Over leven
met longfibrose
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‘Koeien kijken
je niet raar
aan als je het
benauwd hebt’
Dankzij de medicijnen én de hulp
van zijn zoon kan boer Bert zijn
melkveehouderij blijven runnen.
“Ik wil niet als een kasplantje gaan
leven. Gewoon lekker doorwerken, dat
vind ik prachtig om te doen.”

IN DIT BLAD
ONDER MEER:
WAAROM BERT VERTROK
VAN DE BOERDERIJ
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In maart 2014 vertelden Bert (1957) en zijn vrouw Hennie (1963) in ons blad over Bert, bij
wie in 2011 longfibrose werd vastgesteld, de idiopathische vorm. Medicijnen waren er toen
alleen nog maar in studievorm, maar gelukkig sloegen deze bij hem aan. Met een aantal
aanpassingen kon Bert zijn werk op de melkveehouderij blijven doen. Inmiddels zijn vier jaar
verstreken. Bert en Hennie vertellen nu hun verhaal vanuit hun woning in het centrum van
het dorp. Hoewel Bert nog steeds op de boerderij werkt, wonen ze er inmiddels niet meer.
Bert: “Onze zoon Arjan kwam op ons bedrijf werken om het in de toekomst te kunnen
overnemen. Als kind hielp hij al enthousiast mee en het was altijd al duidelijk dat hij ooit
de boerderij zou gaan draaien. Samen konden we het werk prima aan. Maar toen hij drie
maanden lang voor zijn opleiding naar Denemarken ging, kreeg ik een inzinking. Ik kón niet
meer. Hennie had het al zien aankomen. Ik meldde me ziek en de bedrijfshulpverlening
waarbij ik verzekerd ben, nam het melken over. Dat scheelde een hoop stress. Ik deed nog
wel andere dingen die minder zwaar waren. Daarbij paste ik mijn tempo aan. Vroeger reed
ik zaagsel voor de koeien in één dag naar binnen, daar doe ik nou twee of drie dagen over.”
B E L A N G E N V E R E N I G I N G

L O N G F I B R O S E PA T I Ë N T E N

N E D E R L A N D

KEUZES MAKEN
Geen dag ziet er hetzelfde uit voor Bert, het
ligt eraan wat er te doen is. Wat doet hij als
hij een goede dag heeft? “Gisteren ging ik
om kwart voor acht naar de boerderij. Dat
is bijna een uur later dan vroeger, hoor. Tot
tien uur werkte ik in de schuur, toen hebben
we wat gegeten en ben ik gaan harken in
het land. Wel machinaal natuurlijk. Tussen
de middag ging ik thuis warm eten, daarna
ben ik weer teruggegaan en kwam ik om
een uur of half negen thuis.”

OPERATIE
Bert: “Ik maakte me wel zorgen: zou Arjan
het wel allemaal aankunnen? We waren
uitgegroeid naar een groot bedrijf.” Hennie:
“Als een koe ging kalven, dan gingen wij er
’s nachts uit, zodat Arjan kon blijven slapen.
Hij moest dan weer heel vroeg op.”
Helaas gleed Bert van het trapje van
de trekker waarbij een pees in zijn arm
afscheurde. Twee pezen hingen nog aan
één draadje. Er kwam bovendien een
ontsteking bij. Hennie: “Hij is toen snel
geopereerd met een plaatselijke verdoving,
want vanwege de longfibrose was een
algehele narcose veel te risicovol.”
De operatie is goed gelukt, zegt Bert. “Ik
heb geen pijn meer, maar de pezen zijn
blijvend beschadigd. Ik hielp Arjan soms
met melken maar dat gaat niet meer zo
goed. Ik heb een paar keer per week een
slechte dag. Hennie merkt dat vanzelf. Dan
ben ik meer thuis.”
Dat ‘thuis’ is nu een stek zo’n vijf kilometer
bij de boerderij vandaan, midden in het dorp.
Hennie: “Het balletje ging rollen toen Arjan
wilde gaan samenwonen met zijn vriendin.
We dachten meteen: dan vertrekken wij en
kunnen zij zich op de boerderij vestigen.
Stel, zij zouden in het dorp gaan wonen
en het lukt ons niet op de boerderij, dan
moeten zij steeds vanuit het dorp naar de
boerderij komen. Dat wilden wij niet.”
Bert: “Ik wilde ook niet van de boerderij
vertrekken als een wrak met zuurstof. Nu
gaat het nog goed en kunnen we samen
nieuwe herinneringen gaan maken.”
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MEER RUST
Dus gingen gingen Bert en Hennie
afgelopen voorjaar op zoek naar een
geschikt huis. Dat moest geschikt zijn voor
de oppaskinderen (Hennie is gastouder) en
een slaapkamer beneden hebben. Hennie:
“Dat huis vonden we al snel en ondanks dat
er voor dit huis veel animo was – tijdens
onze rondleiding stonden de volgende
kijkers al voor de deur – werden wij de
gelukkige kopers.”
Afgelopen zomer werd er volop aan het
nieuwe huis geklust. De kinderen hielpen
mee of kwamen ijs brengen, want het was
steeds heel warm. “Vaak ging Bert eerst op
de boerderij werken, dan klussen aan het
huis en vervolgens ’s avonds ook nog stro
halen of kuilen”, zegt Hennie.
Bert is niet emotioneel over het afscheid
van de boerderij. “We zijn er nog zo vaak,
en ik ben daar ook nog gewoon aan het
werk. Het verschil is voor Hennie groter dan
voor mij. Zij heeft haar werk overgedragen
aan onze schoondochter. Het geeft wel
meer rust. We hoeven niet meer zeven
dagen per week te werken. Er is ook ruimte
om eens een weekend weg te gaan, al is
dat er door de verhuizing tot nu toe wel bij
ingeschoten.”

