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LEVEN MET EEN WEESZIEKTE

Zeldzaam,
maar toch talrijk
Minstens een half miljoen Belgen kampen met één of
meer zeldzame ziekten. Hoewel hun aandoeningen enorm

verschillen, botsen deze mensen vaak op dezelfde obstakels
en problemen.
KARI VAN HOORICK « FOTO'S FRANK BAHNMÜLLER

et grootste struikelblok
blijft de juiste diagnose
krijgen. Dat mondt
quasi standaard uit in
een odyssee van testen

en onderzoeken, die gemiddeld 4,5
jaar in beslag nemen. Met uitschieters voor mensen bij wie de ziekte pas
veel later in hun leven wordt geïdentificeerd. Soms valt het verdict zelfs
pas wanneer een kind of kleinkind ermee geconfronteerd wordt”, vertelt
Eva Schoeters van RaDiOrg (Rare
Diseases Belgium), de koepelvereniging voor mensen met een zeldzame
aandoening.
“Doordat het vaak om vage symptomen gaat, worden de klachten bij
volwassenen nogal eens als psychosomatisch weggezet. Voor sommige
aandoeningen gaan door die late diagnose echter belangrijke behandelmogelijkheden verloren. Nog een gemeenschappelijk kenmerk is dat het bijna
altijd om ongeneeslijke ziekten gaat.
In het beste geval helpt enkel symptoombehandeling. En meestal verlopen
deze aandoeningen progressief.”
Op het vlak van geneesmiddelen tekent zich momenteel wel een

voorzichtige kentering af. Vanuit de
farmaceutische industrie groeit de
belangstelling en worden al baanbrekende gentherapieen ontwikkeld, die
soms zelfs tot genezing leiden. “Grote
keerzijde van dat verhaal is het extreem hoge prijskaartje. Daarvoor zou
een Europese oplossing welkom zijn.”
GECENTRALISEERDE ZORG
Eens de diagnose op zak, duikt de volgende hindernis op, weet Eva Schoeters:
“Waar vind je een adequate behandeling? Van heel wat aandoeningen hebben de meeste artsen nooit gehoord,
wat normaal is gezien hun zeldzame
karakter. Maar dat maakt het extra lastig. De zeven universitaire ziekenhuizen
zijn vandaag erkend voor de diagnosestelling en behandeling van zeldzame
ziekten, maar in de praktijk heeft elk
ziekenhuis zijn specialisaties. Daardoor
kan het soms lang zoeken zijn naar de
geschikte zorgverlener. Soms bevindt
de expertise zich in buitenlandse centra. Als koepelorganisatie spelen we
een gidsende rol bij die zoektocht. We
verzamelen en geven informatie door.
Omdat het vaak om een beperkt aantal patienten gaat, ijveren we ervoor

om de expertise meer te centraliseren
en patienten sneller door te verwijzen.
Daarnaast pleiten we voor een traject coordinator die mensen met een zeldzame ziekte bijstaat om hun zorg, die
vaak multidisciplinair is, te organiseren.”
LOTGENOTEN
Wie thuiskomt met zo’n zeldzame diagnose, krijgt dat niet zomaar uitgelegd aan de omgeving. “De verbinding
en het klankbord dat je zoekt, kan de
omgeving vaak niet geven, omdat ze
de ziekte niet vatten. Vandaar dat lotgenotencontact voor mensen met een

zeldzame aandoening enorm veel betekent.” De ervaring van deze mensen
wordt door de artsen ook steeds meer
naar waarde geschat. “Zij zijn vaak de
voornaamste informatiebron over de
aandoening en kunnen zo veel bijdragen aan de medische kennis erover.”
Op schrikkeldag 29 februari vindt de
internationale dag van de zeldzame ziekten
plaats, met verschillende manifestaties en
activiteiten.

