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Soms komen we interessante
nieuwtjes tegen bij andere patiën
tenverenigingen. Het Reumafonds
heeft een wetenswaardige
publicatie.

Patiëntencontactdag
in Brugge
IJzerstapeling in het hart.
Dit was het onderwerp van de
lezing door dr. Dries Deeren,
hematoloog, verbonden aan het
H. Hartziekenhuis Roeselare, België

Aan de lunch bij ......
Onze vaste rubriek geeft ook dit
keer een boeiend verhaal. Welke
wegen moeten sommige patiënten
toch bewandelen om hun leven
leefbaar te maken.

Nieuws van een andere
patiëntenvereniging

10

Hemochromatose en
gewrichtsklachten
Een onderwerp waar veel belang
stelling voor is, zo bleek uit de
opkomst voor de regiobijeenkomst
in Arnhem.
Een boeiend betoog waar veel aan
wezigen zich in herkenden.

IJzerwijzer is een uitgave van
de Hemochromatose Vereniging Nederland en verschijnt
vier keer per jaar. De vereniging heeft als doel het behartigen van patiëntenbelangen
van mensen met hemochromatose. Het lidmaatschap
loopt van 1 januari tot en met
31 december van een jaar. Het
lidmaatschap kan worden
opgezegd vóór 1 november.
De eindverantwoordelijkheid
van IJzerwijzer ligt bij het bestuur van de HVN. De auteurs
zijn verantwoordelijk voor de
inhoud van de artikelen. Hoewel de inhoud van deze uitgave met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt de
HVN geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door eventuele fouten
en of onvolkomenheden. Het
overnemen van artikelen en
mededelingen uit IJzerwijzer
is geoorloofd na schriftelijke
toestemming van het bestuur
van de HVN en met bronvermelding. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten
en te redigeren.
Deze IJzerwijzer is gedrukt op
niet milieubelastend papier.
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Vande voorzitter
Voor de meesten van u zit de vakantie er al weer op en ik hoop dat u allemaal
kunt terugkijken op misschien een spannende, actieve, culturele, rustige
maar in ieder geval een plezierige vakantie met mooi weer. Voor degenen die
hun vakantie in Nederland of België hebben doorgebracht waag ik dat laatste
te betwijfelen maar een goed boek lezen of de krant en een leuk muziekje op
de achtergrond terwijl de regen op het raam tikt heeft toch ook wel wat; als
het niet te lang duurt tenminste.
Welke krant u ook opslaat of in welk tijdschrift u leest, overal wordt uitvoerig
ingegaan op de financiële crisis die wereldwijd heerst. Ik zal niet met u alle
argumenten doorlopen die de oorzaak ervan zijn maar een wil ik toch even
vernoemd hebben en dan bedoel ik dat men in veel landen boven zijn stand
heeft geleefd dus dat men meer uitgeeft dan men verdient en ieder welden
kend mens weet dat je dat niet lang kunt volhouden.
De gevolgen laten zich raden: bezuinigen is het trefwoord. Dat geldt ook
voor Nederland en ook voor de subsidiestromen die de regering in stand
houdt. Er zijn veel brieven geschreven en er worden veel protestbijeenkom
sten gehouden van organisaties die door de bezuinigingen worden getroffen
maar naar mijn inschatting zal dat allemaal niet helpen. We zullen met
minder rond moeten komen!
De vraag is wordt de HVN ook door bezuinigingen getroffen?
Ik heb in de vorige IJzerwijzer al aangegeven da de consequenties voor de
HVN beperkt zijn. Hoe kan dat dan zult u vragen en daar is een eenduidig
antwoord op. Dat komt door onze vrijwilligers !
De HVN heeft geen personeel in tegenstelling tot veel andere patiëntenor
ganisaties die een secretariaatsbureau achter de hand hebben of weten
schappelijke medewerkers in dienst hebben. Het echte werk wordt bij de
HVN door vrijwilligers gedaan. De redactie van dit blad, het organiseren van
de contactdagen, de telefonische opvang, de computertechnische zaken,
het bestuur, de (leden)administratie; allemaal vrijwilligerswerk. Daar hoeven
dus geen kosten voor te worden gemaakt en dat verklaart waarom de HVN
grotendeels de bezuinigingsdans ontspringt. Alleen wat we zelf niet kunnen
wordt uitbesteed zoals het drukken van dit blad en de folders. De huur van de
locaties voor de contactdagen hakt er ook nogal in maar de HVN is in staat
om flexibel op de omstandigheden te reageren.
Een hoeraatje dus voor onze vrijwilligers, veel dank voor jullie inzet en
we hopen nog lang op jullie te kunnen rekenen. Het zou zelfs heel fijn zijn
als er nog enkele mensen zijn die zich geroepen voelen om wat diensten
te verrichten. Mocht u schrijversneigingen hebben dan zou u een artikel
voor dit blad kunnen schrijven. Bent u goed in administratie dan zou
daarbij ondersteuning kunnen bieden. Kortom u bent van harte welkom
en vele handen maken het werk licht. U kunt zich altijd aanmelden bij
info@hemochromatose.nl. ik hoop nog veel reacties te mogen ontvangen
en wens u alvast een goede gezonde en gelukkige tijd toe. •
Henk Jacobs, voorzitter
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ColumnEva Krap
Eva Krap