Hennie: “Als hij ’s avonds thuiskomt, leg
ik alvast zijn kleren klaar in de badkamer
beneden. Die haal ik dan eerst van boven,
voor mij is dat een fluitje van een cent. Bert
hoeft dan niet die trap naar boven te lopen,
dat is net te veel na zo’n lange dag werken.
Maar hij heeft dan gelukkig later wel weer
energie om na het eten een restje eten naar
zijn moeder in het dorp te brengen.”
Dat Bert meer doet dan menig persoon
zonder longziekte is wel duidelijk. “Als ik op
de bank ga zitten, weet ik zeker dat ik dood
ga. Ik zit ook weleens een half uur op de bank,
maar daarna moet ik toch echt weer weg.”
Hennie: “Als Bert een slechte dag heeft,
zit hij weleens twee uur op de bank. Dan
heeft hij de hele nacht gepiept en gehoest.
‘s Ochtends staat hij dan naar zuurstof te
happen. Maar soms gaat hij toch naar de
boerderij. Dan is er afleiding. Koeien kijken
je niet raar aan als je het benauwd hebt.
Dat weet onze zoon ook, dat Bert dan
minder hard kan werken. Dan blijven de
dingen gewoon even liggen.’
Bert: “Vooral de melkput uitspuiten is erg
slecht voor mij. Daarbij adem je zoveel
nevel in. Soms laten we deze klus door
bedrijfshulpverlening doen, dan kost het
maar een paar honderd euro extra. Dat zijn
keuzes die je maakt.”

Mijn longarts zegt:
‘Jij hoeft niet naar longrevalidatie,
loop maar achter je kruiwagen
in de frisse lucht’

KRUIWAGEN
“Laatst waren er in veertien dagen tijd ’s
nachts zeventien kalveren geboren”, vertelt
Hennie. “Toen zeiden wij tegen elkaar: blij
dat we nu hier wonen. In de stal is het altijd
koud en tochtig en dan nog slaapgebrek
erbij… Dan krijg je vaak longontsteking of
je vat kou.”
Is Bert nu minder vatbaar? Dat kan hij
niet goed zeggen. “Ik ben nog steeds veel
op de boerderij. En ik wil ook niet als een
kasplantje gaan leven. Mijn longarts zegt:

‘Jij hoeft niet naar longrevalidatie, loop jij
maar rustig achter je kruiwagen in de frisse
lucht. Dat vind je leuk om te doen, je hebt
de hele dag bezigheden.’ En als ik ze niet
heb, dan zoek ik ze wel op. Van de winter
bijvoorbeeld toen het zo koud was, was het
juist de goede tijd om bomen te snoeien.
Je kon overal goed bij. We hebben keihard
gewerkt en hadden het ook helemaal niet
koud. Gewoon lekker doorwerken, dat
vind ik prachtig om te doen en daar haal ik
voldoening uit.”

‘Ik wilde niet
weggaan van
de boerderij als
een wrak met
zuurstof’

Van het bestuur
Even bijpraten
Tussen het ontstaan van een ziekte
en het stellen van de diagnose en het
beginnen met de behandeling kan een
behoorlijke tijd zitten. Zonde, want
als de behandeling eerder start, is de
kans groter dat de ziekte adequaat

Daar zijn verschillende oorzaken voor,
maar de belangrijkste is dat de huisarts
nader onderzoek niet altijd nodig vindt en
wacht met doorverwijzen. Huisartsen zien
voornamelijk andere longziekten en kennen
de signalen niet altijd. Bovendien wijten ze
de sluipende klachten bij longfibrose vaak
aan het stijgen der jaren. Best begrijpelijk
ergens, want zelf wachtte u misschien ook
lang met naar de dokter gaan omdat uw
minder goede conditie te maken leek te
hebben met het ouder worden.

Daarnaast, en dan komen we bij punt
1, moet een patiënt met klachten op tijd
naar de huisarts. Longfibrose moet dus
bekender worden bij het grote publiek.
Daarom zijn we bezig met een nieuwe
bewustwordingscampagne voor 2019.
Harry van den Haak
Bestuur longfibrosevereniging

wordt aangepakt, of dat de gevolgen
van de ziekte zoveel mogelijk worden
tegengegaan.
Twee belangrijke fasen spelen hierbij een
rol.
1. Hoelang duurt het voordat u met
klachten naar de dokter gaat?
2. Hoelang duurt het voordat de dokter
een diagnose stelt en de behandeling kan
instellen?
Om met punt 2 te beginnen: uit ons recent
gehouden onderzoek onder de leden bleek
dat het soms wel een jaar duurt voor
de diagnose longfibrose wordt gesteld.

