‘MIJN KINDJE LEEFDE
MAAR ACHT MAANDEN’
Bjorn was nog een baby
toen hij overleed aan de
ziekte van Pompe. Zijn
moeder Zoyra Griffioen
(43): ‘Hij wilde op het
laatste niet meer
worden opgetild, omdat
dat pijn deed.’
Zoyra: ‘Het verliezen van je kind is het
ergste wat je kunt overkomen als ouder. Op
de voet gevolgd door je kind moeten zien
lijden. Bjorn is slechts achteneenhalve
maand oud geworden, maar wat mij betreft
had die laatste levensmaand hem bespaard
mogen blijven. Hij had de ziekte van
Pompe (zie kader, red.) en had het zwaar,
was benauwd. Op het laatst had hij overal
pijn. Ik wilde mijn kind zo graag helpen,
maar meer dan voorzichtig knuffelen en
naast hem liggen kon ik niet. Gekmakend.
Tijdens de twintigwekenecho zagen artsen
al dat Bjorn een behoorlijke schisis en een
klompvoet had. Dat zag ik als een klein,
maar herstelbaar bouwfoutje. Na zijn
geboorte dronk Bjorn niet goed. Artsen
weten dat aan zijn hazenlip en hij kreeg
sondevoeding. Met tien weken werd hij
opgenomen voor de operatie aan zijn voet.
Na afloop vertelden de artsen mijn man
Frank en mij dat Bjorn een vergrote
hartspier had. Niet acuut gevaarlijk, wel
ernstig. Vanwege het voedingsprobleem
wilde de kinderarts Bjorn toch nog een paar
dagen ter observatie houden en hem
onderzoeken.
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‘WE HEBBEN SUZE
EERLIJK VERTELD DAT
HAAR BROERTJE NIET
BETER WERD’
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De ziekte van Pompe

ELKE MAAND JARIG

De ziekte van Pompe is een metabole ziekte. Bij kinderen met zo’n ziekte functioneert
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Bjorn bleek te ziek om nog voor een
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