‘Na mijn bezoek aan het Emma, heb
ik voor die dag al mijn afspraken
afgezegd. In de auto heb ik alleen
maar zitten huilen en ik reed direct
door naar mijn kind. Ik heb hem die
middag alleen maar zitten observeren en nog bewuster alleen maar
van hem genoten. Ik heb iedereen
in mijn omgeving verteld over wat
ik had meegemaakt. Vooral, dat wij
ons helemaal niet bewust zijn van
hoe het personeel zich inzet, hoe
zij er echt alles aan doen om het
dierbaarste wat je hebt, je kind,
beter te maken. Ik vind het dan ook
onbegrijpelijk, dat er wordt gekort
op de gezondheidszorg. We zouden
juist de rode loper voor ze moeten
uitleggen!’.
Dyanne Beekman
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‘Elke keer als ik in het Emma ben
geweest, realiseer ik mij dat
gezondheid een prachtig goed is.
Door de waan van de dag loop ik
daar wel eens aan voorbij.
Het zou goed zijn, als ik er een
gewoonte van zou maken om daar
iedere dag even bij stil te staan’.
Robert ten Brink

emma wordt beter

‘Ik wilde graag meer weten van
sikkelcelziekte, een ziekte die alleen
voorkomt bij donkere mensen. Een
klein meisje van vijf, Yaël heeft me
laten zien wat voor rotziekte het
is. Ze heeft iedere dag medicijnen
nodig tegen de pijn. En als het echt
erg is, wordt ze in het ziekenhuis
zelfs behandeld met morfine. Een
ziekte die alleen voorkomt bij
zwarte mensen, hoe leg ik dat uit
aan mijn dochter van vijf jaar?’.
Humberto Tan

emma wordt beter
‘Er zijn weinig dingen die méér
pijn doen aan je hart dan de aanblik
van een kind in het ziekenhuis.
Zo’n klein hoopje mens, aangesloten
op allerlei piepende apparaten,
slangen en infusen. Weggerukt uit
de vertrouwde omgeving, overgeleverd aan pijnlijke onderzoeken
en een hoop onzekerheid’.
Daphne Deckers
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‘We doen ons best
ons kinderziekenhuis
verder te ontwikkelen’
Hoofd Emma Kinderziekenhuis AMC
4

Prof. dr. Hugo Heymans
Wat stelt u zich voor bij ons kinderziekenhuis, het Emma Kinderziekenhuis AMC in
Amsterdam? Ooit, zo’n kleine 150 jaar geleden was er een klein kinderziekenhuis,
midden op de Wallen in de Amsterdamse binnenstad, gebouwd door particulieren
omdat bijna een derde van de kinderen geboren in onze hoofdstad in het eerste
levensjaar overleed. Gegoede burgers van de stad besloten om iets aan deze onacceptabele misstand te gaan doen. En zo werd een kinderziekenhuis gesticht, waar zieke
kinderen, vaak uit gezinnen met moeilijke sociaaleconomische omstandigheden,
konden worden verzorgd met de gouden regels van die tijd: rust, reinheid en regelmaat. Het allerbelangrijkste toen was eigenlijk voeding, gewoon goed te eten geven.
Dat was de gezondheidsbepalende factor die in die tijd ter beschikking stond. Het
Emma Kinderziekenhuis van weleer was al snel te klein, het kreeg een nieuw gebouw
dat bijna 100 jaar werd gebruikt, tot het EKZ fuseerde met de kinderafdeling van
het Academisch Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam en introk in het grote
AMC. Een echt kinderziekenhuis in een groot academisch ziekenhuis en daarmee een
bijzonder antwoord op de medische problemen van kinderen van vandaag.
Kon de kindergeneeskunde van de eerste jaren proberen zo goed mogelijk gebruik
te maken van hygiënische en voedingskundige inzichten, vandaag de dag heeft het
inzicht in ziektebeelden, de technologische mogelijkheden om die te diagnosticeren
en te behandelen een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Ziektes op de kinderleeftijd waar vroeger letterlijk geen kruid tegen gewassen bleek te zijn, zijn nog niet
te genezen maar in elk geval zo te behandelen dat het overgrote merendeel van de
kinderen de kans krijgt, om ondanks ziekte en behandeling, volwassen te worden.

Het Emma Kinderziekenhuis in het AMC heeft die ontwikkeling bewust meegemaakt
en heeft zich in de loop der jaren getracht rekenschap te geven van de consequenties hiervan. Wat betekent het als je nu de kans krijgt om volwassen te worden
met een ziekte waar je niet van geneest, maar wel voor behandeld kan worden?
Hoe beïnvloedt het opgroeien met een ziekte je lichamelijke, maar vooral ook je
psychische en maatschappelijke ontwikkeling? Heb je dezelfde kansen als een gezond
kind? Diagnostiek en behandeling in een kinderziekenhuis zijn nauw gekoppeld aan
onderzoek, onderzoek dat erop gericht is om zo goed, zo effectief mogelijk kinderen
te kunnen behandelen en die behandeling mag zich niet alleen beperken tot de
lichamelijke aspecten van ziekte of tot de functie van een ziek orgaan. Op de
kinderleeftijd moet het hele zich ontwikkelende kind, het uitgangspunt zijn voor het
uiteindelijk behandelingsresultaat.
Hoe kunnen wij een kind in ons ziekenhuis helpen zich zo gewoon, zo gelukkig
mogelijk te laten ontwikkelen tot een mens die ondanks ziekte en behandeling zijn
eigen plek kan vinden in onze maatschappij?
Het Emma heeft daar de afgelopen jaren met man en macht aan gewerkt in een
bijzonder veranderingsproces dat ‘de Metamorfose’ is genoemd. Natuurlijk blijft er
nog veel te wensen over, want we bereiken vaak het doel dat we onszelf stellen
nooit helemaal. Maar wees ervan overtuigd dat we elke dag met alle medewerkers
ons best doen om ons kinderziekenhuis verder te ontwikkelen. Een ieder die daaraan
een steentje wil bijdragen maakt meer dan Emma alleen beter.
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‘Het gaat om één ding:
de gezondheid van je kind’
Fotograaf

Nienke Elenbaas
Voor Emma die niet beter werd

6
Negen jaar geleden kwam ik voor mijn zoon in het Emma kinderziekenhuis. De
sfeer, de kinderen, artsen en verpleegkundigen… het raakte mij. Ik wilde iets
terugdoen en startte vijf jaar geleden een fotografieproject waarbij kinderen zich
kunnen opgeven voor het maken van een portret.
Ik merk dat mensen het gek vinden dat ik foto’s maak in een kinderziekenhuis.
Ze vinden het maar een sombere, enge plek met veel ellende waar je maar beter
ver van kan blijven. Helaas is ziekte niet iets dat je kunt sturen. Het kan iedereen
overkomen.
De kinderen die in het Emma kinderziekenhuis liggen zijn ziek, vaak ernstig ziek.
Maar als ik twee minuten bij ze binnen ben, zie ik dat al niet meer. Ook al zijn
ze ziek ze blijven gelukkig ook gewoon kind. Lekker klieren met kamergenootjes,
watergevecht met een verpleegkundige, konijnen knuffelen, lachen met de
Clinic Clowns, kinderen willen alles meemaken, hoe ziek ze ook zijn. Dat wil
ik laten zien. Die wereld dichterbij halen en zo de mensen van buiten meer
betrokken maken.
In het ziekenhuis valt alle franje van mensen af; het gaat nog maar om één ding:
de gezondheid van je kind. Ik hou van de echtheid van mensen. In het Emma zie
en voel je de ziel van mensen: de kracht, het optimisme en de tomeloze liefde voor
het leven. Ik word vaak geraakt door de oneindige liefde van ouders voor hun kind.