Hoe eerder longfibrose behandeld kan
worden, hoe beter de conditie en hoe
groter de kwaliteit van leven. Daarom
is een snelle diagnose belangrijk.
Kortom, werk aan de winkel voor de
longfibrosepatiëntenvereniging. Er zou
een project gericht op de huisartsen
moeten komen, zodat ze de signalen van
longfibrose eerder herkennen en kunnen
verwijzen naar de juiste longspecialisatie.
Inmiddels werken we samen met de
longspecialisten aan een opleidingsmodule
die in 2019 van start gaat bij alle acht
huisartsenopleidingen in Nederland. Wij
brengen het patiëntenperspectief in.
Ook komt er een naslagfolder voor reeds
afgestudeerde huisartsen.
Informatieblad Longfibrosepatiëntenvereniging
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Longfibrose
heb je niet alleen,
praat erover!
Als je longfibrose hebt, is het best
moeilijk om te praten over wat je is
overkomen. En dat deze ziekte niet
alleen jezelf treft, maar je hele gezin.
We besloten een filmpje te maken
dat makkelijk te verspreiden is, zodat
je anderen kunt laten zien wat je
doormaakt.
Het weer beloofde niet veel goeds voor
de draaidag van het filmpje. En dat zou
jammer zijn voor de buitenopnamen. Maar
uiteindelijk bleef het droog en zagen we de
mooiste wolkenluchten. Bestuurslid Hans
Hofstee en zijn gezin werkten mee aan het
filmpje. Ze vertelden over Hans’ longfibrose
vanaf de bank, maar ook vanaf het water.
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Want varen is een van de grote hobby’s
van Hans. Aan het eind van de dag waren
Hans en zijn gezin ‘helemaal kapot’. Maar
ze werkten met liefde mee aan het filmpje
en vertelden openhartig hoe ze als gezin
omgaan met Hans’ ziekte. Dat er af en
toe een traan vloeide tijdens het interview
hoorde er wat hen betreft gewoon bij. “Want
longfibrose treft niet alleen mijn vader, het
hele gezin heeft er een beetje last van”,
aldus een van de dochters aan het einde
van het interview. “Alles bespreekbaar
maken, dat is het beste”, zegt Hans.
PRATEN OVER DE ZIEKTE
Het filmpje was onderdeel van een
campagne waarin we via ons blad, de
website en Facebook diverse mensen aan
het woord lieten over onderwerpen als
‘erover praten’ en ‘wat doe je wel en vooral
niet voor je partner’. Via ons blad boden
we de gesprekskaarten aan zo’n 1000
personen aan (ook via de internationale

longfibroseweek) en via de website konden
deze kaarten worden gedownload. Doel was
vooral om mensen te stimuleren om meer
te (durven) praten met partner, familie en
vrienden over de gevolgen van deze ziekte
en wat de impact is op iemands leven.
MEER VOLGERS
De film is door 6500 mensen bekeken.
Onze Facebookpagina kreeg hierdoor
meer volgers. Van de volgers is 81%
vrouw en 19% man. De belangrijkste
leeftijdscategorieën zijn 35 t/m 54 jaar, en
bij mannen ook nog 65+.
Hiermee bereikten we een groot publiek
en is de awareness rondom deze zeldzame
ziekte weer een stukje gegroeid.
Het filmpje kunt u bekijken (en doorsturen
naar anderen) via onze website:
longfibrose.nl/praat-erover.

Wat kan beter in de zorg bij longﬁbrose?
Begin 2018 vroegen we onze leden om mee te doen aan een enquête. Het doel: samen met ons de zorg voor longfibrose
verbeteren. 203 leden vulden de enquête in. Lees hier meer over de uitkomsten en ook: wat gaan we ermee doen?
De onderzoeksvragen waren: Hoe is uw huidige situatie als het gaat om de zorg bij longfibrose? Welke behoeften heeft u wat
betreft de organisatie van zorg, de samenwerking tussen professionals en de communicatie met de zorgverleners? Uit de reacties
blijkt dat onze leden over het algemeen tevreden zijn over de zorg die ze ontvangen na de diagnose. Ze zitten voor hun gevoel op
de goede plek en hebben vertrouwen in hun zorgverleners. Maar op een aantal punten kan de zorg beter.
VERBETERPUNT: EEN SNELLERE
DIAGNOSE
Het duurt vaak (te) lang voor er een
diagnose is. 64% van de respondenten had
een half jaar na het eerste bezoek bij de
huisarts nog geen diagnose. 39% had pas
na een jaar de diagnose, 16% na drie jaar
en 14% zelfs pas na vier jaar. Hoe langer
het duurt voor er een diagnose is, hoe meer
zorgen de patiënt zich maakt, net als de
partner, familie en vrienden.
Wat gaan we doen: samen met de
expertisecentra starten we een traject
‘Bewustwording huisartsen’. Het doel:
longfibrose beter op het netvlies van
huisartsen krijgen en de kennis over
longfibrose makkelijker voor hen bereikbaar
maken. Hoe? Door het verzorgen van een
lesdagdeel ‘longfibrose’ in de huisartsenopleiding.
VERBETERPUNT: WELKE BEHANDELING
WAAR BESCHIKBAAR IS
Na de diagnose wist 76% van de respondenten niet dat ze konden kiezen uit
verschillende zorgaanbieders.
Wat gaan we doen: op longfibrose.
nl komt een link naar informatie over de
expertisecentra voor longfibrose en de
andere behandelcentra waar je terechtkunt.
Hier staat ook met welke expertisecentra
deze behandelcentra samenwerken in het
Zorgnetwerk Longfibrose.
VERBETERPUNT: MEEDOEN AAN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Ongeveer de helft van de respondenten
wist niet dat er wetenschappelijk onderzoek
is naar longfibrose en dat je als patiënt
daaraan kunt meedoen. Longartsen met

