
len nodig heeft.” 
„’Ze kan toch lopen?’ vragen

ze dan. Ja, ze kan lopen. En
springen, huppelen en schom-
melen. Maar na een half uurtje
speeltuin ploft ze uitgeput in
bed. Moet ik uitleggen dat dat
niet normaal is
voor een 7-jarig
meisje?”

Continu voor de
rechten van je kind
vechten is volgens
Maaike iets wat
herkenbaar is voor
alle ouders van een
kind met een zeld-
zame ziekte. „We noemen ons
weleens de tijgermama’s”, zegt
ze lachend. „Samen kunnen we
er ook om lachen; dat relati-
veert. Door ervaringen en tips te

Snakken naar band
met lotgenootjes 

Joes (7) heeft zeldzame chromosoomafwijking

Joes van der Linden
heeft de chromosoom-
afwijking NF1, een aan-
doening waarbij overal
in het lichaam (meestal

goedaardige) tumoren kunnen
gaan groeien. Ongeveer 1 op de
3000 kinderen wordt ermee ge-
boren. 

„Daarmee is het van alle zeld-
zame ziekten een van de meest
voorkomende”, legt moeder
Maaike van der Linden uit.
„Maar omdat het verloop bij ie-
dereen verschillend is, is er veel
onzekerheid. Net als andere ou-
ders van een kind met een zeld-
zame aandoening weten we niet
precies wat ons te wachten
staat.”

Moe
„Het eerste wat je na de diag-

nose doet is googelen, waarbij je
in ons geval allemaal mensen
met ernstig verminkte gezich-
ten zag. Afschuwelijk! Pas toen
we via het Zeldzame Ziekten
Fonds (ZZF) in contact met an-
dere ouders kwamen, begrepen
we dat dit een extremiteit is. De
meeste kinderen kunnen rede-
lijk normaal functioneren. Joes
kan vrijwel alles, maar zij heeft
door de vele tumoren dagelijks
pijn en is heel snel moe.”

Om meer energie over te hou-
den, gebruikt Joes sinds kort
een rolstoel. Het was een ge-
vecht om die te krijgen, vertelt
Maaike. „De meeste instanties
kennen NF1 niet. ’Neurowattes?’
vragen ze dan. Ik moet constant
verdedigen waarom mijn doch-
ter bepaalde zorg of hulpmidde-

delen, voelen we ons minder al-
leen.”

Daarom hechten Maaike en
haar gezin – dat behalve Joes uit
man Rob en zoon Ties (9) be-
staat – zoveel waarde aan lotge-
notencontact. „Via de Neurofi-

bromatose Ver-
eniging Neder-
land en het ZZF
hebben we veel
andere ouders
leren kennen.
Met zo’n dertig
man hebben we
een groepsapp
waar je vragen

kunt stellen of zorgen kunt de-
len. Vooral voor ouders die net
de diagnose hebben gekregen, is
dat fijn. Dan zeggen we meteen
massaal: ’Niet googelen!’”

Persoonlijk contact is echter
veel waardevoller dan online
verkeer, zeker voor de kinderen
zelf. „We organiseren elk jaar
een barbecue op de camping”,
zegt Maaike. „De een komt een
uurtje koffiedrinken, de ander
blijft drie dagen. De ouders klet-
sen gezellig bij en de kinderen
gaan lekker spelen.”

Beeldbellen
Vorig jaar ging die barbecue

vanwege de coronamaatregelen
niet door. „Joes zit nu veel te
beeldbellen met een lotgenoot-
je. Ze sturen elkaar kaarten,
knutselwerkjes en cadeautjes
via de post, maar ze missen het
om samen te spelen.”

Maaike hoopt daarom dat de
barbecue rond Pinksteren wél
kan doorgaan. „Misschien tegen
beter weten in, maar we zijn al-
vast met de voorbereidingen ge-
start. Joes en Ties kunnen niet
wachten.” 