Zo heb ik ouders tegen hun kind horen zeggen dat het geen chemo’s meer hoefde
als het kind die echt niet meer wilde. Dan word ik stil. Ik wil mensen die niet met
ziektes te maken hebben, bewust maken van het feit dat het een luxe is om elke
dag weer op te staan en je leven voor die dag te leiden. Met de gewone zorgen
van de dag. In het ziekenhuis besef je elke weer wat een zondagskind je bent als je
gezond bent.
Bijna drie jaar geleden ontmoette ik Emma in het ziekenhuis. Vlak na onze ontmoeting hoorde ze dat ze niet meer lang te leven had. Ze was intens verdrietig over
alles dat nóóit meer zou gebeuren: al haar tanden wisselen, borsten krijgen en de
kinderen van haar zusje Suus zou ze nooit zien. De dag na die verdrietige mededeling, had ze zichzelf alweer bij elkaar geraapt en bedacht wat ze allemaal nog wilde
doen. Het waren geen grote wensen, gewoon een avond zelf bepalen hoe laat je naar
bed gaat. Een slaapfeestje met al haar vriendinnen. Die wensen zijn vervuld. Emma
werd uiteindelijk ingehaald door de tijd. Haar geest bleef tot het eind sterk maar
voor haar lijfje was de kanker te sterk. Als ik naar de foto’s van Emma kijk zie ik
haar liefde, kracht, optimisme, doorzettingsvermogen en passie voor het leven, die
eigenschappen zorgen ervoor dat Emma de strijd toch gewonnen heeft, want Emma
zal nooit vergeten worden.
Alle bijzondere ontmoetingen hebben mij veranderd. Alle foto’s in dit boek hebben
hun eigen verhaal. Verhalen die een stuk van mij zijn geworden en mij facetten van
het leven hebben laten zien die ik koester.

Ik wil alle kinderen en hun ouders intens danken voor hun medewerking. Ik zal
nooit vergeten, dat zij mij toelieten in deze kwetsbare tijd.
Jullie zijn mijn helden van de toekomst!
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Bij Marit (10) wordt een bottumor geconstateerd in
haar bovenbeen en knie.
Ze krijgt een omkeerplastiek: haar bovenbeen en knie
worden verwijderd en haar onderbeen wordt achterstevoren geplaatst als bovenbeen. Daardoor kan haar enkel
als kniegewricht dienen waardoor het lopen met een
prothese makkelijker zal gaan.
Na 18 chemokuren en 99 nachten in het ziekenhuis is
Marit klaar.
Nu kan ze rustig wennen aan het ‘gewone’ leven thuis
en op school met haar vriendinnen.
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Vandaag moeten de hechtingen verwijderd worden. Het zijn er 70 en de eerste doet al erg pijn.
De verpleegkundige luistert goed naar Marit. Dat zorgt ervoor dat Marit zich veilig voelt. Zij heeft
de regie. Heel voorzichtig wordt hechtinkje voor hechtinkje eruit gehaald. Marit is een held.

Even bijkomen
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Mart met cavia

Michelle

De kleine Ivo staat op de afdeling bekend als een
begaafde trommelaar. Overal waar hij langs loopt
trommelt hij met zijn handjes de meest bijzondere
ritmes.
De laatste tijd is Ivo wat stil en trommelt niet.
Hij zit niet lekker in zijn vel. Zijn pedagogisch
medewerkster roept hulp in van een muziekleraar.
Bij het zien van de trommels breekt er een grote
lach door. Voor toegestroomd publiek geeft hij een
geweldige drumshow. Hij ontspant en laadt zich op
voor de kuren die nog op hem wachten. Ook dit
is topzorg.

bijzondere verhalen
Robert ten Brink, Daphne Deckers, Humberto Tan en Dyanne Beekman brachten een bezoek aan
het Emma Kinderziekenhuis en schreven daar een bijzonder verhaal over.
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En er zijn kinderen die zo’n enorme indruk hebben gemaakt op de artsen en verpleegkundigen dat ze nooit
vergeten zullen worden. Vier verhalen over vier bijzondere kinderen: Rupesh, Emma, Don en Roos.

Alles weer schoon

I

‘Dan denk ik: wacht maar
tot het je overkomt’
Styliste en presentatrice
II

Dyanne Beekman
‘Toen ik werd gevraagd om mee te werken, was ik meteen enthousiast, het leek
mij heel bijzonder om eens van dichtbij mee te mogen maken wat er in een
kinderziekenhuis gebeurt. Ik had het eerste fotoboek over het Emma gezien en
ik was enorm onder de indruk. Dus ja, natuurlijk wilde ik meedoen.
’s Morgens vroeg parkeerde ik mijn auto voor het ziekenhuis. Ik had net een
conference call gevoerd en stapte het gebouw binnen. Mijn hoofd zat blijkbaar
nog helemaal bij die bespreking, want op het moment dat ik het bordje Neonatologie zag, dacht ik opeens: wat ga ik hier eigenlijk doen? Maar ik dacht, ik laat
het niet merken. Ik werd warm ontvangen door Andrea, de verpleegkundige
met wie ik zou meelopen; ze vertelde me dat de afdeling Neonatologie best een
heftige is. En dat ik niet moest schrikken. Of ik niet eerst wilde gaan zitten? Ik
dacht: nee hoor, laat het maar gebeuren! Toen ik de groene kleding aan kreeg
en ik op de wand een foto zag van een onwaarschijnlijk piepklein handje op een
grote mensenhand, toen schrok ik wel. Ik was net een paar maanden moeder van
mijn zoon Christian. Maar ik dacht: kom op, laat me die ouders en die kinderen
maar zien!’
En ja, wat ik toen meemaakte was heel heftig. Ik zag hoe ongelofelijk lief en
hoe zorgzaam het medisch personeel was. Die doen er werkelijk álles aan
om jouw aller aller dierbaarste gezond te maken. En dat dierbaarste wat je
hebt moet je als moeder uit handen geven. Dat is natuurlijk afschuwelijk voor
een moeder.

‘Ik realiseerde mij tussen alle couveuses, dat een gezond kind niet voor iedereen
normaal is. Ik zag een moeder die net bevallen was en hoe verliefd ze naar haar
piepkleine veel te vroeg geboren kindje zat te kijken. Ik zag dat minimensje en
verwonderde mij erover dat het nog leefde. En bij een andere moeder zag ik de
angst in de ogen. Een verschrikkelijke angst. Die blik zal ik nooit meer vergeten.
Halverwege de ochtend werd het mij te veel. Ik was zó onder de indruk, dat ik
gewoon moest huilen. We zijn koffie gaan drinken en hebben gesproken over hoe
heftig zo’n afdeling is. Andrea heeft mij fantastisch opgevangen. En we zijn weer
teruggegaan. Ik zag de zorgen van een bezorgde vader, ik zag hoe het personeel
bezig was met alle apparaten, ik zag hoe ze ingrepen. Ik was helemaal onder de
indruk hoe het personeel zich inzette.’
Rode loper
‘Na mijn bezoek aan het ziekenhuis, heb ik voor die dag al mijn afspraken
afgezegd. In de auto heb ik alleen maar zitten huilen en ik reed direct door
naar mijn kind. Ik heb hem die middag alleen maar zitten observeren en nog
alleen maar van hem genoten. Ik was zó ontzettend dankbaar dat hij gezond is,
dat hij leeft en dat ik moeder ben van zo’n lief en gezond mannetje. De nachten
na mijn ervaring in het Emma, heb ik slecht geslapen en de dagen erop heb ik
iedereen verteld over wat ik had meegemaakt. Ik heb mijn ouders, mijn schoonouders, medewerkers, allemaal heb ik ze erover verteld. Vooral, dat wij ons met
z’n allen helemaal niet realiseren wat er binnen de muren van een ziekenhuis
gebeurt! Dat wij ons helemaal niet bewust zijn van hoe het personeel zich inzet,

hoe zij er echt alles aan doen om het dierbaarste wat je hebt, je kind, beter te
maken. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk, dat er wordt gekort op de gezondheidszorg. We zouden juist de rode loper voor ze moeten uitleggen! We willen
met elkaar de beste zorg, dat verwachten we ook. Maar het medisch personeel
krijgt niet de waardering die het verdient. De jeugd heeft de toekomst, hoe kun
je dan bezuinigen op zieke kinderen? Dan denk ik: wacht maar tot het je overkomt. Wat zijn we nou met z’n allen aan het doen?’