wie we deze uitkomsten deelden, schrokken
hiervan.
Wat gaan we doen: op de website van
de NVALT (de Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Longziekten en Tuberculose)
komt een lijst met lopende onderzoeken
en onderzoeken die in de nabije toekomst
starten. Op longfibrose.nl komt een link
naar deze lijst. Wie wil meedoen aan een
onderzoek, kan dit aangeven bij de eigen
arts.
VERBETERPUNT: DE AFSTEMMING
TUSSEN VERSCHILLENDE ZORGVERLENERS
Veel respondenten maken zich zorgen over
de afstemming tussen de verschillende
zorgverleners als artsen, verpleegkundigen
en fysiotherapeuten met wie ze, soms
ook voor verschillende ziektes, te maken

hebben. Een vijfde van de respondenten
mist onderdelen in het zorgaanbod
zoals psychosociale ondersteuning en
paramedische zorg. Daarnaast heeft 96%
behoefte aan één aanspreekpunt dat meer
en vaker tijd heeft voor uitleg – slechts
78% heeft zo’n aanspreekpunt. Verder
heeft slechts 53% een zorgcoördinator,
terwijl 87% daar behoefte aan heeft.
Wat gaan we doen: we starten in negen
ziekenhuizen met het gebruik van een
persoonlijk zorgplan. In dit boekje staat
welke zorgverleners de patiënt heeft en
wat de doelen zijn voor de patiënt en die
zorgverleners. Deze neemt dit boekje
mee bij elk bezoek aan zorgverleners. Zo
kunnen de betrokken zorgverleners elkaar
makkelijker vinden. Ook hopen we dat de
zorg daardoor beter past bij de wensen van
de patiënt.

Zorgnetwerk longﬁbrose
De enquête was onderdeel van het project ‘Samen beslissen in de zorg’ met als doel:
patiënten veel beter de regie te laten houden in hun zorg zodat ze samen met hun
zorgverlener beslissingen nemen.
In het project gingen tien patiëntenverenigingen en de betreffende expertisecentra
aan de slag. Ze maakten het zorgnetwerk rondom zeldzame (long)ziekten inzichtelijk
en schreven een individueel zorgplan. Uit dit project ontstond de visienota ‘zorgnetwerk
longfibrose’ met daarin een aantal afspraken en aanbevelingen.
We streven ernaar om bovenstaande stappen binnen twee jaar te realiseren – als
er genoeg financiële middelen zijn. Dat doen we in nauwe samenwerking met de
expertisecentra en gespecialiseerde longverpleegkundigen. We houden u op de hoogte
via onze website, Facebookpagina, het informatieblad of bijeenkomsten.
Lees het onderzoeksrapport en de visienota op longﬁbrose.nl/nieuws en informatie.
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Longarts Marieke Overbeek van Haaglanden MC

‘Het is fijn
manier m

In een team met verschillende expertises puzzelen over het
onderliggende probleem en de beste behandeling – dat vindt
ze het mooiste van het vak. Longarts Marieke Overbeek zette
het regionale MDO (multidisciplinair overleg) voor interstitiële
longziekten op vanuit het Haaglanden Medisch Centrum.
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Na haar studie geneeskunde deed Marieke
Overbeek de opleiding tot internist in
Haaglanden Medisch Centrum. Tijdens haar
stage op de longafdeling was ze meteen
verkocht. “Wat een prachtige organen zijn
onze longen. Daarbij is de longgeneeskunde
een heel breed vak. Je werkt ook veel
samen met andere disciplines als chirurgie,
radiologie en pathologie. Dat sprak me
enorm aan.”
Ze koos voor het aandachtsgebied
interstitiële longziekten (ILD), waaronder
ook longfibrose valt. Later, als longarts in
Haaglanden MC, zette ze een ILD-poli op en
organiseerde een multidisciplinair overleg
(MDO) met een patholoog, radioloog,
reumatoloog en ILD-verpleegkundige. De
longartsen in het Groene Hart Ziekenhuis
en later ook die van het LUMC sloten zich
bij het MDO aan en belden in via een
videoverbinding. “Elke week bespreken we
patiënten met longfibrose.” Bij complexe
patiënten overleggen ze met het ILDexpertisecentrum van het Erasmus MC.
“Er was in ons ziekenhuis nog geen
aandacht voor interstitiële longziekten,
ik kon alles opbouwen. Inmiddels schrijven we ook longfibroseremmers voor.”
Afgelopen januari kregen ze erkenning van
de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten binnen de opleiding Long-

n om eens op een andere
et zorg bezig te zijn’
geneeskunde. Nu komen artsen in opleiding tot longarts in het HMC stage ILD bij
haar lopen. “Het mooiste van het vak vind ik
om samen met de patiënt en mijn collega’s
met verschillende expertises duidelijkheid
te krijgen over het onderliggende probleem
en de beste behandeling. Als je in een team
werkt, leer je van elkaar en houd je elkaar
scherp.”
BIJEENKOMST
Tijdens de Internationale Longfibroseweek
was er ook in Haaglanden MC een
bijeenkomst voor patiënten, hun naasten,
zorgverleners en andere belangstellenden.
Heel belangrijk, vindt Marieke. “Als patiënt
zie je tijdens zo’n bijeenkomst dat je niet de
enige bent. Mensen kunnen vragen stellen,
en anderen horen die antwoorden ook. Dat
vergroot de kennis. Zelf vind ik het fijn om
eens op een andere manier met zorg bezig
te zijn. Als longarts spreek je patiënten daar
in een andere context. Soms ontmoet ik
dan familie die ik nog niet ken. Bovendien
komt er van alles aan bod waarvoor in
een kort consult geen tijd is. Een medisch
psycholoog vertelde bijvoorbeeld wat
chronisch ziek zijn betekent, ook voor de
naaste omgeving. Hoe kan een partner
met de ziekte omgaan? Je rouwt allebei
om de achteruitgang. Je wilt helpen maar