MEER WETEN? www.rarediseaseday.org,
www.radiorg.be en www.orpha.net voor
informatie over erkende weesziekten en
patiëntenverenigingen.
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ijn hoofd, schouders,
nek begonnen zomaar

te schudden. Mijn man
en

ik begrepen

niet

waarom. lkkon despiertrekkingen niet tegenhouden. Vrienden

stelden zich vragen. Ik durfde de deur
niet meer uit, want mensen vonden
dat trillen bizar. De eerste neuroloog

waar ik bij ging, gaf me medicatie, wat
de situatie verergerde. Ik begon ook te
hyperventileren. Na twee jaar kwam ik
bij een neuroloog die door mijn verhaal

begreep dat het om dystonie ging, een
zeldzame hersenaandoening. Doordat

ik zo lang op mijn diagnose heb moeten
wachten, sloeg de medicatie niet meer
aan. Vermoedelijk is de ziekte begonnen door het verkeerd gebruik van an-

tidepressiva, nadat we onze zoon hadden verloren bij een verkeersongeval. Ik

heb die pillen vijfjaar geslikt, terwijl dat
hooguit een halfjaar mocht. Daardoor

was de dystonie al onomkeerbaar.
Nu krijg ik geregeld botoxinjecties om

de spierspasmen te bedaren. Het is continu zoeken naar de ideale dosis en prik-

plaats. Uiterlijk tril ik niet meer, maar
inwendig gaan de spiersamentrekkingen

gewoon door. Erg uitputtend en ook de
oorzaak van constante pijn. We hebben

talloze specialisten en alternatieve zorgverleners geraadpleegd, zonder succes.
Ik heb vaak het gevoel dat mijn hoofd
nietjuist op mijn lichaam staat.

Tegen de avond ben ik doodop. Mijn
dagelijks en sociaal leven staat noodge-

dwongen op een laag pitje. Hulp vragen

ONUNP
LANG DE DEUR
NIET UIT”

vind ik lastig. De eerste keer dat de

poetsvrouw kwam, was ik in tranen. Af
en toe lukt het me om naar een fami-

liefeest te gaan, met mijn aangepaste
stoel om mijn nek te ondersteunen.

Doordat mijn ziekte onzichtbaar is, is er
niet altijd begrip voor. Je ziet er toch

goed uit? Zo erg zal het niet zijn’, hoor ik
geregeld. Ik heb het opgegeven om het

uit te leggen. Bij lotgenoten kan ik wel

MARTINE DE WILDE (67)
HEEFT AL 12 JAAR DYSTONIE

terecht. Ik probeer nu te luisteren naar

mijn lichaam en te aanvaarden watniet
lukt. Stilletjes hoop ik dat er nog een

behandeling gevonden wordt.”

Powered by Ammco

MAART 2020 | PLUS MAGAZINE | 41

BE 002200638T | *CIM RATED

A4+ | 2 / 4

Ad value : optional

VADEMECOM
Source :

PLUS MAGAZINE / NL

Date :

01.03.2020

Keyword : RADIORG

Circulation : 140.391

Page(s) :

Reach :

40

Journalist : KARI VAN HOORICK

337.200*

Frequency : Periodic

GEZONDHEID | GETUIGENIS

tte

vingertoppen

en ijskoude gezwollen handen, zo is het
begonnen. Mijn man
en ik hadden een supermarkt. Dus dacht ik lang dat het
door werken in koele ruimtes kwam.
Soms kleurden mijn vingers zwart en
verloor ik alle gevoel en kracht. De
huisarts wuifde het weg en tijd om erbij
stil te staan had ik door het werk niet.
Achteraf bleek dit om het Raynaudfenomeen te gaan. Met de jaren volgden de medische problemen elkaar op:
van nierstenen tot een darmobstructie.
Ik heb een operatie amper overleefd,
omdat de artsen niet wisten dat ik sclerodermie had en ik complicaties kreeg.
Door de tip van een klant belandde
ik bij een prof die mijn ziekte herkende.
Sclerodermie is een auto-immuunziekte die het bindweefsel almaar meer
aantast en doet verharden. Van de huid,
maar ook van de longen, maag en darmen. Omdat de ziekte zoveel aantast,
is de impact groot. Ik heb mijn leven
grondig moeten omgooien.