III

‘De kans dat hij dit zou
overleven was minimaal’
Een wonderkind
IV

Rupesh (5)
Mina: ‘De eerste maanden van zijn leven groeide Rupesh heel normaal op, maar
na een half jaar ging hij steeds minder eten. De huisarts zei dat kinderen daar
allemaal wel eens een tijdje last van hebben. Maar bij Rupesh ging het niet over.
Als moeder word je daar gek van. Met acht maanden constateerde het consultatiebureau dat zijn groei stopte. Ook kreeg hij uitslag in zijn mond, dus misschien
kon hij daarom moeilijk eten? Maar dat was het niet, want niet alleen het eten
ging steeds moeizamer, ook het slapen, hij kon gewoon z’n draai niet vinden in
zijn bedje. Hij huilde ongelooflijk veel. Allebei hadden we enorme wallen onder
onze ogen vanwege het chronisch tekort aan slaap. Toen Rupesh een jaar was,
deed hij eigenlijk niet veel meer dan dag en nacht huilen, huilen, huilen. En
overgeven. Als moeder voel je dat er iets niet klopt. Ik ben heel vaak naar de
dokter gegaan, maar altijd werden mijn zorgen weggewimpeld. Op een dag constateerde de huisarts, dat hij vocht achter zijn trommelvlies had en schreef een
antibioticum voor. Maar het hielp niets. Ook de uitslag in zijn mond ging maar
niet over. Op een gegeven moment ben ik zelf naar het plaatselijke ziekenhuis
gegaan. De KNO-arts constateerde een oorontsteking en stelde buisjes voor. Ik
vroeg nog aan die man: ‘Weet u het zeker? Is dat het wel?’
Droge luiers
‘Een paar weken leek het ietsje beter te gaan, maar uiteindelijk sliep Rupesh
alleen nog maar, en at hij niets meer. Ook plaste hij niet meer, zijn luiers bleven
droog. Toen zijn we op een zaterdagochtend naar de Eerste Hulp gegaan. Daar
raadden ze aan het nog even aan te zien, maar ’s avonds gingen we terug: zijn

luiers bleven droog. Er werd een specialist bijgehaald en die voelde iets in de
buik. Die nacht moesten we blijven. Ondertussen zag Rupesh er zó slecht uit, hij
was helemaal wit. Zijn bloed werd onderzocht en het bleek dat ie nauwelijks nog
ijzer had. Op zondagmorgen werd er een echo gemaakt. De artsen keken elkaar
aan en vroegen of ik mijn man er eventjes bij wilde halen. Nou, dan weet je
al genoeg. Het bleek dat Rupesh in dat heel kleine magere buikje van hem een
tumor had ter grootte van een volwassen vuist. Je wereld stort in, je wereld stort
in. Huilen. Huilen. Huilen. Ik dacht: ik ben hem kwijt. Ik ben hem kwijt.’
‘Met spoed werden we met de ambulance naar het Emma kinderziekenhuis AMC
gebracht. En gelukkig stond daar dokter Marianne, een geweldig lieve arts. We
hebben later een intense band met elkaar gekregen, zij heeft werkelijk álles voor
Rupesh gedaan. Die twee zijn echt dol op elkaar geworden. Dokter Marianne,
ving mij op terwijl ik mijn doodzieke kind in mijn armen hield. Maar op het
moment dat een arts je gaat uitleggen wat er precies aan de hand is, dan hoor
je eigenlijk niks, behalve de woorden: Ja, en je kunt hem ook verliezen.’
Er volgden allerlei onderzoeken waarbij je je alleen maar machteloos voelt. Drie
dagen later krijgen we het verschrikkelijke nieuws: Rupesh heeft een neuroblastoom, in de linkerbijnier. Het is de agressiefste vorm van kinderkanker. De
kanker heeft stadium vier, wat wil zeggen dat er uitzaaiingen zijn in de botten
van zijn armen en benen. Ik dacht: ik ben hem kwijt. De kans dat hij dit zou
overleven was minimaal’.

Bang
‘Rupesh werd meteen behandeld met radioactiviteit en geïsoleerd verpleegd.
De eerste behandeling wordt hij slapend gehouden. Hij balanceert voortdurend
op de rand van de dood.
Gelukkig blijken de radioactieve behandelingen aan te slaan, de tumor slinkt
tot een balletje. En Rupesh wordt van een wit, slap, droef mannetje weer wat
vrolijker. Hij ging weer spelen, hij vond het leuk om naar de televisie te kijken.
En vooral: hij kon weer lachen. Dat had ik hem allemaal al máánden niet meer
zien doen. Er kwam een heel, heel klein sprankje hoop. Maar het zwaard van
Damocles hing nog voortdurend boven ons hoofd. Er was constant de angst dat
ik hem zou verliezen.
Rupesh moest zes zware chemobehandelingen ondergaan. Hij kreeg de zwaarst
mogelijke dosering die een baby van een jaar aan kan. Het was op het randje
van wat mogelijk was, daardoor bestond er een risico dat één van de organen
zou kunnen bezwijken. Maar er was geen andere keus, het moest. Tijdens
iedere chemo was hij eigenlijk best vrolijk, maar na iedere kuur stortte hij in:
dood- en dóódmoe. En dan gingen we weer voor een paar weken naar huis om op
adem te komen. Omdat zijn afweer echt helemaal nul was, zou iedere infectie
dodelijk kunnen zijn. Ik moest voortdurend zorgen voor een brandschoon huis.
En ik moest voortdurend bezoek op afstand houden. Maandenlang was ik dag en
nacht bij Rupesh. Ik wilde hem geen moment alleen laten, zo bang was ik hem te
verliezen. De verpleegkundigen waren heel behulpzaam, maar ik wilde het zelf

V

‘Maar de angst blijft.
Die gaat nóóit meer weg’
doen om mijn doodzieke kind te laten voelen dat zijn mama er altijd was. Steeds
dacht ik aan de woorden: agressiefste kanker, uitzaaiingen. Hoe zou hij óóit
kunnen genezen?’

VI

Hoop
‘En wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde: na drie chemo’s bleken
de uitzaaiingen verdwenen. Het was een wonder. De behandelingen sloegen aan!
Er kwam ietsje meer hoop. Na alle zes de chemobehandelingen was de tumor
zo geslonken, dat hij kon worden verwijderd. Maar het grote probleem was, dat
de tumor om verschillende bloedvaten heen genesteld zat. De operatie zou niet
zonder risico zijn. Ik was verschrikkelijk bang. De chirurg die ging opereren was
een heel ervaren man werd mij verteld. Maar toch.
Vlak voor de operatie ben ik naar de chirurg toe gegaan en terwijl ik mijn beide
handen tegen elkaar hield, vroeg ik hem: ‘Ik geef u mijn kind in uw handen,
wilt u er alstublieft, alstublieft goed voor zorgen?’. Dat beloofde hij en sloeg een
arm om mij heen. Na zes ondraaglijk lange uren, belde de chirurg zelf vanuit de
operatiekamer: ‘...Het is voor 99,9% goed gegaan!’. Ik was zó dankbaar, zó ontzettend dankbaar. Ik heb de chirurg van pure blijdschap gezoend en ik heb hem
bedolven onder de bloemen. En ik beloofde mijzelf, dat ik samen met Rupesh
naar India zou gaan om hem in de Heilige rivier de Ganges te dompelen.
Na de operatie volgde nog een laatste zware behandeling: een autologe beenmergtransplantatie waarbij opgeschoonde stamcellen van Rupesh werden teruggeplaatst. Ook die behandeling was vol zorgen en angst. Maar ook die doorstond
hij wonderwel.
En toen na bijna een jaar mochten we het Emma verlaten. We mochten naar

huis! Het was een dag vol emoties, van sommige artsen en verpleegkundigen ga
je gewoon houden, vooral van dokter Marianne. De tranen vloeiden rijkelijk.
Nooit had ik kunnen denken dat de dag zou komen dat we afscheid konden
nemen van het Emma. Ik kwam met een kind binnen dat op sterven na dood was
en opeens wat het zo ver: we gingen naar huis! Naar huis!
De operatie was dan wel geslaagd, maar we waren er nog niet. Nu moest er
afgewacht worden, hoe sterk zou Rupesh blijven na alle behandelingen? Hij had
de meest zware chemotherapie gekregen die een kind van een jaar zou kunnen
verdragen. En nu was het afwachten. Ik kon niets meer doen, dan alleen goed
voor hem zorgen. Zorgen voor een brandschoon huis, voor goed eten en voor
genoeg slaap, want één infectie zou dodelijk kunnen zijn.’

VII

Rupesh is nu drie en half jaar kankervrij. Iedere drie maanden wordt hij
onderzocht, en iedere keer weer gaat Mina met angst en beven naar het Emma.
En elke keer als ze thuis gebeld wordt over de uitslag, staat ze te trillen op haar
benen. Tot nu toe was elk telefoontje positief. Maar de angst blijft. Die gaat nóóit
meer weg.
Rupesh ontwikkelt zich normaal: hij speelt, rent, leeft, geniet, gaat naar school
en heeft vriendjes. Van zijn ziekte kan hij zich helemaal niets meer herinneren.
En misschien is dat maar goed ook.
Twee jaar geleden is Mina met haar zoon naar India gereisd om hem onder te
dompelen in de Ganges. Het was een onvergetelijke ervaring.
En sinds de dag dat Rupesh ziek werd, staat Mina iedere ochtend om 06.00 uur
op om buiten in de tuin, water te offeren aan de Zonnegod. Ze zal het de rest van
haar leven blijven doen. Uit grote dankbaarheid voor haar wonderkind.
Mina en haar ‘wonderkind’

‘Mama ik wil niet dood
zoals Elgino, zegt ze dan’
Televisiepresentator, schrijver en kledingontwerper

Humberto Tan
Een ziekte die alleen bij zwarte mensen voorkomt.
Hoe leg je dat uit aan je dochter van vijf jaar?