niet betuttelen. Tijdens een consult besteed
ik aandacht aan dit soort aspecten van
de ziekte en vraag ik bijvoorbeeld: ‘Kunt
u met uw verhaal bij iemand terecht?’ Zo
niet, dan bied ik een gesprek aan met de
medisch psycholoog.”
Ze vond het ook waardevol om tijdens de
bijeenkomst samen het filmpje te bekijken
[te zien op longfibrose.nl/praat-erover].
“Daarin zie je wat longfibrose doet met
een familie als systeem. Ik voelde ook het
verdriet. Iedereen moet accepteren wat er
met de vader gebeurt die achteruit gaat.
Dat geeft voor anderen een gevoel van
herkenning.”

MEER OVER
MARIEKE OVERBEEK

TOEKOMST
Ontzettend fijn dat de therapie voor
IPF een vlucht heeft genomen met de
fibroseremmers, vindt Marieke. “Ik hoop
dat we dankzij meer onderzoek mensen in
de toekomst nog beter kunnen helpen. We
weten te veel nog niet. Er is bijvoorbeeld
voor de meeste gevallen van longfibrose
geen genezende therapie. En er zijn zoveel
vormen van longfibrose waarbij we geen
oorzaak weten of het ziektebeloop niet
goed kunnen voorspellen. Dan is het moeilijk een effectieve therapie uit te vinden. Er
is nog veel onderzoek nodig naar oorzaak
en behandeling.”

in Systemische sclerose en liep een

“Ik wilde altijd al iets maatschappelijks doen. Vanaf dag één vond ik
de studie geneeskunde geweldig,
ik verslond de stof.” Marieke
Overbeek volgde in het VU medisch
centrum de opleiding tot longarts.
Ze promoveerde daar op onderzoek
naar Pulmonale Arteriële Hypertensie
verdiepingsstage ILD bij het St.
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.
Na daar een tijdje als longarts met
aandachtsgebied ILD te hebben
gewerkt, maakte ze de overstap
naar haar oude opleidingsziekenhuis
Haaglanden MC. Met haar man en
dochter woont ze in Leiden. In haar
vrije tijd speelt ze harp, loopt ze hard
en leest ze graag.
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Meer inzicht in uw ziekte
Anderen met longfibrose ontmoeten en informatie krijgen over uw ziekte:
er zijn verschillende manieren voor. Wat u ook kiest, u bent altijd welkom!

1

IN HET ZIEKENHUIS

Elk jaar organiseren ziekenhuizen tijdens
de Internationale Longfibroseweek in
september sessies, samen met de
patiëntenvereniging. Het doel: u informeren
over allerlei aspecten van longfibrose.
Sprekers zijn longartsen, onderzoekers,
psychologen en andere zorgverleners.
Jaarlijks bezoeken tussen de 600 en 700
personen deze bijeenkomsten. Hiervan is
een percentage geen lid omdat ze via het
ziekenhuis worden uitgenodigd.
De bijeenkomsten in 2018 kregen het
rapportcijfer 8. Een belangrijke uitkomst,
elk jaar weer, is dat ongeveer de helft van
de bezoekers het eens is met de stelling:
‘Door de onderwerpen die tijdens het
programma aan bod kwamen, kreeg ik
meer inzicht in wat de ziekte betekent voor
mij of mijn partner en kan ik hier beter mee
omgaan.’

2

LANDELIJKE BIJEENKOMST

Deze zijn bedoeld voor onze leden en
donateurs, maar ook niet-leden zijn welkom.
Er komen uiteenlopende onderwerpen
aan de orde, waarbij vaak longartsen,
fysiotherapeuten en longverpleegkundigen
aan het woord komen. Ook is er aandacht
voor thema’s als nalatenschappen of
ergotherapie. De laatste twee keer was dit
samenzijn in De Schakel in Nijkerk. Tijdens
deze bijeenkomsten is veel ruimte voor
lotgenotencontact. Vaak zoeken mensen
elkaar al bij de inschrijftafel op. Gemiddeld
komen er zo’n 100 bezoekers.

Veel bezoekers kunnen
na zo’n bijeenkomst
beter omgaan
met hun ziekte
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HUISKAMERGESPREKKEN

Elkaar ontmoeten in veel kleiner verband
kan ook in de huiskamer. Hier wisselt u met
maximaal acht personen op een ontspannen
manier ervaringen uit. Het initiatief hiervoor
ligt bij onze leden. Als iemand dat wil
organiseren bij hem of haar thuis, doet de
vereniging per mail een oproep naar leden
in een straal rond 30 kilometer vanaf de
woonplaats van de initiatiefnemer.
Een van de initiatiefnemers: “Ik had een
draaiboekje gemaakt voor als het gesprek
zou vastlopen. Dat bleek totaal overbodig,
het liep allemaal vanzelf. Er was ook iemand
gekomen die eerst dacht: dat is toch niks
voor mij en ik ben bang dat het allemaal
akelig en confronterend is. Uiteindelijk zei
deze persoon na afloop dat hij het zo fijn
had gevonden. We spraken over medicijnen
en hun bijwerkingen, onze ervaringen met
huisartsen en longartsen, over vliegen
met zuurstof, en over fysiofitness en
oefeningen. Omdat we dicht bij elkaar
wonen, wisselden we adressen uit van
fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn
in longen. Na tweeënhalf uur was ons
samenzijn afgelopen, we hebben allemaal
een beperkt energiebudget. We gaan er
zeker mee door!”
Voor meer info kunt u terecht bij het
secretariaat (zie colofon).

