar ik denk ook dat artsen soms teveel op hun
eigen diagnose blijven zitten en dan minder luisteren naar
de klachten van de patiënt. Die kent uiteindelijk zijn eigen

lichaam toch het best.”
Of de PH bij Sandra wordt veroorzaakt door de
sclerodermie, is niet zeker. “Ze vermoeden dat ik primaire
PH en primaire sclerodermie heb.” Van de sclerodermie
heeft ze nu gelukkig niet zo heel veel last. Ze gaat jaarlijks
twee dagen ter controle naar het LUMC en wordt er verder
niet voor behandeld.

Wereld van verschil
Op dit moment gaat het erg goed met Sandra. De PHbehandeling maakt een wereld van verschil. “Sinds de
medicatie zijn er wel eens dagen dat ik denk: ik ben
helemaal niet ziek. Natuurlijk ben ik wel eens kortademig
of benauwd. En natuurlijk moet ik opletten en keuzes
maken. Maar ik kan weer wat wandelen, ik kan winkelen en
ik ben na een jaar ziek thuis zitten weer aan het werk. Ik
moet soms wel even bijkomen, maar ik kan mijn ding weer
doen en dat kon voor de medicatie allemaal niet meer. En
toen de zuurstof pas geleden thuis werd opgehaald, was
dat echt een de-vlag-kan-uit-momentje!”

“Soms blijven artsen teveel bij hun eigen
diagnose en luisteren ze minder goed
naar de klachten van de patiënt.
Maar die kent zijn lichaam vaak toch
het best.”
Hardop uitgesproken
Voor Sandra kon het ondertussen bijna niet anders dan
dat ze PH had. “Ik heb natuurlijk ook gegoogeld en wist
daarnaast vanuit mijn achtergrond ook wel in welke
literatuur ik nog meer informatie kon vinden.” Officieel
wist ze echter nog niets. Dat veranderde toen ze in het
VUMC kwam, bij dokter Anton Vonk Noordegraaf. “Ik weet
nog goed de eerste keer dat ik binnenkwam.
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Estafettecolumn

Van het bestuur

Terugbetaalregeling
eigen bijdrage

“Allemaal mensen met
een eigen bijzonder
verhaal”
Jacqueline Lemmers (34) is moeder van een dochter
van 9 maanden en reumatoloog in opleiding in het
Radboud UMC in Nijmegen. In februari 2018 startte ze
met haar promotieonderzoek naar pulmonale arteriële
hypertensie bij patiënten met systemische sclerose.
Jacqueline wordt begeleid door dr. Madelon Vonk en
professor Frank van den Hoogen.

S

ystemische sclerose is een zeldzame vorm van
reuma, waarbij sommige mensen ook pulmonale
arteriële hypertensie (PAH) kunnen ontwikkelen.
Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van vroege
opsporing van PAH bij deze patiënten. Ik kijk daarbij naar
stoffen in het bloed, zogenoemde biomarkers. Ook kijk ik
naar het bloedvaatjespatroon in de nagelriemen van de
patiënt met een speciaal soort microscoop.
Het is de combinatie van onderzoek en patiëntencontacten
die mijn werk ontzettend leuk maakt. Ik leer veel over
een onderwerp waar ik vóór 2018 nog niets vanaf wist
en ik ontmoet veel mensen met allemaal een eigen
bijzonder verhaal. Tijdens een onderzoeksbezoek leg ik
patiënten uit wat het onderzoek inhoudt, vertel ik ze over
de microscooptechniek en kunnen ze met me meekijken
op het scherm naar de afbeeldingen. Meestal is het licht
gedimd, zodat het scherm met de microscopiebeelden goed
te zien is.
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Omdat het een pijnloos onderzoek is, kunnen patiënten
vaak ontspannen en is er ook tijd om vragen te
beantwoorden. Juist tijdens deze bezoeken – waarbij
we vaak toch minstens een half uur met elkaar in een
ruimte zijn – kom je samen tot de meest uiteenlopende
gesprekken. Vaak vertellen mensen mij heel persoonlijke
verhalen over wat ze hebben meegemaakt. Over familie,
over hoogte- en dieptepunten van het leven. Op deze
manier geven patiënten mij een klein inkijkje in hun leven
en hoor ik hoe het is om met deze ziekte te moeten leven.
Dat je op een andere manier tijd en aandacht voor iemand
hebt, vind ik een van de meest waardevolle aspecten van
het combineren van het vak als dokter en het doen van
onderzoek. Op dat soort momenten besef ik echt waar ik
onderzoek voor doe.
Met onze onderzoeken hoop ik een bijdrage te kunnen
leveren aan de zorg voor patiënten met systemische
sclerose, mét en zonder PH. Wij zijn op zoek naar een
betere vroegdiagnostiek voor PH en een betere risico
inschatting hiervoor. Uiteindelijk hopen we dan nóg
doelgerichter en vroeger te kunnen behandelen, waardoor
de kwaliteit van leven en de vooruitzichten van onze
patiënten beter worden.