VIII

Het is een zonnige vrijdagmiddag. Met open dak rijd ik naar het Emma kinderziekenhuis. Onbekommerd en onbezorgd. Voor zover ik weet ben ik gezond. Ik
heb in ieder geval geen klachten. Een paar jaar geleden reed ik deze weg iedere
dag. Wekenlang. Met een knoop in mijn buik. Mijn oudste broer was opgenomen
met een hersentumor en dat maakte het bezoek loodzwaar. Fysiek, maar vooral
emotioneel. Nu is het anders.
‘Parkeren bij P2 stond in de e-mail en dan via de G liften naar de 8e verdieping,
door de klapdeuren, 2e deur links.’ Op zoek naar Dr Marjolein Peeters, hematoloog en dé sikkelcelziekte specialist van Nederland. De dokter wacht al op me.
‘In Afrika worden de meeste kinderen met deze ziekte niet ouder dan tien jaar’
vertelt Dr Peeters direct. Verbijsterend hoe verwoestend zo’n ziekte in Afrika
blijkt te zijn.
Baby’s met sikkelcel krijgen jarenlang, vanaf vier maanden tot zo’n 12 jaar,
dagelijks antibiotica om de bacteriën geen kans te geven. Ruim 10% van zwarte
Afrikanen is drager van de ziekte. Ik realiseer me dat ik dus ook drager zou kunnen zijn, want wat voor Afrikanen geldt, geldt ook voor Surinaamse creolen, de
bevolkingsgroep waar ik zelf toe behoor. Voor zover ik weet, komt de ziekte in
mijn familie niet voor, maar daarmee is het niet uitgesloten dat ik niet alsnog
Humberto Tan en Yaël

drager zou kunnen zijn. Als twee dragers zich voortplanten, is er de kans dat
het kind ook drager is. Nog een cijfer waar ik van schrik: één op de zeven
Surinamers is drager!
Sikkelcel is een erfelijke bloedziekte waarbij de rode bloedlichamen een
afwijkende ‘sikkel’ vorm hebben. Door deze vorm kunnen de bloedlichamen als
het ware in elkaar grijpen en vast klonteren. Met als gevolg helse pijnen en het
risico van een herseninfarct. Het opmerkelijke is, dat dragers van de ziekte in
Afrika beter resistent zijn tegen malaria, want het bloed van dragers bestaat
voor 40% uit sikkelcellen. De parasieten kunnen niet met de sikkelcelvormige
bloedlichamen omgaan. ‘Neem bijvoorbeeld Zuid-Afrika’, zegt Dr Peeters,
‘daar komt bijna geen malaria voor en dan zie je dat er ook vrijwel geen sikkelcelziekte is’.
Marjolein Peeters neemt me mee naar de afdeling waar een meisje met sikkelziekte is opgenomen. Yaël ziet er schattig uit met haar spijkerjasje. Voor een
meisje van vijf zijn alle feiten over sikkelziekte niet relevant. Ze voelt zich goed
of slecht en dat is soms vrij beangstigend. Als baby huilde ze veel. Niemand wist
waarom. De huisarts dacht in eerste instantie dat ze een zogenaamde ‘huilbaby’
was. Met zes maanden werden haar handen en voeten dik. Haar lippen waren
droog en haar urine rook sterk. Oma dacht aan sikkelcelziekte want het kwam
in de familie voor. Haar vader wist niet dat hij drager van de ziekte was, haar
moeder wel.

Het is zwaar voor de ouders. ‘Mama ik heb au’ roept Yaël als ze weer pijn heeft.
Wanneer zij ziek wordt, wil je er zijn voor je kind’, zegt de moeder in de spreekkamer van Dr Peeters. ‘Maar je kan ontslagen worden van je werk als je er zo
vaak niet bent. Oma helpt wel veel maar toch. We moeten altijd en overal rekening mee houden. Extra kleding meenemen. In de kou heeft ze veel pijn en dan
moeten we zelfs een gevecht voeren met school om haar in de winter niet, zoals
de andere kinderen, verplicht naar buiten te sturen. Schoolzwemmen moet in
warm water. Anders ook weer die pijn. Yaël heeft iedere dag medicijnen nodig.
Ze vraagt er trouwens zelf om.’ Als het nodig is, neemt het tengere meisje, dat
zich tijdens ons gesprek goed voelt, ook paracetamol met codeïne of in ernstige
gevallen wordt ze in het ziekenhuis zelfs behandeld met morfine. Weer tegen die
pijn. Een ziekte die alleen bij zwarte mensen voorkomt. Hoe leg ik dat uit aan
mijn dochter van vijf jaar?
‘Yaël slaapt nu met een foto van haar neef Elgino onder haar kussen. Ze slaapt
slecht. Elgino had ook sikkelcelziekte’ Had ja, hij is aan de gevolgen van de ziekte
overleden. Zeven jaar nog maar. ‘Ik wil niet dood zoals Elgino mama’, zegt ze
dan. Ze praat met een psycholoog om het te helpen verwerken. Weet je, als Yaël
40 graden koorts heeft, staat de hele familie voor de deur. Iedereen is bezorgd
om haar gezondheid.’
Ik rijd terug naar huis. Het is nog steeds mooi weer, maar toch is het minder
zonnig dan eerder op die middag.

IX

‘Ieder kind is er één en
ieder kind reageert anders’
Nooit hoge hakken
X
De meeste kinderen in het Emma worden beter, maar er zijn ook kinderen die
het leven moeten loslaten. Soms is de ziekte sterker dan het leven, sterker dan
alle behandelingen. Drie jaar geleden namen Ine en Henk afscheid van hun
dochter Emma.
Ine: ‘Het is natuurlijk vreselijk dat Emma dood is, maar haar is zo ook veel
bespaard gebleven. Soms ben ik bang dat ze vergeten wordt. Gelukkig verzekeren
mensen om ons heen, dat ze het nog regelmatig over haar hebben. Dat doet mij
dan wel goed.’ Susan mist haar heel erg. Ze is haar grote zus kwijt. Haar grote
voorbeeld. Ze mist de geluiden en het gerommel op haar kamer, maar vooral het
kibbelen en het samen spelen. En wij zijn er wel, maar we kunnen natuurlijk
niet die rol invullen. Wat Suus ook jammer vindt, is dat ze geen spullen meer
kan lenen van Emma. Laatst in een speelgoedwinkel zegt ze tegen de verkoopster: ‘Wel balen, mijn zus is dood en nu moet ik al het speelgoed zelf kopen!’
Geen gezeur
‘Op 16 februari 2006 kregen we de diagnose kanker. Die datum zullen we nooit
vergeten. Emma was zeven en had al een paar weken last van haar knie. Op haar
hurken zitten deed pijn, maar fietsen en sporten ging prima. We dachten: het
zal de groei wel zijn. Ze bleef last houden en op een gegeven moment voelden we
een kleine verdikking. Die 16e februari zaten we ’s morgens bij de huisarts en zij
Emma

stuurde ons direct door naar het ziekenhuis voor een echo. Terug bij de huisarts
vertelde zij ons dat het een bottumor was en dat er grote kans was dat haar been
eraf zou moeten. De volgende dag zaten we al in het Emma kinderziekenhuis en
konden we meteen overal terecht. Dat alleen al maakt je hartstikke bang!’ Na
een paar dagen van onderzoeken kwam de uitslag: een tumor van 26 centimeter

Nee, zeiden wij dan, je hebt je best gedaan. We proberen het over een uurtje
weer.’ Vaak onderhandelde ze met de dokter over nog een extra dag om zelf te
eten en te drinken, en iedere keer lukte het net op het randje.

in haar bovenbeen en uitzaaiingen in haar longen. Over de kansen konden de
artsen niet veel meer zeggen dan: ‘Ieder kind is er één en ieder kind reageert anders’. Emma heeft van het begin af aan geweten dat ze dood kon gaan. Waarom
zou je anders medicijnen nemen waar je zo verschrikkelijk ziek van wordt? Dus
onderging ze alle behandelingen, chemo en bijwerkingen, al werd ze daar niet
blij van. Ze werkte mee, maar als het genoeg was kwam ze ook op voor zichzelf.
Emma wist heel goed wat ze wilde. Ze wilde geen gezeur, ze wilde vooral niet
over haar ziekte praten. En al helemaal niet over de dood. Ook bij de psycholoog
niet, die kon niet veel bij haar aanrichten, dan alleen praten wat ze van haar
ziekte vond. Ze wilde zo normaal mogelijk verder leven. Als ze een chemokuur
had gehad en de waardes waren goed genoeg om weer naar huis te mogen, keek
ze op de klok om te kijken of ze nog naar school kon. Dan gooiden we alle spullen
in de koffer en reden snel naar huis. Altijd wilde ze naar school, gezellig bij haar
vriendinnen. Voor Emma het gewone leven.
Ze had een enorme wil. Zo wilde ze persé geen sondevoeding. Ze wilde geen slang
in haar neus, dan kon iedereen zien dat ze ziek was. Ze wilde hoe dan ook zelf
blijven eten. Maar vooral de eerste maanden bleef ze maar spugen en kwam ze
gevaarlijk dicht bij de grens van de sonde. ‘Moet ik nu aan de sondevoeding?