De landelijke dag van 16 november was bijzonder goed bezocht: 160 mensen met longfibrose, hun partners en andere belangstellenden.
De reacties waren heel erg positief: “Even onder ‘gelijken’ vertoeven geeft een push-up in alle gelederen van het leven dat we leven.
Wij kijken dus uit naar de volgende bijeenkomst.” En: “Het is goed te weten en ervaren dat je niet de enige longfibrosepatiënt bent.”
Een verslag en een link naar de presentaties staan op onze website.
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Lotteke
op de bres voor

longfibrose
Lotteke ondertekent de cheque met op de achtergrond haar trotse opa.

De jongste gast op de landelijke dag op 16 november was Lotteke. Zij bedacht
een sponsoractie en kwam de opbrengst brengen, maar liefst € 1.652,50. Tot grote
verrassing van haar opa, een van de bezoekers.
Lotteke is 9 jaar als ze te horen krijgt
dat haar opa de ongeneeslijke ziekte
longfibrose heeft. Ze is er heel verdrietig
over en zit vol vragen, zoals ‘Zal opa mij
nog groot zien worden?’ Het houdt haar zo
bezig dat ze besluit om de spreekbeurt die
ze zou gaan houden over zeehondjes, te
veranderen in het onderwerp longfibrose.
Om te laten zien wat er in de longen
gebeurt, laat ze twee sponzen de klas rond
gaan. De ene is gewoon en de andere is
door een lijmpapje gehaald waardoor hij erg
stug is geworden. Zo kunnen de kinderen in
de klas zien en voelen wat er in de longen
gebeurt bij longfibrose. Lotteke legt uit dat
hierdoor de zuurstof in de longblaasjes niet

meer zo makkelijk in het bloed kan komen.
Daardoor krijgt iemand zuurstoftekort en
wordt benauwd. Lees Lotteke’s hele verhaal
op longfibrose.nl/ervaringsverhalen.
PONY OP DRIFT
Lotteke laat het niet zitten bij haar
spreekbeurt. Ze besluit een sponsoractie
te houden, want er moet veel onderzoek
worden gedaan en daar is geld voor nodig.
Op 17 augustus gaat ze op pad, samen
met haar pony Laila. Ze rijden 30 kilometer
en overal waar het kan haalt ze geld op,
zelfs bij een familiedag op een manege. De
tocht is niet zonder gevaren: Laila slaat op
hol doordat een hond achter haar aan rent.

Gelukkig loopt het goed af en kunnen ze
genieten van een mooie tocht. Van tevoren
had Lotteke al een paar honderd euro
ingezameld. Met alles wat ze die dag zelf
ophaalt en wat er nadien nog wordt gestort,
is de opbrengst maar liefst € 1.652,50. De
cheque bood ze aan tijdens de landelijke
dag.
Haar komst was een verrassing, vooral voor
haar opa en oma. Die lieten hun tranen
rijkelijk stromen “omdat ik zo ontzettend
trots op mijn kleindochter ben”, aldus opa.
Lotteke kreeg voor haar pony Laila een
doos lekkere paardensnoepjes, gesponsord
door een lokale manege.

‘Ik ben ontzettend trots op mijn kleindochter’,
zegt de opa van Lotteke
Informatieblad Longfibrosepatiëntenvereniging
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‘Niet iedereen wil w
Zo’n drie jaar geleden kreeg Angela
Schoemaker een telefoontje van een vrouw
met een erfelijke vorm van longfibrose.
Haar familieleden hadden allerlei vragen
over de kans dat zij ook ziek zouden worden
en wilden graag op de afdeling Genetica
van het UMC Utrecht langskomen voor
een gesprek. En hoewel Schoemaker daar
al zo’n vijftien jaar als genetisch consulent
werkte, had ze tot dat moment nog nooit
van erfelijke longfibrose gehoord. Inmiddels
is ze een heel stuk wijzer. Ze liep stage op
de ILD poli in het Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein en zette een longfibroseteam
op van drie artsen en een lab-onderzoeker.
Samen bespreken ze de uitslagen en
voeren ze multidisciplinair overleg met de
longartsen. Schoemaker is nu een brug
tussen de afdeling Genetica van het UMC
Utrecht en het Antonius Ziekenhuis.

Ongeveer twee van de tien mensen met longfibrose
hebben een erfelijke vorm. Als hun familieleden
willen weten of ze kans lopen om deze longziekte ook
te krijgen, komen ze in aanmerking voor genetisch
onderzoek, vertelt Angela Schoemaker, genetisch
consulent bij het UMC Utrecht.
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Wanneer is er sprake van familiare
longﬁbrose?
“Als twee of meer eerstegraads familieleden
longfibrose hebben. Of als er bij iemand
met longfibrose een mutatie (een ziekteveroorzakende verandering) in één van de
genen is gevonden die verband houdt met
familiair voorkomende longfibrose. In die
gevallen komt de familie in aanmerking voor
bloedafname voor genetisch onderzoek.
Als de familie dit wil laten doen, laat de arts
bloed afnemen. Vroeger waren er maar
weinig aanvragen voor onderzoek naar de
erfelijke varianten van longfibrose. Slechts
weinig families wilden genetisch onderzoek
laten doen, want de ziekte was toch niet te
behandelen. Nu er fibroseremmers zijn, is
dat anders.”
Hoe gaat zo’n onderzoek in zijn werk?
“We beginnen de zoektocht altijd bij iemand
die al longfibrose heeft. Bij hem of haar moet
de erfelijke aanleg aan te tonen zijn. Vinden
we de ziekte-veroorzakende mutatie,
dan kunnen we bij familieleden DNAonderzoek doen naar dragerschap. Na de
bloedafname neem ik telefonisch contact