Nu het land alweer een jaar in beperking zit, ver-
valt ook het lotgenotencontact van patiëntenor-
ganisaties grotendeels. Die verbinding is voor
kinderen met een zeldzame ziekte juist zo waar-
devol. Zoals voor de 7-jarige Joes van der Linden,
voor wie spelen met lotgenootjes is vervangen
door videobellen.
door Marion van Es

Activiteiten
patiënten-
organisaties
liggen stil

Joes van der
Linden (m.)

met haar
ouders en

broer Ties.
„We hopen

dat de barbe-
cue met

Pinksteren
kan doorgaan

en we ieder-
een weer

zien”, aldus
moeder
Maaike.
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GEZONDHEID

Stichting Zeldza-
me Ziekten Fonds
(ZZF) zet zich in
voor de circa een
miljoen Nederlan-
ders met een
zeldzame aandoe-
ning, onder meer
door geld voor
onderzoek in te
zamelen. Vanwege
de coronacrisis is
afgelopen jaar
600.000 euro
opgehaald; in 2019
was dat nog 1,2
miljoen euro.

„Op zich al dra-
matisch”, zegt
voorzitter Charles
Ruijgrok. „Maar

dat we de lotgeno-
tencontactdagen
moeten missen, is
misschien nog
erger. Jaarlijks
overlijden circa
14.000 kinderen
aan een zeldzame
ziekte. Voor velen
komt onderzoek
naar behandelme-
thodes te laat. Zij
hebben veel meer
aan de leuke din-
gen zoals uitjes
naar pretparken
en dierentuinen.
Dan kunnen ze
even onbezorgd
genieten. Ook
voor de gezonde

broertjes en zus-
jes is zo’n dag fijn.”

„Als het mogelijk
is om fysiek bij
elkaar te komen,
focussen we ons
op de vervulling
van individuele
hartenwensen.
Dankzij een gift
van de Vrienden-
Loterij kunnen we
het aantal lotgeno-
tencontactdagen
landelijk uitbrei-
den. Alles staat
gereed om in april
met z’n allen naar
de Efteling te
kunnen.” 
zzf.nl

ONBEZORGD GENIETEN

Bij bepaalde types kanker zien we
inderdaad een verhoogd risico op een
ernstiger beloop van een coronavirus-
infectie. Dat is soms het geval bij bloed-
kanker, longkanker en bij vormen van
uitgezaaide kanker. 

Waarschijnlijk heeft dat te maken
met een slechtere afweer, wat ofwel
door uw ziekte ofwel door de behande-
ling komt. 

Afstand
Als u als kankerpatiënt ook ouder

bent, diabetes of overgewicht heeft,
dan neemt het risico op een ernstiger
beloop toe. Het blijft belangrijk om
anderhalve meter afstand te bewaren
als u contact met anderen heeft. Zeker
als diegene verkoudheidsklachten

heeft of andere klachten zoals reuk- of
smaakverlies die mogelijk op een Co-
vid-19-infectie duiden. 

Als u zelf zulke klachten ervaart, is
het zaak dat u zich laat testen.

Darmkanker
Ik ben vijf jaar geleden voor darmkanker
behandeld en het gaat goed met me. Heb
ik een grotere kans om corona te krijgen?

We gaan ervan uit dat als u al vijf
jaar geleden voor dikkedarmkanker of
bijvoorbeeld longkanker bent behan-
deld en de ziekte niet is teruggekomen,
uw afweer vergelijkbaar is met mensen
die nooit deze kanker hebben gehad.
Uw kans op een ernstige coronavirus-
infectie is dan vergelijkbaar met men-
sen zonder kanker. 

Een hogere leeftijd, overgewicht,
hart- en vaatziekten of suikerziekte
blijven risicofactoren voor een ernsti-
ger beloop van Covid-19. 

Houd u aan de aanbevolen maatrege-
len en laat u vaccineren als u hiervoor
een oproep krijgt, is mijn advies.

Corona-risico als
kankerpatiënt?

In Spreekuur beantwoorden specialisten,
onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog
en seksuoloog/uroloog elke week een
medische vraag van een lezer. Heeft u een
vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl

Ik heb borstkanker en durf mijn
kinderen en kleinkinderen niet te
zien omdat ik bang voor besmetting
ben. Word ik als kankerpatiënt ern-
stiger ziek bij een corona-infectie?

Ernstiger beloop bij
slechtere afweer 