‘In mei werd ze geopereerd. Ze kreeg een omkeerplastiek; haar bovenbeen en
knie werden verwijderd en haar onderbeen werd achterstevoren geplaatst als
bovenbeen. Het voordeel daarvan is dat de hiel als kniegewricht dient, waardoor
het lopen met een prothese makkelijker wordt. Na drie maanden rolstoel (ze
mocht haar been niet belasten omdat het makkelijk kon breken) was ze blij dat
ze weer kon gaan lopen, al was dat lastiger dan ze dacht. Ze oefende keihard
om zo snel mogelijk weer te kunnen lopen: met blosjes op haar wangen liep ze
rondjes met haar prothese.
In september kreeg Emma een borstoperatie om de uitzaaiingen uit haar longen
te verwijderen. Vier zijn er weggehaald, terwijl er maar twee zichtbaar waren
op de scans. Ook deze revalidatie ging weer voorspoedig; na acht dagen mocht
Emma naar huis en vijf dagen later ging ze in de rolstoel alweer een paar uur
naar school. Daar werd ze altijd weer hartelijk verwelkomd door haar klasgenoten. Nog zes chemokuren later, in december, was het protocol afgelopen en
werden we losgelaten. Een paar weken later gingen we naar Curaçao – dankzij
Doe een wens – en wat hebben we daar genoten. Van de zon, de rust, de luxe en
de gedachte dat het allemaal voorbij was en dat ‘ons’ nieuwe leven, met handicap
maar zonder kanker, kon beginnen. Helaas, twee dagen na terugkomst in

Blonde pruik
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‘Emma maakte een
laatste wensenlijstje’
XII

Nederland bleek bij de controle dat er weer uitzaaiingen te zien waren op haar
longen. De oncoloog had al een bed voor haar gereserveerd voor de week erna.
Maar Emma was op school gekozen tot Prinses Carnaval en dat wilde ze natuurlijk niet missen. Ze was een stralende gebruinde prinses met een blonde pruik,
die ze op een gegeven moment afdeed vanwege de jeuk. Stond ze tussen alle
kinderen met een bruin kaal hoofd in haar prinsessenjurk te glunderen en te
swingen! Twee dagen later lag ze weer aan de chemo.’

Henk: ‘De laatste weken kreeg Emma het steeds benauwder. We gingen bij toerbeurt hele dagen en nachten buiten met haar wandelen in de rolstoel. ‘Em’ vond
alles best als ze maar naar buiten kon, waar ze lucht had. Onderweg vertelden
we verhalen over van alles en nog wat. En midden in de nacht heb ik bij een
spoorwegovergang verteld hoe je de spoorbomen naar beneden kan doen, zonder
dat er een trein aankomt. Dat hebben we toen stiekem gedaan. Ze beloofde het
geheim mee te nemen in haar graf’.

Nooit meer
Ine: ‘Na dit tweede protocol van twaalf kuren had ik een gesprek met de dokter,
alleen. ‘Em’ vertrouwde het niet, want twee weken eerder had ze na een uurtje
zwemmen (eindelijk weer, na Curaçao) bloed opgehoest.’ Na het gesprek liep ik
de zaal op. Ze keek me aan: ‘Mama, ik ga toch niet dood?’ Ik zei niets, kon het
niet, want er lagen meer kinderen. Maar ze zag aan mijn ogen dat het wel zo was
en ze gilde: ‘Ik wil niet dood, ik wil nog niet dood!’ Twee zusters raceten ons met
bed en al door de gang naar een apart kamertje. Het enige wat ze kon was huilen:
‘Ik zal nóóit studeren. Ik zal nóóit op hakken lopen. Ik zal nóóit kinderchirurg
worden. Ik zal nóóit de kinderen van Suus zien.’ Ze was helemaal over haar toeren. Emma wilde Henk en Susan ook bij zich hebben en we hebben met elkaar de
nacht doorgebracht. Suus bewaart daar heel goede herinneringen aan, gezellig
met elkaar op één kamer. Laatst zei ze nog dat ze dat zo erg vond, omdat ‘Em’ die
nacht wist dat ze dood zou gaan, terwijl zij het juist zo gezellig vond.

De laatste maanden sliepen ze met het gezin in één bed. Zo konden ze uren
ongemerkt (nou ja, soms was het: ‘Pap! Kijk niet zo!’) naar Emma kijken, haar
ademhaling horen, haar tegen zich aan voelen en vooral proberen haar geur
voor altijd in zich op te nemen.
De laatste week bezoeken ze nog een vriendje van Emma die ze had leren kennen in het ziekenhuis, die op dat moment in Villa Pardoes logeerde, vlakbij de
Efteling. Ze zoog die dag alles in zich op. Wilde maar niet weg van Villa Pardoes,
niet weg van de Efteling; ze bleef dralen, kijken en alles in zich opnemen alsof
ze voorvoelde dat ze voor het laatst buiten was. En dat gebeurde ook. Een paar
dagen later raakte Emma in coma en is ze ingeslapen.
Het is nu drie jaar geleden dat Emma overleed. Het gemis is er. Iedere dag. Het
verliezen van je kind is volgens Henk en Ine niet met woorden te vangen. Dit
verdriet is te groot voor tranen. Het is een voortdurend onderbuikgevoel, dat je
iets vergeet, iets kwijt bent, iets mist. Het sluimert in je halfbewuste. Je weet dat
er iets mist, maar niet waar je het kunt vinden. Bij Ine voelt het soms alsof haar
huid eraf is, alles komt ongefilterd binnen.
‘Blijven ademen’ is de enige manier om door te gaan, ook als alles uit je handen
glipt en je niet meer kunt dan meebewegen met de gebeurtenissen.

Wensenlijstje
Emma maakte een laatste wensenlijstje. Er stonden eenvoudige dingen op: een
dagje mee naar papa’s werk, een mobieltje, veel naar school en een slaapfeestje
met haar vriendinnen.
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‘Ik realiseer mij dat gezondheid een prachtig goed is’
Televisiepresentator

Robert ten Brink
Een van Nederlands meest populaire televisiepresentatoren zet zich als ambassadeur in voor het Emma. Regelmatig neemt Robert namens ons ziekenhuis
een cheque in ontvangst, doet hij een opening, of presenteert hij een bijzonder
event. Geen moeite is hem te veel, soms schuift hij wat in zijn agenda, maar hij
maakt altijd tijd. Ook op zijn vrije zondag en zelfs op zijn verjaardag.
Robert ten Brink past bij ons. Vader van vijf prachtige dochters, en grootvader
van een kleinzoon. Hij is sympatiek, invoelend, belangstellend en van onberispelijk gedrag. Hij deelt als het ware ons DNA.