eten of hij drager is’
op met het familielid dat al longfibrose
heeft, zodat deze niet naar de poli hoeft te
komen. Ziekenhuisbezoek is voor iemand
die al behoorlijk ziek is heel vermoeiend.
In het telefoongesprek bespreek ik de
consequenties van DNA-onderzoek en
vraag ik medische gegevens over de familie
op. De uitslag vertel ik in een persoonlijk
gesprek. Wat hebben we gevonden, wat
zijn de consequenties voor de familie, wat
voor screeningen kun je krijgen? Gelukkig
kan ik ook een deel van de familieleden
geruststellen met een gunstige uitslag.”
Vinden jullie het verantwoordelijke
gen altijd?
“Nee, soms vinden we helemaal niets. We
kunnen 36 longfibrosegenen onderzoeken,
maar er zijn er vast nog meer. Dat betekent
dat als we met DNA-onderzoek niets
vinden, de longfibrose toch best erfelijk kan
zijn. Laatst onderzocht ik een familie met
zeven familieleden die longfibrose hebben,
dus daar moet een erfelijke oorzaak voor
zijn. Toch vonden we niks, heel frustrerend.
Maar als we niets vinden, kan het ook
betekenen dat de longfibrose niet erfelijk
is. Alleen weet je dat niet zeker zolang
niet alle longfibrosegenen bekend en dus
te onderzoeken zijn. Of er kan sprake zijn
van een combinatie van familiaire aanleg
en risicofactoren, zoals o.a. fijnstof en
roken. Als bijvoorbeeld broers en zussen
zijn opgegroeid in dezelfde omgeving, dan
kan de longfibrose erfelijk lijken, maar komt
de ziekte alleen tot uiting als er ook nog
risicofactoren een rol hebben gespeeld. Er
is meer research nodig om hier duidelijkheid
over te krijgen. De onderzoeksgroep in het
Antonius ziekenhuis werkt daar hard aan
mee.”
Wil iedereen weten of hij erfelijk
belast is?
“Mensen kiezen uiteraard zelf of en
wanneer ze het willen weten. Soms zeggen
de kinderen van een ouder met longfibrose:
ik hoef het (nog) niet te weten. Mochten ze

het later wel willen, dan kan dat: het DNA
blijft bewaard, ook als de ouder overleden
is. Zelf begrijp ik het wel als iemand het
niet wil weten. Je moet er wel mee om
kunnen gaan. Als je drager bent, heb je
een verhoogd risico om longfibrose te
ontwikkelen. Meestal openbaart de ziekte
zich als iemand tussen de 50 en 70 jaar is.
Door de mutaties in de genen zie je soms
dat de ziekte zich eerder openbaart bij een
volgende generatie.”
Wat komt er tijdens een gesprek aan
de orde?
“Ik merk dat er veel angst is bij mensen.
Daar begeleiden we ze in. Dat is waardevol
om te doen, het is ook zo’n heftige ziekte.
Loopt iemand vast, dan sturen we door naar
het maatschappelijk werk op de afdeling.
Soms bespreek ik ook een eventuele
kinderwens met dragers. Je hebt immers
vijftig procent kans om de ziekte weer door
te geven aan de volgende generatie.”
En wat als er geen erfelijke oorzaak
wordt gevonden?
“Als we geen erfelijke oorzaak vinden, dan
adviseren we eerstegraads verwanten om
mee te doen aan longscreening, net als
dragers die nog niet ziek zijn. Dat is eens
per jaar een longfunctieonderzoek en eens
per vijf jaar een CT-scan. Als je wacht op
klachten, dan ben je te laat en heb je al
een deel van je longcapaciteit ingeleverd.
Wordt longfibrose door screening in een
vroeg stadium ontdekt, dan kun je vaak

starten met longfibroseremmers als dat de
longfunctie achteruit gaat.”
Wat voor adviezen heb je voor dragers?
“Ik raad hen een gezonde levensstijl aan: niet
roken, voldoende beweging en gezond eten.
Ook adviseer ik hen longbeschermende
maatregelen, zoals kiezen voor plaatselijke
verdoving bij een operatie, zodat er niet
beademd hoeft te worden. Om de kans op
longinfecties zo laag mogelijk te houden
kunnen ze het beste een griepprik halen
en bij infecties snel behandeld worden met
antibiotica. En bij zuurbranden adviseren
we een maagbeschermer, omdat maagzuur
schadelijk kan zijn voor de longen.”
Wat leuk dat je lid bent geworden van
onze vereniging.
“Ik wil goed op de hoogte blijven van wat
er speelt qua behandeling en onderzoek,
en wat er leeft bij de patiënten. Bovendien
weet ik nu ook wanneer er bijeenkomsten
zijn. Het is nuttig om daar naartoe te gaan.”
Wat doen jullie met de
onderzoeksgegevens?
“We houden alle gegevens goed bij in
een database, samen met het Antonius
ziekenhuis: gegevens over mutaties
die gevonden worden, de uitkomsten
van screening bij familieleden, of de
behandeling werkt, en nog veel meer. Zo
kunnen we in de toekomst meer zeggen
over de perspectieven. Dat is belangrijk
voor volgende generaties.”

