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MOEDER MARIT
‘Ik ben zo blij
dat Myrthe er
nog is’

ACTRICE
CARLY WIJS

‘Ze was gewoon
mijn zus, ik
heb me nooit
geschaamd’

IRENE MOORS
‘Geef deze
doodzieke kinderen
een kans’
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Wat is
Stichting
Metakids?

Geef metakids een kans!
“I

Deze actie komt als
geroepen. We moeten nu
zorgen voor meer aandacht
voor metabole ziekten en
het behandelbaar maken
daarvan. Dat is ontzettend
belangrijk, want elk jaar
overlijden tientallen
kinderen in Nederland aan
deze ziekten, terwijl
nog meer kinderen
levenslang de gevolgen
ondervinden.

Prof. dr. Hans van Goudoever, hoofd kindergeneeskunde Amsterdam UMC

Daarom komen de VriendenLoterij en
Stichting Metakids in actie. Samen met
artsen en onderzoekers willen we dat álle
metabole ziekten bij kinderen sneller worden
herkend en behandelbaar zijn, zodat deze
metakids kunnen lopen, praten en spelen
zoals ieder ander kind. En al helemaal niet
meer vroegtijdig komen te overlijden.
In deze editie van VROUW magazine lees
je de krachtige verhalen van Marit, die een
dochtertje heeft met de metabole ziekte
CDG-1a en van Zoyra, die haar zoontje Bjorn
heeft verloren aan de ziekte van Pompe,
ook een metabole ziekte. Carly Wijs vertelt
over haar ambassadeurschap bij Stichting
Metakids en over haar zus die de metabole
ziekte PKU heeft.
Deze verhalen hebben mij enorm geraakt.
Wat een kracht en wat een verdriet. Daarom
zet ik als ambassadeur van de VriendenLoterij
mijn schouders onder deze nationale actie
met Metakids. Want samen geven we doodzieke kinderen in Nederland een kans!”
Irene Moors

Metakids gelooft dat alle slopende metabole
ziekten bij kinderen te behandelen zijn en
rust niet tot alle kinderen met zo’n ziekte
‘normaal’ kunnen opgroeien. Dat doen ze
door geld in te zamelen voor onderzoek.
Metakids wil dat zoveel mogelijk metabole
ziekten al bij de hielprik ontdekt worden,
zodat er direct kan worden behandeld. Ook
willen ze ervoor zorgen dat artsen door
onderzoek meer behandelmethoden vinden.

DOE MEE!
Door nu mee te spelen met de VriendenLoterij PrijzenMarathon steunt u Metakids
om ervoor te zorgen dat alle kinderen
met een metabole ziekte snel geholpen
kunnen worden. Bovendien maakt u kans
op prijzen tot maar liefst 1 miljoen euro.
Zolang u meespeelt is de helft van uw
inleg bestemd voor dit goede doel.
De actie loopt nog t/m 31 oktober 2018.
Ga voor meer informatie naar
www.vriendenloterij.nl/metakids.

Feiten
cijfers

&

•	Metabole ziekten, ook wel stofwisselingsziekten genoemd, zijn
aangeboren, erfelijke ziekten.
•	Er zijn meer dan 1.000
verschillende vormen.
•	Metabole ziekten zijn een van de
grootste doodsoorzaken onder
kinderen in Nederland.
•	Ieder jaar worden in Nederland
ruim 800 kinderen geboren met
een metabole ziekte.
•	50% van deze kinderen raakt
verstandelijk en lichamelijk
beperkt.
•	Er zijn in Nederland ruim
10.000 gezinnen met een of
meerdere kinderen met een
metabole ziekte.
•	Artsen en onderzoekers
denken dat door onderzoek
vrijwel alle metabole ziekten
over 30 jaar behandelbaar zijn.