Hemochromatosepatiënten:
alcoholisten of verstokte rokers?
De zoektocht naar de diagnose hemochromatose is voor
elke patiënt een ander verhaal. Je hebt mensen die ineens te
horen krijgen dat zij zich dienen te testen omdat iemand in
de familie gediagnostiseerd is met de aandoening hemo
chromatose. Voor hen komt het compleet uit de lucht vallen,
want zij leven al jaren met een lichaam dat relatief gezond
aanvoelt en ineens blijken zij een aandoening te hebben. Het
is voor deze mensen dan ook een schok, omdat er ineens
termen om de oren vliegen als aderlaten, ferritine, HB,
leverwaarden, MRI, et cetera.
Maar je hebt ook een andere groep. Deze mensen hebben
al jaren “vage klachten” en worden van het kastje naar de
muur gestuurd. Of moet ik zeggen: van de slijterij naar
de sigarenwinkel? Voor mijn boek IJzersterk heb ik verschil
lende mensen gesproken en kreeg ik veel verhalen toe
gestuurd. Wat mij daarin opviel is dat veel mensen soort
gelijke situaties met artsen hebben meegemaakt. Ze werden
uitgemaakt voor alcoholist, terwijl zij in hun hele leven
misschien een tiental drankjes hadden genuttigd. Of het
lag aan het roken, want dat laat de ijzerwaarden ook stijgen.
Als men dan bleef ontkennen, kregen ze een verwijsbriefje
naar de psycholoog. Het zou allemaal tussen de oren zitten.
Helaas ben ik hierin een ervaringsdeskundige, want ook ik
ben er zo eentje met “vage klachten”.
Mijn vader en oom zijn, achteraf bezien, overleden aan de
gevolgen van hemochromatose. Zij wisten niet dat zij deze
aandoening hadden. Mijn vader kreeg longkanker (roken)
en mijn oom leverkanker (alcoholist). Toch bleek één arts
in het ziekenhuis iets verder te kijken dan dat en hij onder
zocht mijn oom vlak voor hij overleed. Het oordeel: hemo
chromatose. Gelijktijdig met het overlijden van mijn oom,
was het mijn oplettende huisarts die het opviel dat mijn
ijzerwaarden stelselmatig te hoog waren. Ik kwam dan ook
bij dezelfde internist terecht die had ontdekt dat mijn oom
weliswaar van een biertje hield, maar tot echt niet daardoor
overleden was.