Voor medicijnen die vanuit de basisverzekering worden
vergoed, zijn door de overheid maximale vergoedingen
vastgesteld. Voor veel geneesmiddelen ontvang je een
volledige vergoeding, voor anderen betaal je een eigen
bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal 250 euro per
kalenderjaar.
Op het moment dat de € 250,- is bereikt, verzorgt de
zorgverzekering de betaling van de extra kosten.
Voor de behandeling van pulmonale hypertensie geldt deze
eigen bijdrage voor twee middelen:
	selexipag (Uptravi), dit geldt alleen voor 200 mcg,
400 mcg, 600 mcg en 1000 mcg tabletten
	riociguat (Adempas), dit geldt alleen voor 0,5 mg en
1mg tabletten
Deze bijdrage staat los van het eigen risico dat u al moet
betalen. Hieronder wordt het verschil tussen een eigen
bijdrage en eigen risico uitgelegd.

Terugbetaalregeling
De fabrikanten van Uptravi en Adempas hebben er voor
gekozen de eigen bijdrage terug te laten betalen aan
de patiënten, door middel van een zogenoemde TBR
(terugbetaalregeling). Deze regeling geldt alleen voor
bovengenoemde doseringen.
Voor de terugbetaling van de eigen bijdrage voor Uptravi
en Adempas moet u zelf actie ondernemen. Nadat u een
rekening van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen kunt u
deze zowel digitaal als per post indienen bij TBR Nederland.
Digitaal indienen kan via de website van TBR Nederland:
http://www.tbrnederland.nl/login-app. Dit kan via uw
mobiele telefoon, tablet of computer. Voor het indienen
van een declaratie heeft u het gespecificeerde overzicht
(factuur) van uw zorgverzekeraar nodig. Hiervoor logt u met
uw DigiD in op de website van uw zorgverzekeraar.
Na het indienen van de factuur streeft TBR ernaar om de
betaling binnen 5 werkdagen met u af te handelen. Waarna
u vervolgens de ontvangen rekening van de zorgverzekeraar
kan voldoen.

Eigen risico
Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt
voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. U betaalt het
eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg nodig hebt
uit de basisverzekering. In 2019 is het verplicht eigen
risico € 385 per jaar. De overheid stelt het verplicht eigen
risico vast. Bovenop het verplicht eigen risico kunt u
kiezen voor een vrijwillig eigen risico.
Eigen bijdrage
Een wettelijke eigen bijdrage betekent dat u voor sommige
zorg een deel van de kosten zelf betaalt. De hoogte van
de eigen bijdrage en de zorgsoorten waarvoor deze geldt,
stelt de overheid vast. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen
bijdrage voor zittend ziekenvervoer, kraamzorg en sommige
medicijnen.
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Agenda

Mailing Longfonds

Juli
16-19 Diana (met PH) wandelt de Nijmeegse Vierdaagse
en laat zich sponsoren voor de stichting

Dat PH zeldzaam is en dat onderzoek daarom noodzakelijk
maar tegelijk vaak ook lastig is, is bij u wel bekend. Toch
wordt er gelukkig op heel veel plekken veelbelovend
onderzoek gedaan naar het ontstaan en nieuwe
behandelingen van PH. Bijvoorbeeld door dr. Konda
Babu Kurakula in het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). Hij werkt aan onderzoek naar een medicijn dat
het dichtgroeien van de longslagaders bij PH-patiënten

Augustus
18 Triathlon Giesbeek met de stichting als goed doel
September
5 Contactmiddag west Brabant en Zeeland
Oktober
10 Contactmiddag oost Brabant en Limburg

Inschrijven en informatie aanvragen via
secretariaat@stichtingpulmonalehypertensie.nl

Wat is pulmonale
hypertensie?
Pulmonale hypertensie (PH) is een zeldzame,
chronische longziekte. Hierbij groeien de
longslagaders langzaam dicht, waardoor de druk op
hart en bloedvaten steeds verder toeneemt.