Meer over Angela
Na haar studie aan de hbo-V werkte Angela Schoemaker (47) op een bureau voor
medicijnonderzoek. Toen ze 17 jaar geleden toch weer met patiënten wilde werken maar
het liefst wel regelmatig, solliciteerde ze als genetisch consulent bij het UMCU. Ze werd
intern opgeleid. Om haar baan ‘officieel’ te maken, doet ze op dit moment de opleiding
tot physian assistant. In haar vrije tijd zit te graag op de racefiets, houdt ze van lezen en
op vakantie gaan. Ze woont samen en heeft een dochter van 16 en een zoon van 14.
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Bijeenkomsten
LANDELIJKE BIJEENKOMST
Op vrijdag 17 mei 2019 is de eerstvolgende landelijke dag, in De Schakel,
Oranjelaan 10 in Nijkerk. In een volgende
editie van ons blad en via longfibrose.nl
leest u meer informatie.

goed om hierover te praten met anderen.
Dat kan op meer dan 50 Longpunten.
Kijk op longfonds.nl/uw-buurt/zoekenin-uw-buurt en typ de cijfers van uw
postcode om te zien waar een Longpunt in
uw rayon is. Deelname is gratis.

Heeft u suggesties voor onderwerpen?
Laat het ons weten via het secretariaat, het
adres leest u in het colofon.

LONGDAGEN
Van 8 tot en met 11 april 2019 is de week
van de longen in De Heerlickheid in Ermelo.
Specialisten op het gebied van longzorg en
-onderzoek delen hier hun ervaringen en
resultaten van onderzoeken. De woensdag
(10 april) is gereserveerd als publieksdag.
Zet deze alvast in uw agenda.

LONGPUNT
Of u nu longfibrose, astma of COPD
heeft, de impact van een longziekte op
uw dagelijks leven is groot. Daarom is het

Tijdens deze dag krijgt u het laatste
nieuws over longziekten, de beste behandelingen en medische ontwikkelingen
door onderzoek. In 2018 ontving dr. Karin
Moor (arts-onderzoeker longziekten bij het
Erasmus mc) tijdens de publieksdag de
Peter Sterk award van € 15.000,=. Deze
komt ten goede aan het onderzoek met het
‘thuismonitoringprogramma’.
In ons septemberblad kon u een uitgebreid
artikel hierover lezen.

COLOFON
Dit informatieblad verschijnt 4 keer per jaar.
Een uitgave van:
Belangenvereniging
Longﬁbrosepatiënten Nederland
Secretariaat:
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
Telefoon (033) 434 13 06
E-mail : info@longfibrose.nl
Website : www.longfibrose.nl
Voorzitter : Roger Bickerstaffe
E-mail: roger.bickerstaffe@gmail.com
Redactie:
Lida Naber, Annemarie van Dijk en
Carla Wennekendonk
Aan deze uitgave werkten mee:
Harry van den Haak, Bert en Hennie Luyendijk,
Marieke Overbeek, Mieke Schlatmann,
Angela Schoemaker
Fotografie: Lida Naber, Nel Hofstee, Emmely van
Mierlo, Marieke Overbeek, Angela Schoemaker
Verspreiding (per post of e-mail):
Leden, donateurs, begunstigers, adviesraad, relaties,
samenwerkende organisaties zoals Longfonds
en andere longpatiëntenverenigingen. Leden kunnen
het informatieblad ook per e-mail ontvangen. Dat
bespaart papier en kosten. Een mailtje naar de
redactie is voldoende.
Ontwerp, vormgeving en drukwerk:
Renea Grafisch, Nijkerk
Redactieadres:
Lida Naber, Longfibrosepatiëntenvereniging,
Postbus 627, 3800 AP Amersfoort.
Telefoon (033) 434 13 06 (ma, di en do)
E-mail: secretariaat@longfibrose.nl

Check uw

zorgverzekering
In november viel de polis van uw zorgverzekering voor 2019 op
uw deurmat. Tijd voor een kritische check: is het goed om uw
verzekering aan te passen?
Elk jaar verandert er veel, ook op het gebied van longzorg. Goed dus om te kijken of uw
polis wel het beste bij uw situatie past. Vaak hoeft u helemaal niet over te stappen naar een
andere zorgverzekeraar, maar check toch altijd even of u wel goed zit bij uw zorgverzekeraar.
HULP BIJ UW KEUZE
Vindt u het lastig om het allemaal zelf uit te zoeken of over te stappen? Heilbron (voorheen
SUCSEZ) is partner van het Longfonds en kan helpen bij het maken van uw keuze. Als lid
van de Longfibrosepatiëntenvereniging kunt u ook van deze service gebruik maken. U hoeft
daarvoor niet verzekerd te zijn via Heilbron. Het advies is gratis en geheel vrijblijvend. De
adviseurs van Heilbron zijn altijd (ook tijdens de kerstperiode) bereikbaar en weten veel over
de zorg voor mensen met een longziekte.
Contact opnemen met Heilbron? Bel 088-121 02 12.
Meer informatie: longfonds.nl/zeker-van-uw-zorg

Het bankrekeningnummer van de longfibrosepatiëntenvereniging is: NL09INGB 0684333015
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