Je moet stoppen met
roken, dan zal je zien
dat je ijzerwaarden
meteen zakken
In het begin nam mijn internist mij serieus, maar er was al
snel geen lol meer aan te beleven. Na de eerste keer aderlaten
bleven mijn ijzerwaarden redelijk neutraal en was behandeling
niet meer nodig. Daarnaast bleek ik ook maar één foutief gen
te bezitten. De internist bleef belangstellend, maar na een
jaar kreeg hij blijkbaar argwaan. Ik zat middenin een consult
toen hij ineens vroeg: “hoeveel drink jij?” Ik was totaal niet
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voorbereid op deze vraag en antwoordde dan ook redelijk
onnozel: “twee”. Blijkbaar deed dit wat alarmbellen afgaan,
want zijn wedervraag kwam prompt: “twee wat? Flessen,
glazen?”. Nu moet je weten dat ik in het weekend compleet
los ga en weleens twee wijntjes drink (glazen dus, geen
flessen) en dit vertelde ik dan ook aan mijn internist. Zijn
antwoord deed mij niet meer verbazen na de vele mails van
medepatiënten: “het is dat ik je vertrouw, want meestal
komen dit soort waardes voor bij alcoholisten”. Je snapt
vast dat ik evengoed in totale verontwaardiging de
spreekkamer verliet.
Toch stapte ik enkele maanden later vol frisse moed die
zelfde spreekkamer in. Ik had immers bewezen dat ik niet
dagelijks mezelf volgoot en wel degelijk wat mankeerde.
Maar nee hoor. We waren net gezellig mijn ijzerwaarden
aan het bespreken toen mijn arts met soortgelijke vragen
kwam. “Hoeveel rook jij?” Dit keer kon ik mij er niet vanaf
maken met een luttele twee (pakjes óf sigaretten?). Ik be
sloot dan ook naar waarheid te antwoorden en vertelde
hem dat ik rond de tien sigaretten per dag rook. “Aha! Wist
jij dat, als je rookt, je ijzerwaarden ook enorm stijgen?”
riep mijn arts enthousiast. Ik was iets minder enthousiast
en bedacht mij dat mijn klachten echt niet alleen te wijten
zijn aan roken. Ik heb immers nog nooit een roker op zijn
vierentwintigste in een rolstoel zien zitten omdat de
kniegewrichten zoveel pijn doen dat je constant door je
benen zakt. Maar ik hield wijselijk mijn mond. Mijn arts
ging echter door: “Je moet stoppen met roken, dan zal je
zien dat je ijzerwaarden meteen zakken.”
Twee maanden later betrad ik wederom de spreekkamer
van mijn arts. “En? Ben je gestopt met roken en drinken?”
Ik antwoordde bevestigend: ik had de geneugten des levens
verbannen en leefde inmiddels als een heilige. Bedenkelijk
keek hij naar zijn scherm. “Ik snap er niets van, je ijzer is nog
steeds te hoog.” Triomfantelijk keek ik terug, want ik had
mezelf daadwerkelijk maandenlang onderworpen aan een
streng regime zonder drank en sigaretten (en voor een
schrijver is dat een moeilijk bestaan, dat kan ik je wel
vertellen). Ineens keek hij op en zei: “zou je dan toch hemo
chromatose hebben?” Het enige dat ik kon antwoorden
was dat ik geen arts was en het dus ook niet kon weten.
Maar inmiddels ben ik wel een wijsheid verder: artsen
gooien álles in eerste instantie op drank, roken en tussen
de oren. Je moet over een enorme strijdvaardigheid
beschikken om hen te overtuigen van het tegendeel.
En dat, lieve medepatiënten, maakt ons pas echt IJZERSTERK!. •

Kortnieuws
Bijeenkomst Nederlandse
Leverpatiënten Vereniging
Op zaterdag 26 november organi
seert de Nederlandse Leverpatiënten
Vereniging haar jaarlijkse regiobij
eenkomst. Deze is bestemd voor
patiënten, familieleden en verdere be
langstellenden. Er wordt voorlichting
gegeven aan meerdere doelgroepen
tegelijkertijd.
In de ochtend is er een deellezing
over Hemochromatose. ’s Middags
is er gelegenheid om een workshop
over een ziektebeeld te volgen en
ruimte voor lotgenotencontact.
De bijeenkomst worden gehouden
in het UMC St. Radboud Nijmegen
Geert Grooteplein-Zuid 10,
6525 GA Nijmegen
van 10.45 tot 15.30 uur.
Niet-leden van de NLV betalen
€ 15,00, contant te voldoen bij
aankomst. De NLV biedt gratis
een lunch aan. •

Post uit de mailbox
“info@hemochromatose.nl”
De HVN ontvangt regelmatig vragen
van leden en niet-leden over medi
sche zaken met betrekking tot
hemochromatose. Daarbij valt op

dat men vaak aangeeft dat men on
voldoende informatie heeft gekregen
over de ziekte of dat de betekenis
van de antwoorden die men gekregen
heeft van huisarts of specialist niet
duidelijk zijn. Het is echter ook
mogelijk dat men de vragen niet
heeft gesteld omdat er geen tijd voor
was of omdat men het niet durfde.
De HVN ziet het als een van haar
primaire taken om dan de vragen
zo goed mogelijk te beantwoorden
en eventueel te verwijzen naar
informatiebronnen zoals website,
contactdagen en de IJzerwijzer.