Louise Bouman (42):

“Ik heb tot nu toe geluk en
hoop dat dit medicijn alle
patiënten geluk brengt!”
Naar Pulmonale Hypertensie wordt weinig onderzoek
gedaan, want er zijn in ons land maar ongeveer achthonderd
mensen die deze ziekte hebben. Gelukkig is het Longfonds
er voor álle mensen met een longziekte – dus ook voor ons.
Het onderzoek van dr. Kurakula geeft mij en anderen met
PH veel hoop. Vooral omdat we er al binnen twee of drie jaar
baat bij kunnen hebben. Ik heb tot nu toe geluk: dat ik al elf
jaar met PH rondloop is echt uitzonderlijk. Ik hoop dat dit
medicijn alle patiënten geluk brengt!

moet stoppen. Om zijn onderzoek te kunnen voortzetten,
is geld nodig. Daarom stuurt het Longfonds binnenkort
een mailing naar al haar leden en donateurs, waarin ze
vertellen over dit onderzoek en de lezers vragen om een
bijdrage.
Het gezicht dat het Longfonds voor deze campagne
gebruikt, zal u bekend voorkomen …

Nieuwe
hoop dankzij
een bestaand
medicijn

Het hart moet steeds harder werken om het bloed naar
de alsmaar kleiner wordende longvaten te pompen. De
bloeddruk neemt toe en uiteindelijk raakt het hart
overbelast. Zo ernstig, dat 1 op de 3 mensen met PH
vaak al binnen 5 jaar na het ontdekken van de ziekte
overlijdt.
“De huidige medicijnen pakken de symptomen aan,
maar niet de ziekte zelf. Daar wil ik graag verandering in
brengen,” vertelt onderzoeker Konda Babu Kurakula.
“Dat begon met de juiste vragen: waarom krijgen zoveel

“Bij PH overlijdt
1 op de 3 mensen
vaak al binnen 5 jaar”
meer vrouwen dan mannen deze ziekte? Welke rol
speelt het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen?”
Dr. Kurakula ontdekte dat een bepaald gen bij mensen
met PH minder actief is. “Dit gen houdt verband met

vrouwelijke hormonen. Mijn doel is om dit gen weer aan
het werk te zetten. Ik verwacht dat de longslagaders dan
niet verder
dichtgroeien,
waardoor we
hartfalen
kunnen
voorkomen.”

“Waarom krijgen
vrouwen deze
ziekte veel vaker?
En welke rol speelt
oestrogeen?”

“Het mooie is
dat er al een
medicijn bestaat
dat dit gen
activeert. Het
werd ontwikkeld
voor patiënten met leukemie en is goedgekeurd voor
gebruik door mensen. Zo’n goedkeuringsproces duurt
vaak meer dan tien jaar. Nu kunnen we het grootste deel
overslaan. Als het medicijn werkt, kunnen mensen met
PH er binnen twee tot drie jaar al van profiteren!”

Dr. Konda Babu Kurakula van het
Leids Universitair Medisch Centrum
wil genezing van Pulmonale Hypertensie
mogelijk maken

Volg ons op:

longfonds.nl
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Anita

Geef de pen door aan...