XIV

Een heel goed doel, heel dichtbij
‘Dat ik mij elke keer weer met hartstikke veel plezier inzet voor het Emma heeft
een emotionele aanleiding. Onze eerste dochter was nog heel klein, toen ze
plotseling heel erg ziek werd. Als jonge en natuurlijk overbezorgde ouders belanden we in het Emma Kinderziekenhuis aan de Sarphatistraat. We werden daar
echt fantástisch opgevangen. Als ouders mochten we zelfs naast het bedje van
ons kind slapen. Dat was 25 jaar geleden echt nog niet zo gewoon.
Onze dochter werd gelukkig weer helemaal beter. En omdat mijn vrouw zwanger
was van onze tweede dochter en we zulke goede ervaringen hadden met het
Emma, en natuurlijk ook uit dankbaarheid dat het zo goed was afgelopen met
ons kind, hebben we onze tweede dochter Emma genoemd.
Dus de naam Emma zat gewoon altijd al in mijn hoofd, maar bovendien ben ik
100% Amsterdammer en het Emma is een heel goed doel, heel dichtbij en heel
sympathiek.‘
Robert met Hannah en Indy

‘Elke keer als ik in het Emma ben geweest, realiseer ik mij dat gezondheid een
prachtig goed is. Door de waan van de dag loop ik daar wel eens aan voorbij. Het
zou goed zijn, als ik er een gewoonte van zou maken om daar iedere dag even bij
stil te staan. Automatisch doe je dat bij grote gebeurtenissen zoals de dag dat ik
grootvader werd van een prachtig gezond mannetje. Maar als ambassadeur van
het Emma weet ik ook dat het anders had kunnen zijn.’
‘In het Emma is voor een heleboel ouders en kinderen gezond zijn helemaal niet
zo logisch. Hun hele leven staat op zijn kop. Niks met vriendjes of vriendinnetjes
lekker naar school gaan. Niks lekker met z’n allen op vakantie. In plaats daarvan
zijn er grote zorgen. Ouders hebben vaak allebei een baan, een gezin en moeten
opeens bij toerbeurt naar het ziekenhuis. Er komt op alles druk te staan. Op de
ouders onderling, op de banen, de andere kinderen van het gezin. Niks voluit genieten. Het leven is plotseling doordrenkt van zorgen, angst en stress. De meeste
gezinnen lukt het om met elkaar door zo’n donkere tunnel te komen. Maar er
zijn ook gezinnen die door de last bezwijken. Ouders beginnen langs elkaar heen
te leven. Andere kinderen van het gezin krijgen te weinig aandacht en krijgen
problemen. Het hele leven wordt opeens een last.
Het mooie van het Emma is, dat ze zich ook dat realiseren. Het kinderziekenhuis
heeft allerlei projecten om het leven in het ziekenhuis te veraangenamen. Dat
willen ze op alle fronten doen onder de slogan: Emma wordt beter. Eén project
spreekt mij zeer aan: de gezinskamers. In het weekend kan een gezin dan weer
echt gezin zijn.

In een gezinskamer is een keuken, waar eten net als thuis bereid kan worden
want er gaat natuurlijk niets boven de kookkunst van je moeder! En ook niet
onbelangrijk: er kan weer met z’n allen aan tafel gegeten worden. En natuurlijk
is er televisie, en staat er een computer. Maar het gezin kan ook op zaterdagavond met elkaar naar de bioscoop in het Emma, waar de vrijwilligers voor de
onmisbare cola en popcorn zorgen.
Natuurlijk wil niemand in een ziekenhuis liggen, maar als het dan toch moet,
dan ben je in het Emma niet slecht af. En daarom ben ik ook ambassadeur van
dit kinderziekenhuis. En daarom vraag ik u: bouwt u ook mee aan het beste
ziekenhuis ter wereld?‘
Kijk op www.steunemma.nl.
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‘Het leven wordt een
emotionele achtbaan’
Een leven in het Emma
XVI

Don (16)
De eerste acht jaar van Don’s leven is een aaneenschakeling van darmproblemen.
Don kan na de borstvoeding geen gewoon eten verdragen. De eerste jaren groeit
hij slecht, spuugt veel, heeft vaak koorts, is ziekelijk en er zijn grote problemen
met zijn ontlasting. Hij krijgt sondevoeding en moet iedere dag gespoeld worden
om de ontlasting eruit te laten komen. Don wordt in het ziekenhuis overal op
onderzocht, overal op getest. Geen specialist weet wat er met hem aan de hand
is. Don blijft maar problemen houden. Er zijn vaak darmafsluitingen – pijn! – en
regelmatig worden er stukken afgestorven darm verwijderd. Don ligt tientallen
keren per jaar in het ziekenhuis. De operaties zijn niet meer te tellen. De opnames op de Kinder Intensive Care evenmin.
Zoektocht
In het eerste ziekenhuis waar Don terecht komt, blijkt al snel dat zij niets voor
hem kunnen doen. Hij wordt naar een meer specialistisch centrum verwezen.
Daar constateren zij dat er een verkeerde aansluiting van de maag op de darmen
is en Don wordt geopereerd. De problemen zouden na de operatie verdwijnen,
maar het wordt er niet beter op. De artsen denken aan zo’n beetje van alles wat
de problemen kunnen veroorzaken: van suikerziekte, een stofwisselingsziekte,
een neurologische aandoening tot taaislijmziekte.
De specialisten roepen de hulp van het Emma Kinderziekenhuis in en zo komt
Don terecht bij dokter Marc Benninga, maag- lever- en darm specialist.
Ook Marc Benninga weet het aanvankelijk niet. Maar na een heleboel onderzoeken wordt er geconstateerd, dat de peristaltiek in Dons darmen niet of

nauwelijks werkt. Het is een chronisch obstructiesyndroom. De zenuwen in zijn
darmen sturen de werking niet aan. Don is dan een jongetje van vier en half en
heeft zich bijna zijn hele leven beroerd gevoeld. Vooralsnog weet men ook in het
Emma niet wat er gebeuren moet om Dons darmen te laten functioneren. Het
blijft tobben. Don wordt elke keer weer doodziek, ligt vaak met hoge koorts op
de IC. Hij wordt zó vaak geopereerd, moet zo vaak onder narcose en hij krijgt zo
vaak morfine tegen de pijn: eigenlijk kan dit niet heel veel langer meer duren.
Achtbaan
Ondertussen is het gezin naar Amsterdam verhuisd om zo dicht mogelijk bij het
Emma te kunnen zijn. De ouders hebben het helemaal gehad met het ‘wonen’
in het ziekenhuis. Er treedt geen enkele verbetering op en de problemen blijven
zich opstapelen met alle gevolgen van dien: verstoppingen, darmafsluitingen,
koorts en pijn. Er lijkt nog maar één uitweg: de darmen van Don moeten worden
verwijderd. Een heftige oplossing. Dokter Marc denkt erover na, onderzoekt alle
mogelijkheden, bespreekt de status van Don met de rest van de wereld en komt
inderdaad tot de conclusie dat wil het leven van Don een beetje leefbaar worden,
de enige uitweg is om de darmen te verwijderen. Hij wil het laatste stukje van de
endeldarm laten zitten, daar zit het gevoel voor de geslachtsorganen, best eng…
want stel dat het laatste stukje darm ook voor problemen gaat zorgen? Als Don
zeven is, wordt een groot deel van zijn dunne darm en zijn totale dikke darm
verwijderd. Hij krijgt een PEG-sonde vanuit zijn maag, niet om te voeden, maar
om een uitlaat te hebben voor de overtollige luchtvorming in zijn maag of om