Hartenwensen vervuld

FOTOGRAFIE ROY BEUSKER

n augustus ontmoette ik Louelle.
Ik mocht haar grootste wens in vervulling laten gaan; een dag vliegen als
haar favoriete superheld. Dit lieve, vrolijke
meisje is zeven jaar en geboren met een
metabole ziekte. Haar stofwisseling werkt niet
goed en dat sloopt haar lichaam. Een streng
eiwitdieet voorkomt dat ze aftakelt of zelfs
komt te overlijden. Dit dieet is dus voor haar
van levensbelang. Louelle is mijn superheld!
In Nederland zijn er meer dan 10.000 gezinnen met een of zelfs meerdere kinderen zoals
Louelle. Als ik anderen hierover vertel, reageren de meeste mensen verbaasd. Ongelooflijk
dat hier nog zo weinig over bekend is. En dat
terwijl metabole ziekten een van de grootste
doodsoorzaken onder kinderen in Nederland
zijn. Veel ‘metakids’ halen hun eerste verjaardag niet eens. Anderen raken lichamelijk en
verstandelijk beperkt. Dat komt omdat deze
slopende ziekten vaak te laat worden herkend en daardoor niet of niet snel genoeg
te behandelen zijn. Dat is toch te gek voor
woorden?!

				

In het programma PrijzenMarathon wens
laten onder andere Irene Moors, Johnny
de Mol en Rick Brandsteder wensen van
kinderen met een metabole ziekte in
vervulling gaan. Zo mag Jaro een dag mee
als machinist, zingt Mandy met zanger Tino
Martin en gaat de wens van Louelle in
vervulling om te vliegen als een superheld.
PrijzenMarathon wens, iedere zondag tot en
met 28 oktober om 19.20 uur bij RTL 4.

SAMENWERKING
IS DE SLEUTEL
DR. CLARA VAN KARNEBEEK (52) is kinderarts en geneticus metabole ziekten in het Emma
Kinderziekenhuis. Daarnaast is ze, samen met
professor Hans Waterham, initiatiefnemer van
een landelijk samenwerkingsverband, waar nu
geld voor wordt ingezameld.
Wat is de bedoeling van het nieuwe
samenwerkingsverband?
“Met dit samenwerkingsverband willen we
de krachten bundelen van alle bestaande
centra voor metabole ziekten in Nederland.
Zo kunnen we kennis delen en onderzoek doen
met de nieuwste technologieën, onze expertise
vertalen naar optimale diagnose en behandelprotocollen zodat we overal in het land topzorg
kunnen leveren.”
Waarom is dat zo belangrijk?
“Metabole ziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak onder kinderen; daarnaast zijn er nog
heel veel kinderen waarbij de kwaliteit van leven
door deze ziekten zeer is bedreigd. Dat moet
en dat kan veranderen, en daar gaan we samen
voor. Beter en sneller onderzoek, waardoor
we eerder diagnoses kunnen stellen en nieuwe
behandeling en preventie kunnen bieden. Liefst
op een moment waarop de schade aan organen
nog niet zo groot is; dat vergroot de kans dat
het effect heeft.”
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Leven met
een metabole
ziekte
Actrice Carly Wijs (51) is ambassadeur van Stichting Metakids.
Zij groeide op met haar oudere zus Liza (57), die door de
metabole ziekte PKU verstandelijk gehandicapt raakte.

‘Ze was
gewoon Liza,
ik wist niet
beter’