De gevolgen manifesteren zich heel
onverwacht. Plots ben ik dan doodmoe
of word ik onwel. Op een dag was ik
ineens verward. Een leveropstoot door
sclerodermie, zo bleek in hetziekenhuis.
Ook mijn slokdarm ondervindt problemen. Ik moet opletten wat ik eet: geen
scherpe korstjes of hard voedsel dat de
slokdarm irriteert, om bloedingen te
voorkomen. Door een manke doorbloeding benik altijd verkleumd. Zelfs bij 25
graden kruip ik met een deken in mijn
verwarmde zetel. De ziekte evolueert.
Recent werd ik kortademig. Wandelen
zit er niet meer in. Ook het gebrek aan
krachtis vervelend. Een potjam oppakken of opendraaien kan ik niet. Maar ik
verlies de moed of mijn humor niet: ermee lachen helpt zelfs. Ik blijf vechten
en probeer waar ik kan een mouw aan
te passen. Die houding maakt het ook
makkelijker voor mijn man en dochters.
MEER WETEN? Patiëntengroep
www.scleroken.be, Facebook: Sclero’ken
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“OMDAT DE ZIEKTE
ZOVEEL AANTAST, IS
DE IMPACT GROOT”

+
MARIA CORSTEN (73)
HEEFT SCLERODERMIE
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ALEXANDER* (52)
LEEFT MET CADASIL
k heb er helemaal geen probleem mee om over mijn
ziekte te praten. Maar ik verkies de anonimiteit, omdat ik drie kinderen heb. Zij lopen één kans op de
twee om de aandoening over te erven. Momenteel
zijn ze te jong om dat te testen en bovendien biedt
dat geen meerwaarde. De ziekte breekt pas uit na de middelbare leeftijd en een behandeling is er vooralsnog niet.
Het weten zou enkel voor onnodige angst zorgen. Cadasil tast de kleine hersenbloedvaten aan. Die raken minder
goed doorbloed. Dat geeft onder meer een hoger risico op
beroertes, migraine en dementie.
Typisch voor een zeldzame aandoening zoals de mijne,
is dat je met bizarre klachten worstelt waar de medische
wereld geen raad mee weet. Zoals pijnscheuten door mijn
hersenen, die aanvoelen als bliksemschichten. Toen ik daarmee bij de huisarts aanklopte, kreeg ik te horen dat het wel
stress zou zijn. Op mijn werk ben ik uiteindelijk gecrasht na
een periode van extreme hoofdpijn. Een hele batterij onderzoeken werd opgestart, maar dat gaf geen duidelijkheid.
De juiste diagnose viel pas jaren later, nadat mijn zus getroffen werd door een hersenbloeding. Via erfelijkheidstesten schoof de puzzel in elkaar. Maar vanbinnen heb ik
altijd geweten dat ik de ziekte had waaraan ik mijn moeder
vroegtijdig had zien aftakelen. In die tijd werd daar nog geen
diagnose opgeplakt, want cadasil is pas in 1996 ontdekt.
Mijn zus belandde door de ziekte rond haar 6Oste in een
rolstoel. Intussen kan ze niet meer praten en is ze zwaar
hulpbehoevend. Ik weet min of meer welk scenario mij te
wachten staat. Maar momenteel ervaar ik weinig klachten.
Af en toe heb ik een migraineaanval. En ik heb last van
zware vermoeidheid. Alsof ik permanent met een loden
jas om de schouders rondloop. Toch voel ik mij zeker geen
patient. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat innovatie op
korte termijn een remedie zal bieden aan tal van zeldzame
ziekten.
Door die verhoogde kans op hersenbloedingen, loop ik
met een tikkende tijdbom in mijn hoofd rond. Als dat gebeurt, moet ik ervoor zorgen dat ik binnen de drie uur in
het ziekenhuis geraak voor een behandeling. Lange vliegreizen heb ik geschrapt, maar verder probeer ik een zo normaal mogelijk leven te leiden met mijn gezin. Door mijn
ziekte sta ik anders en positiever in het leven. Maar ik ben
ook realistisch. Tegen een nieuwe werkgever zal ik er niet
spontaan over praten, want de kans ís reëel dat ze je dan
anders bekijken en behandelen. ©
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