eten en drinken er weer uit te kunnen laten lopen. Hij krijgt een stoma op het
kleine stukje dunne darm dat er nog zit en een Broviac katheter die zorgt dat
de parenterale voeding rechtstreeks in het bloed komt. Don kan voor het eerst
langere tijd thuis blijven, zonder ziekenhuisopname. Inmiddels is het huwelijk
van Don’s ouders op de klippen gelopen.
Zijn moeder is ondertussen een specialist geworden in het verzorgen van Don.
In huis is een aparte ruimte tot de nok toe gevuld met parenterale voeding,
slangen, naalden en andere steriele benodigdheden.
De jaren daarna wordt het voeden via de bloedbaan steeds moeilijker. Regelmatig treden heftige bloedbaaninfecties op. Don wordt er elke keer doodziek van,
met heel hoge koorts belandt hij dan op de Intensive Care. Het leven wordt een
emotionele achtbaan: Don balanceert regelmatig op het randje van de dood en
zijn ouders hebben verschillende keren ‘afscheid’ van hem moeten nemen. Marc
Benninga moet meermaals midden in de nacht beslissen welke strategie aangehouden dient te worden. Ook heeft hij de ouders een paar keer moeten vertellen,
dat het maar de vraag was of Don de ochtend zou halen. Maar Don overleeft
iedere crisis.
Dan, als Don dertien jaar is, is er geen bloedvat meer over waar een Broviac
katheter ingebracht kan worden. En zonder zo’n katheter is er geen voedingsmogelijkheid. Wat te doen? Er wordt geprobeerd om te kijken of – net als bij dialyse
patiënten – een shunt de oplossing zou kunnen zijn voor Don. En het werkt! Don
krijgt een nieuwe kans op leven.
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Eindelijk is Don verlost van een leven vol pijn, ellende en verdriet. Maar leven
zonder darmen en iedere nacht aan het infuus, het is nogal wat.
Handig
Als je Don ontmoet, zie je een heel gewone puber van 16. Een beetje verlegen,
maar goedlachs met een open blik. Het is niet te merken dat hij zonder darmen
moet leven. Hij is dol op computeren, televisie kijken, muziek luisteren, badminton spelen en vindt het leuk om filmpjes te maken. Hij kan veel, maar hij moet
wel oppassen.
Het meest bijzondere van zijn situatie vindt Don, dat hij nooit honger of dorst
heeft. Zijn voedingsstoffen krijgt hij iedere nacht (13 uur lang) via het infuus
binnen en dat is genoeg. Hij eet of drinkt weleens wat, maar puur voor de smaak.
Naar school neemt hij een broodje mee, gewoon om mee te doen. Verder eet hij
niks wat hij niet lekker vindt, wat ook wel weer handig is.
Van het leven met een stoma maakt hij geen probleem. Wat soms wel vervelend
is, zijn de borrelgeluidjes die weleens hoorbaar zijn. Niet echt fijn in een stille
klas. Don zeurt niet: ‘Je kunt beter kijken naar wat je wel kunt’. Wel vindt ie het
jammer dat hij nog niet uit kan, maar ja: ‘Het is gewoon niet handig om risico’s
op te zoeken in drukke uitgaanstenten, dat is soms wel balen…!’
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Don heeft een leven dat anders is dan dat van andere kinderen, maar hij is op
niemand jaloers, ja ...als iemand een nieuwe I-pod of computer krijgt... dan wel!
Hij is tevreden met hoe het nu gaat. De grote droom van Don is cameraman worden en daarom wil hij na het VMBO-T graag een opleiding volgen in die richting.
Hockey kleren
Don vindt zijn dokter echt cool en daarom wil hij heel graag met Marc Benninga
op de foto. Marc doet alles voor hem. Als Don ergens mee zit, of als hij denkt dat
er iets mis is, mag hij hem altijd bellen, ook ’s nachts. Hij heeft zelfs het gsm
nummer van Marc. Toen Don op de IC lag is Marc bijvoorbeeld ook wel – zonder
dat hij dienst had – in zijn hockey kleren even langs gekomen om te kijken hoe
het met Don was. Dat soort dingen vindt Don geweldig. Over twee jaar moet
Don naar de volwassenenafdeling binnen het ziekenhuis, wat betekent dat hij
dan een andere dokter zal krijgen. Daar ziet Don enorm tegenop. Het liefst zou
hij Marc voor altijd als zijn arts willen houden. Don vindt dat Marc goed kan
luisteren, hij begrijpt Don en weet alles van zijn ziekte, van alles wat er gebeurd
is…en ook wat er moet gebeuren als het mis gaat. Don en Marc hebben een
onlosmakelijke band met elkaar.
Don met Marc Benninga
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‘Samen wakker worden
net als vroeger’
Schrijfster, columniste en presentatrice

Daphne Deckers
Maak Emma beter
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Er zijn weinig dingen die méér pijn doen aan je hart dan de aanblik van een
kind in het ziekenhuis. Zo’n klein hoopje mens, aangesloten op allerlei piepende
apparaten, slangen en infusen. Weggerukt uit de vertrouwde omgeving, overgeleverd aan pijnlijke onderzoeken en een hoop onzekerheid. Mijn zoon Alec was
net één jaar geworden toen hij in het Emma Kinderziekenhuis terechtkwam,
waar hij na enige dagen van onderzoek de zeldzame Ziekte van Kawasaki bleek te
hebben. Ik weet helaas nog maar al te goed hoe dat voelde, die uren tussen hoop
en vrees. Terwijl ik voor de grote ramen van het ziekenhuis naar de file stond
te kijken op de ring, dacht ik: hoe kan dat nou? Hoe kan het leven daarbuiten
gewoon doordraaien terwijl het voor mij hier binnen stilstaat? Maar zo is het
nu eenmaal – buiten de muren van het ziekenhuis gaat iedereen zijn gangetje.
En vooral voor kinderen voelt dat als een dubbele straf: ze zijn niet alleen ziek,
maar ze voelen zich ook nog eens afgesloten van hun vriendjes, van hun school
en van alle leuke dingen die kinderen behoren te doen.
Gelukkig is het Emma Kinderziekenhuis van het AMC pionier op het gebied
van ‘positieve ziekenhuisbeleving’. Er wordt niet alleen academische topzorg
geboden, maar er is ook veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind.
Kinderen moeten tenslotte kinderen blijven; ook in de moeilijkste tijd van hun
leven. Om dit nog verder te kunnen verfijnen, is drie miljoen euro nodig. Van dit
geld wordt bijvoorbeeld een bioscoop gebouwd, waar patiëntjes met hun ouders

of vriendjes ‘gewoon’ naar de film kunnen gaan. Het Emma Kinderziekenhuis
droomt ook van een kinderrestaurant in een heuse ‘winkelstraat’ waar echte
terrasjes komen, omgeven door de geluiden van het Leidseplein. Ook komt er
een tienerkeuken, waar pubers een beetje kunnen hangen met hun vrienden en
lekkere lounges om te gamen of te chatten.
Onlangs mocht ik een ochtend met dokter Job (van Woensel, chef de clinique
Kinder Intensieve Care) en zijn team meelopen p de kinder intensive care van
het Emma Kinderziekenhuis, en daar heb ik de patiëntjes mogen ontmoeten voor
wie al deze nieuwe mogelijkheden zijn bedoeld. Zoals de vierjarige Owen, die aan
het ‘afdoppen’ is, wat betekent dat hij weer zelf moet leren ademen na lange tijd
met een buis in zijn keel te hebben geleefd. Of de opgewekte Emma, een tweejarige peuter met het syndroom van Down. Of de pas vijf maanden oude Thijs-Jan,
die vorige week nog vrolijk op zijn buikje door het gras rolde, getuige de foto die
naast zijn bedje hangt. Zulke foto’s zijn niet alleen fijn voor de ouders maar ook
voor het verplegend personeel, want het maakt weer een kindje van het bleke,
zieke hoopje met al die pleisters en infusen.
‘Er is een wereld hier binnen, en een wereld daar buiten’, verzuchtte de moeder
van Thijs-Jan, die hele dagen aan zijn bedje waakte. Dat maakte een schok van
herkenning in mij los, want haar woorden waren ook precies míjn gedachtes
toen Alec hier lag. De isolatie, het afgesneden zijn, de immense inbreuk op je
gezinsleven. Een ziek kind trekt niet alleen een zware wissel op de ouders, maar

ook op eventuele broertjes en zusjes. Papa en mama zijn altijd onderweg van en
naar het ziekenhuis, zitten uren zorgelijk naast het bed, hebben geen ruimte
in hun hoofd voor de dagelijkse dingetjes van de andere kinderen. Het Emma
Kinderziekenhuis wil dan ook méér multifunctionele gezinskamers bouwen,
voor het zogeheten rooming in: gewoon weer eens samen wakker worden en met
z’n allen ontbijten, net als vroeger.
Dokter Job vertelde me dat er de laatste jaren steeds meer behoefte is aan een
andere indeling van het ziekenhuis. Vroeger werden ernstig zieke kinderen
beter – of ze gingen dood. Nu genezen er veel meer: waar vijftien tot twintig jaar
geleden maar liefst 95% van alle kindjes met leukemie stierf, blijft er nu juist
95% in leven. Maar dit succes heeft wel een keerzijde. Deze kinderen blijven
niet zelden hun leven lang chronisch patiënt, wat betekent dat ze nog heel wat
bezoekjes aan het ziekenhuis zullen moeten afleggen. Het is dan ook belangrijk
dat hun dagelijks leven zo veel mogelijk kan doordraaien. Het gaat een beetje ver
om te zeggen dat ze zich thuis moeten gaan voelen in het ziekenhuis, maar het
streven van het Emma Kinderziekenhuis is wel degelijk dat de patiëntjes zich
prettig voelen.
Zo lag er op de ochtend dat ik mocht meelopen een vijftienjarige jongen op de
afdeling met ernstige, niet-aangeboren hartklachten. ‘Dat zagen we vroeger
vrijwel nooit’, zei dokter Job, ‘maar deze jongen heeft behoorlijk overgewicht,
en daar worden zijn hartklachten door veroorzaakt. Helaas zien we steeds meer
gezondheidsklachten bij kinderen die flink overgewicht hebben. Letterlijk een
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‘Jíj bent toch niet ziek,
je kind is ziek’
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groeiend probleem.’ Op de intensive care van het Emma Kinderziekenhuis
worden jaarlijks rond de zeshonderd kinderen onder de achttien jaar behandeld,
en daar komen er helaas dertig á veertig van te overlijden. Vier á vijf procent
klinkt misschien niet als veel, maar voor de getroffen ouders is het uiteraard
het einde van de wereld. ‘Het blijft me raken’, verzuchtte dokter Job. ‘Ik ben
ooit dokter geworden omdat ik kinderen beter wilde maken en ieder kind dat we
verliezen, voelt als een persoonlijke nederlaag.’
Ik hoorde van enkele ouders hoe weinig begrip en geduld sommige werkgevers
blijken te hebben met de absentie van ouders van zieke kinderen. Wanneer een
kind lange tijd in het ziekenhuis ligt, verliezen werkende ouders niet zelden
hun baan. ‘Jíj bent toch niet ziek, je kind is ziek’, kreeg een vader van zijn
geïrriteerde chef te horen. Maar ja, al die zware onderzoeken, daar wil je als
ouder gewoon bij aanwezig zijn. En daarbij: een beetje clementie (of goed