“T

oen ik werd gevraagd
als ambassadeur voor
Metakids, hoefde ik daar
niet lang over na te denken. Ik ben ook weleens benaderd voor
andere doelen, maar dat vond ik lastig.
Want wat had ik daarover te zeggen?
Metabole ziekten is een onderwerp waar
ik iets mee kan. Ik weet wat de gevolgen
kunnen zijn, vanwege mijn oudere zus
Liza. Toen ik heel klein was, is ze naar een
tehuis gegaan en kwam ze alleen in de
weekends thuis. Dan was ze gewoon Liza,
ik wist niet beter.
Mijn moeder was vijf maanden zwanger
toen ze met mijn vader in 1961 van Canada
naar Nederland verhuisde. De hielprik
waaruit Liza’s ziekte tegenwoordig meteen
wordt gedetecteerd, werd hier pas ingevoerd in 1974. De ironie is dat de hielprik in
Canada al wél bestond. Er is nu niemand
meer die gehandicapt raakt door de metabole ziekte die Liza heeft. Bij PKU wordt
een aminozuur dat in eiwitrijk voedsel zit
niet afgebroken door de lever, zoals bij ons,
maar gaat rechtstreeks naar de hersenen
en richt daar schade aan.
Bij Liza in het cognitieve deel: je kan met
haar geen gesprek voeren, ze kan alleen af
en toe een woord herhalen. Maar ze denkt
en reflecteert niet, ze doet alles meer van-

uit een oerdrang. Liza kan wel goed aangeven wat ze niet leuk vindt; wat ze niet
wil, doet ze ook niet. Alles gaat op een
ongeremde, directe manier. Dat is soms
vervelend voor de mensen die met haar
omgaan, maar wel duidelijk. Fysiek kan ze
alles: tafeldekken, afruimen, zich wassen en
aankleden. Als je zegt: ‘Liza, ga in bad’, dan
gaat ze in bad. Dat moet je wel voor haar
vullen, maar ze doet het. Maar als je vraagt:
‘Liza, hoe gaat het?’, dan heeft ze daar
geen antwoord op.

Hilarische toestanden

Hoewel mijn ouders al vrij snel merkten
dat er met Liza iets niet goed was, duurde
het tot haar vijfde tot de diagnose werd
gesteld. Toen werd ze op een streng dieet
gezet. Heel zielig, want ze kreeg vieze
proteïnepap. Tegenwoordig zijn ze daar
gelukkig veel verder in en kan Liza ook
van eten genieten. Maar daar was ze altijd
extreem op gefocust, als een bloedhond
róók ze het. Zij moest apart eten en wij een
soort van stiekem, want ze dook zó in je
bord. We hebben hilarische toestanden
meegemaakt. Kerstdiners van vijf gangen
binnen tien minuten, bijvoorbeeld. Liza
schoof haar eten in één hap naar binnen en
ging dan meteen ook onze borden pakken,
want dan konden we naar de volgende

gang. En wij als een gek eten om de vrede
te bewaren, haha! Ze heeft ook tics: een
tijdlang likte ze elk bord af. Dat was nog
oppassen, want als ze de laatste kruimel
had afgelikt, zette ze het bord gewoon
weer in de kast.

Nooit geschaamd

De impact die haar ziekte op mijn leven
heeft gehad, is dat ik niet angstig ben als
mensen ‘raar’ gedrag vertonen. Ik heb
nooit last gehad van de situatie of me voor
Liza geschaamd. Als mensen me vragen
of ik liever een gezonde zus had gehad,
vind ik het antwoord lastig: het was zo.
Maar ja, natuurlijk was het voor haar beter
geweest. En voor anderen met een metabole ziekte.
Door mijn betrokkenheid bij Metakids kom
ik in aanraking met gezinnen die leven met
het afschuwelijke verlies van een kind of
met ernstig gehandicapte kinderen. Dat
is vreselijk en we kunnen daar iets aan
doen. Daarom is het belangrijk dat er een
landelijk samenwerkingsverband komt,
waar nauw wordt samengewerkt door
artsen en onderzoekers. Met betere
informatie-uitwisseling is er al heel snel
groot resultaat te verkrijgen. Als je die
vreselijke ziekten en de consequenties
terug kan draaien, zou dat zó fijn zijn.”

Mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij en Stichting Metakids

Wat voor impact heeft een metabole ziekte op je gezin?
Deze moeders weten er alles van. Marit’s dochter raakte gehandicapt
en Zoyra verloor haar zoontje zelfs aan de gevolgen van de ziekte.
daarna het gesprek aan. ‘We hebben
heel slecht nieuws voor jullie,’ zei de arts.
‘Myrthe is heel ernstig ziek. Ze heeft een
metabole ziekte.’ We kregen te horen dat
we blij mochten zijn als ze haar eerste jaar
zou halen. En dan nog zou ze een leven
krijgen vol beperkingen. ‘Reken maar op
een zwaar gehandicapt kind,’ zei hij letterlijk. Ik zag mijn leven aan me voorbijflitsen.
Dit is een keerpunt, besefte ik, het wordt
nooit meer als hiervoor. Ik zag het helemaal
voor me: ziekenhuis in, ziekenhuis uit, een
FOTOGRAFIE NADINE SULA

‘Ik zag mijn leven aan
me voorbijflitsen’

MARIT KUYPER (42, vrijwilligerscoördinator bij een goed doel) woont samen
met Wybo Jan en is moeder van dochters MYRTHE (7), Philine (bijna 5) en Nore (3).
Myrthe lijdt aan de metabole ziekte CDG-1a en is daardoor ernstig gehandicapt.

“M

yrthe is een vrolijk meisje. Ze
staat continu ‘aan’ en is erg
bezig met haar omgeving.
Maar ze kan niet praten, lopen, zelf zitten,
eten of spelen. Dat komt omdat ze een
metabole ziekte heeft, die zich onder meer
uit in verminderde spierkracht, een sterk
vertraagde cognitieve en motorische ontwikkeling en epilepsie. Myrthe kwam ogenschijnlijk gezond ter wereld. Toen ze op het
consultatiebureau een hartruisje hoorden,
zijn we doorgestuurd naar een kinderarts.
Maar omdat ze normaal contact maakte en

het verder goed deed, maakten we ons niet
echt zorgen. Achteraf zei de kinderarts dat
hij schrok van Myrthe, omdat ze een aantal
uiterlijke kenmerken had die hij in combinatie met elkaar vreemd vond. Ze was heel wit,
had ingetrokken tepeltjes, erg lange vingers
en afwijkende vetvorming bij haar heupen.
Hij wilde haar observeren en wat testen
doen. Toen de arts daarna met ons wilde
praten, hadden we door dat er iets aan de
hand was. We hebben ervoor gekozen om
haar eerst nog even lekker in bad te doen
in een soort van onwetendheid en gingen

zwaar leven met een kind dat de hele tijd
ziek is. Een beeld van ouders die met een
gehandicapt kind in het winkelcentrum
lopen en dat je dan medelijden hebt met
zo’n gezin. Dat ging allemaal aan me
voorbij.
Inmiddels is Myrthe de één allang voorbij.
Hoewel ze een jaar lang bijna continu in
het ziekenhuis lag en we twee of drie keer
hebben gedacht dat ze het niet zou halen,
is ze er nog. We zijn positief en dankbaar
met wat we hebben, al zijn we ook een
rouwproces doorgegaan en soms nog
steeds verdrietig. Myrthe gaat niet oud
worden, we gaan haar nooit zien trouwen,
ze gaat nooit een kind krijgen of voor
het eerst naar school en al die mijlpalen
doen pijn. Maar inmiddels hebben we nog
twee kinderen. Wybo Jan en ik zijn allebei
drager van een fout gen, dus bij elke

Haar werk
voor Metakids
helpt Zoyra om
de herinnering
aan zoontje
Bjorn levend
te houden.

ZOYRA GRIFFIOEN
(43, pedagogisch medewerker) is
getrouwd met Frank en moeder van
dochters Suze (14) en Tatum (3) en
zoon BJORN. Hij werd geboren in 2011,
maar overleed als baby aan de ziekte
van Pompe, een metabole ziekte.