Neeven

In 2013 stond Anita (56) al eens in
Papillon. Ze had toen net in het UMCG
de screening voor een transplantatie
achter de rug. Daar werd ontdekt dat
haar schildklier veel te snel werkte.
Met uiteindelijk grote gevolgen.
“Dat mijn schildklier veel te snel werkte bleek een gevolg
van de ziekte van Graves. Een probleem dat eerst moest
worden opgelost voor ik op de lijst kon. In de VU werd
mijn schildklier met medicijnen stilgelegd en ‘gereset’,
waarna die weer prima functioneerde zonder medicijnen.
En in augustus 2013 waren de bloeduitslagen goed genoeg
en kwam ik alsnog op de lijst.
Vooral in het begin dacht ik: bel alsjeblieft, ik weet niet
hoelang ik dit nog volhoud. Mijn hartslag was hoog – in
rust al zo’n 115/120 per minuut. Maar er gebeurde iets
ongelooflijks. Doordat mijn schildklier weer normaal
functioneerde, kreeg mijn hart het een stuk gemakkelijker,
daalde mijn hartslag en mijn NT-proBMP. Bij iedere
controle in Groningen bleek mijn hart het moeilijk te
hebben, maar zich ook goed aan te passen. Er was geen
verslechtering, waardoor ik ook een beetje in de onderste
regionen van de wachtlijst bleef staan.
Een MRI-scan halverwege 2015 veranderde alles. Mijn
longarts in de VU was daar zó tevreden over dat hij me
direct van de wachtlijst wilde halen. Ik begon direct te
huilen. Tranen met tuiten van de schrik. Een paar jaar
lang stond ik al op de wachtlijst. En nu moest ik eraf?
Wat als het weer slechter zou gaan? Dan was ik mijn
vangnet kwijt! Ik was niet blij, ik was bang… Het duurde
echt even om dit – uiteraard geweldige – nieuws te laten
indalen. Mijn leven draaide een aantal jaren toch rond de
wachtlijst en wat daarbij komt kijken. Ik moest dit echt
even verwerken.
In overleg met Groningen is toen besloten om me op
de NT-lijst te zetten. Niet Transplantabel. Dat stelde
me gerust, met één druk op de knop zou ik weer actief
meedoen in de loterij voor een setje nieuwe longen.
Het niet actief meedoen gaf veel rust. Een gevoel van
vrijheid. Ik heb het onderschat wat het betekent om 24/7
bereikbaar te zijn. Dan zat ik bijvoorbeeld in de bioscoop
of het theater en had ik geen bereik. Oh help! Straks
bellen ze en ben ik onbereikbaar. Dan lichtte ik mijn
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Luisteren naar je lichaam
Ondanks ernstige PH probeer ik uit het leven te halen
wat voor mij persoonlijk haalbaar is. Ik kan enorm
genieten van het leven en juist de kleine dingen maken
het extra mooi. Luisteren naar je lichaam is uitermate
belangrijk, dat heb ik intussen wel geleerd. En ik heb
veel geluk gehad – er moet wel een elftal engeltjes op
mijn schouders hebben gezeten! Ik hoop dat ze braaf
blijven zitten.

zoon in waar ik te vinden was. Maar stel hij zou gebeld
worden… Altijd en overal had ik telefoons bij me. Zelfs
bij het douchen. Die impact was veel groter dan ik had
kunnen denken. Gaan anderen daar relaxter mee om?
Maar het werd nog ongelooflijker. In mei 2018 waren
mijn uitslagen beter dan ze ooit zijn geweest en was de
pompkracht van mijn hart zelfs verbeterd. Ik was te goed
voor de wachtlijst! Bizar, maar wel fantastisch. Sinds juli
ben ik officieel afgemeld bij Eurotransplant. En ik vind
het goed zo. Voor nu dan. Mocht het onverhoopt weer
slechter gaan dan kan ik via een verkorte screening weer
op de wachtlijst komen. In het UMCG bewaren ze al mijn
gegevens, al zullen bepaalde onderzoeken dan uiteraard
opnieuw moeten.
Ik heb intussen weer meer vertrouwen in mijn lijf, maar
ben alert op hoe ik me voel. Bij twijfel bel ik de VU voor
overleg. Het lijntje met de PH-verpleegkundigen is kort
en het contact superfijn. De op hol geslagen schildklier
heeft enorm veel invloed gehad op mijn PH. Daardoor
verslechterde ik en op dat moment was ik dus slecht
genoeg om op de wachtlijst te komen. Maar mijn hart is
heel sterk geweest, de pompkracht is zelfs verbeterd!”