fatsoen) zou toch wel gepast zijn in dit verband. In het Emma hebben ze het
meegemaakt dat een meisje niet lang meer te leven had. Haar vader had dit doorgegeven op zijn werk en mocht de laatste levensdagen van zijn dochtertje vrij
nemen. Maar het meisje leefde iets langer dan het ziekenhuis had ingeschat, en
dus kreeg de vader een verbijsterend telefoontje van zijn ongeduldige werkgever,
die zei: ‘Zeg, ze zou toch doodgaan? Wanneer kom je nou weer?’
Het moge duidelijk zijn dat ouders noch kinderen om deze lijdensweg hebben
gevraagd, en dat de sociale kant van een ernstige ziekte meer aandacht verdient.
Het Emma Kinderziekenhuis loopt hierin zoals gezegd voorop. Het ontbreekt
alleen nog aan geld. Maakt u Emma beter? Iedere bijdrage is welkom. Want
als je kind gezond is, heb je wel duizend wensen. Maar als je kind ziek is,
nog maar één.

Roos op de Intensive Care
Roos staat volop in het leven. Ze zit net in de brugklas,
houdt van fietsen, schaatsen en softbal.
Het is een winterse dag in januari als Roos met de bus
naar school gaat. 20 Minuten later wordt haar moeder gebeld...
het gaat niet goed met Roos. Ze heeft in de bus een hersenbloeding gekregen. Roos is twaalf jaar.
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kinder intensive care
Op donderdag komt de kinderboerderij in het ziekenhuis. Haar
zus Marthe heeft met veel zorg
Lilly, een lief konijn, voor haar
Roos uitgezocht.
Door steeds kleine prikkels aan
Roos te geven hopen ze Roos uit
haar coma te krijgen. Ondanks
dat Roos nog ‘ver weg’ is, wordt
ze duidelijk rustiger van de aanwezigheid van Marthe en Lilly.
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Ook haar vader en moeder wijken, in de zeven weken dat Roos in coma ligt,
niet van haar zijde. Met alle liefde, hoop en kracht staan zij Roos bij.

Intensieve zorg

Voor het medisch personeel hangt er een foto van Roos, hoe ze was.
Zo kunnen ze zich een beeld van haar vormen.
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Na zeven weken wordt Roos langzaam wakker

Speciaal voor de klasgenoten:
een foto hoe het met Roos gaat
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Na ruim acht weken Kinder Intensive Care, begint er voor Roos een nieuwe periode.
Zij wordt per ambulance overgebracht naar een revalidatiecentrum.

Het kost Roos veel energie om alle oefeningen en therapieën die elke dag op de agenda staan vol te houden.
Heel bijzonder bij Roos is, dat ze in die periode de juiste woorden nog moeilijk kan vinden,
maar dat ze wel haar Engelse liedjes op de iPod letterlijk mee kan zingen.
Uiteindelijk lukt het Roos, dankzij haar ongelooflijke wil en doorzettingsvermogen, om weer zelfstandig te ademen,
te praten, te eten en uiteindelijk zelfs weer los te lopen.
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Roos stralend met extensions en schooltas
op haar eerste schooldag. Negen maanden
geleden lag ze nog in coma, nu gaat ze weer
naar school. Een school voor kinderen met een
visuele beperking. Zij is er met open armen
ontvangen en Roos is klaar voor een nieuwe
uitdaging!
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grote kinderen
1-10 jaar

Twee broers
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Isis

Hannah
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Vaderliefde

Melanie
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Indy

Eva

Wat ‘n gekke dokter zeg!
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tieners
10 - 18 jaar

Pieter
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Zenani

Marnix
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Mitchell

Shannon
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Tim

‘ff’ chillen

Dollen met Tim
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kinder chirurgie

Yoran wacht op zijn operatie
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In de lift...

...op weg naar de OK
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Bij mama op schoot voor de narcose

Op de verkoever, alles is goed gegaan

Een dapperheidsdiploma
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dagbehandeling

Klaar voor de dialyse
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Virgill en zijn ‘eigen’ Tilly

Wachten tot alles klaar is

Lekker blijven spelen

‘Kinderen en een ziekte,
het hoort niet.
Maar het gebeurt’
Hoofd fondsenwerving

Geri Donkervoort
Bouw mee aan het beste kinderziekenhuis ter wereld
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U bent aan het einde van dit boek gekomen. Sommige verhalen of foto’s zullen
u ontroerd hebben. U zult onder de indruk zijn. Misschien bent u zelfs wat van
slag. U realiseert zich dat gezondheid niet iets vanzelfsprekends is.
Kinderen en een ziekte. Het hoort niet. Maar het gebeurt. En als het gebeurt,
dan moet er gehandeld worden. En dat doen ze in alle ziekenhuizen.
Het Emma is een gespecialiseerd academisch kinderziekenhuis, waar niet alleen
de medische behandeling voortdurend in de gaten wordt gehouden, maar ook
de sociale ontwikkeling van een kind. Door te zorgen dat de buitenwereld meer
naar binnen komt: samen naar de bioscoop, samen sporten, koffie drinken met
je oma op een terrasje of computerspelletjes spelen met je vriendjes.
Sinds twee jaar is in het Emma een grootscheepse verbouwing gaande: de
Metamorfose. Voor de gewone verbouwingskosten is voldoende geld, maar
niet voor de faciliteiten die het leven in een kinderziekenhuis juist zo
veraangenamen. Die extra dingen kosten geld. De Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis AMC probeert al jaren de dromen van het Emma waar te
maken. Om dat naar de buitenwereld meer duidelijk te maken, wilden we ons
meer profileren. Daarom is de slogan ‘Bouw mee aan het beste kinderziekenhuis
ter wereld’ gekozen. Zijn wij dat? Nee, natuurlijk niet. Gaan we dat bereiken?
Misschien. Maar als je de buitenwereld gaat vertellen dat je er naar streeft
om het 381e beste kinderziekenhuis ter wereld te worden, dan wordt niemand

enthousiast. Iedereen met een gezonde ambitie wil de beste zijn. En in het
Emma probeert men de beste behandeling te geven. Op alle fronten. Dus wat wij
willen, is met elkaar voortdurend de lat hoog te leggen zodat we met elkaar
kunnen bouwen aan het beste ziekenhuis ter wereld. En daar is veel geld voor
nodig. Voor bijvoorbeeld een kinderrestaurant waar je desnoods met bed en
al kunt eten waar je op dat moment het meest trek in hebt. Gewoon met je
eigen familie.
Maar we willen ook graag geld voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de
specialisten in het Emma die denken te weten welke kant ze op moeten, maar
het niet kunnen onderzoeken omdat er geen geld voor is. Dat is frustrerend hoor,
wel weten maar niet kunnen.
Maar u kunt helpen. Iedere euro is welkom. Op rekening: 54 69 31 235 t.n.v.
Stichting Steun Emma in Amsterdam. U kunt natuurlijk ook de kaart achter
in dit boek invullen of kijken op www.steunemma.nl.
Doet u alstublieft mee?
Dank u wel, namens alle kinderen, hun ouders en het medisch personeel.
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emma wordt beter

Speciale dank aan
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:
Stichting BenVeh
Stichting Damiano
Family Capital Management te Vught