“W

e hebben er heel lang
over gedaan om in verwachting te raken. We
waren dus extra blij toen Bjorn kwam. Met
de twintigwekenecho zagen we dat het
een jongetje was, maar ook dat hij een
klompvoet had en een schisis, oftewel een
hazenlip. We keken elkaar aan en zeiden
lachend: ‘Ach, dan hoeven we in elk geval
niet elke zaterdagochtend langs het voetbalveld te staan.’ Dit was niet het ergste,
besloten we. Na zijn geboorte bleek de
schisis flink te zijn en het voeden ging erg
moeizaam. Toen we naar het ziekenhuis
gingen voor een operatie aan zijn voet,
wilde de arts vanwege dat voeden meer
onderzoek doen. Ze constateerden een
vergrote hartspier en nog wat kleinere
afwijkingen. Toen Bjorn zo’n tien weken
oud was, hadden we een afspraak met de
arts. Meteen werd gezegd: ‘Dit wordt een
moeilijk en verdrietig gesprek.’ Dan weet
je dat het fout is. Ik dacht: hij moet een
nieuw hart, dan zetten we hem op de
wachtlijst. We dachten nog steeds in
oplossingen. Maar toen kregen we te horen
dat hij een ernstige metabole ziekte had,
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Als je kind wordt
getroffen

zwangerschap werd getest of het kindje
dezelfde ziekte had als Myrthe. De eerste
zwangerschap na haar hebben we daarom
laten afbreken, maar Philine en Nore bleken
gezond. Met Myrthe kunnen ze niet echt
spelen, maar ze doen hun best door haar
rolstoel te duwen, speeltjes aan te geven
en te proberen gebaren met haar te maken.
Na heftige jaren is het redelijk stabiel.
Het gaat naar omstandigheden goed
met Myrthe; het is een innemend meisje,
iedereen loopt met haar weg. Dat we tegen
de verwachtingen in nog steeds met z’n
vijven zijn, daar zijn we heel blij mee.”

de ziekte van Pompe. Hoewel maar twee
kindjes per jaar daarmee worden geboren,
had ik er toevallig iets over gelezen. Dus
wist ik: dit is heel erg.
Kinderen met deze ziekte worden gemiddeld maar een half jaar oud, werd ons
verteld. Toen we, uitbehandeld, weer thuis
waren, vonden we het best eng: we hadden
’t idee dat Bjorn elk moment kon overlijden.
Uiteindelijk is hij 8,5 maand geworden.

‘In ons gezin blijft
Bjorn altijd bestaan’
In die tijd hebben we hem overladen met
liefde: elke maand vierden we zijn verjaardag, compleet met feesthoedje, omdat we
wisten dat Bjorn het jaar niet zou halen.
Na zijn dood vond ik het vooral onverteerbaar dat we tegenwoordig zo veel kunnen,
tot huisdieren klonen aan toe, maar dat
kinderen met metabole ziekten nog steeds
vreselijk moeten lijden of zelfs overlijden.

Ik ben helemaal geen hardloper, maar
besloot mee te doen met de Almere City
Run en zo geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Daardoor
kwam ik in contact met Stichting Metakids
en zet me daarvoor inmiddels vaker in.
Mijn werk voor Metakids helpt om de
herinnering aan Bjorn levend te houden.
Het maakt me minder machteloos en geeft
me het idee dat ik in elk geval het verschil
kan maken voor een ander. Helpen helpt;
ik zet mijn verdriet deels om in kracht. Ik
vind het fijn om over Bjorn te praten, want
dan blijft hij bestaan. Op vakantie gaat zijn
fotootje mee. En voordat we ergens heen
gaan, vraagt mijn dochter Suze standaard:
‘Mam, heb je Bjorn al ingepakt?’ De jongste,
Tatum, weet natuurlijk nog niet precies
hoe en wat is er gebeurd, maar wel dat
Bjorn haar broer is. Zij gaat altijd mee naar
zijn urnengrafje en dat poetsen we samen
op. Ik ben echt supertrots op mijn zoon
en ons gezin, om wat Bjorn heeft moeten
doorstaan.”