Het overgrote
deel van de
artsen doet zijn
best om u goed
van dienst te zijn
Blijf vragen
Toch is het jammer dat de vragen die
bij personen leven niet aan de behan
delend artsen worden gesteld. Zij
moeten degenen zijn die over alle
noodzakelijke informatie beschikken
op basis waarvan ze een goed advies
kunnen geven. Mocht u daarover uw
twijfels hebben dan kunt u ze wijzen
op de Richtlijn Hemochromatose die

op onze website staat en waarin alle
relevante wetenschappelijke zaken
staan verzameld die men zich kan
wensen. Levert dit nog niet het
gewenste resultaat op dan verandert
u gewoon van arts! Maar laten we
uitgaan van het feit dat het overgrote
deel van de artsen zijn best doet om
u goed van dienst te zijn. Dan nog
zijn er methodes om er voor te
zorgen dat u de informatie krijgt die
u wilt hebben. Ik geef u een paar tips.

Tips
Schrijf alle vragen die u heeft op
zodat u voorkomt dat u al buiten
de deur staat en dan bedenkt dat u
vergeten bent nog iets te vragen.
Denk niet dat u dom bent omdat u
niet meteen alles begrijpt wat de
dokter zegt. Hij heeft zelf jaren
moeten studeren en heeft soms
de neiging of om het te moeilijk te
vertellen of om het te kort samen
te vatten. Bovendien wordt u ook
nog vaak in een emotionele gemoeds
toestand met zaken geconfronteerd
die uw toekomst kunnen beïnvloeden
en dat bevordert het luisteren ook
niet altijd. Blijf dus vragen tot u
tevreden bent. Neem een vertrouwde
persoon mee die met u meeluistert
naar de uitleg die de dokter geeft.
Twee horen meer dan een.
Mocht het echter niet goed lukken
dan blijft de HVN altijd en van harte
bereid om, voor zover mogelijk, al uw
openstaande vragen te beantwoor
den. Een briefje is voldoende of nog
beter een berichtje via het e-mail
adres: info@hemochromatose.nl •
H. Jacobs
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Aan de lunch

bij Roely van Driel

Mijn lunch bestond deze
keer uit eigengesmeerde
boterhammen met pindakaas. Erg lekker en voedzaam. Jammer genoeg kon ik
niet bij Roely aanschuiven.
Op het moment van het
interview zat ik in mijn tuin
in Leiden en was Roely op
vakantie in Nunspeet.

Roely van Driel’s ziektegeschie
denis laat ons zien hoe moeilijk
het is juist gediagnostiseerd te
worden. Velen van u hebben dit
zelf ook al ondervonden. Ook
wordt (weer) duidelijk dat be
handelaars hemochromatose
patiënten niet eenduidig
behandelen. En dat terwijl er
nota bene een richtlijn is..................
Het ontbreekt nog wel aan een
zorgstandaard; een behandel
protocol dat rekening houdt
met wat voor patiënten van
belang is.
Omzwervingen
Roely heeft 6 jaar medisch rond
gezworven voordat voor haar een
goed behandelprogramma werd
ontwikkeld waarvan de kosten
door de verzekeraar worden
betaald. Roely is nu 70; ze is
dankbaar voor de goede gezond
heid die ze nu geniet. In 1986
werd borstkanker geconstateerd,
met 6 aangetaste lymfeklieren.
Ze werd operatief behandeld,
en kreeg daarnaast chemokuren
en bestraling. Verder houdt ze
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tot op de dag van vandaag een
dieet geïnspireerd op dat van
Moerman. Voorts spuit ze zich
al 25 jaar in met Iscador.
Acht jaar geleden voelde ze zich
wat minder goed. Ze had o.m. veel
last van diverticulitus (uitstulpin
gen aan het maag-darmkanaal), en
ging daarvoor naar een arts die,
met onder andere diëten, darm
kwalen behandelt en ook bij alle
patiënten een grondig bloed
onderzoek laat doen. Uit dit
onderzoek bleek verhoogde
ferritine (bijna 700) en een te
hoge verzadiging. Een lotgenoot
wees haar op het bestaan van
HVN. Via de toenmalige secretaris
kwam ze meer te weten over
hemochromatose en de be
handelmogelijkheden. Ze vond

behandeling bij een internist uit
het St. Franciscus Ziekenhuis die
al meerdere hemochromatose
patiënten in behandeling had.
Roely’s behandeling moest
bestaan uit een reeks van
aderlatingen zodanig dat de
ferritinewaarde teruggebracht
zou zijn tot 50; daarna zouden
er ter onderhoud jaarlijks nog
4 nodig zijn.
Aderlaten gaat niet altijd vanzelf
Roely mag, nog vanwege de
borstkanker, alleen rechts aan
geprikt worden. Maar liefst 10
pogingen tot aderlating misluk
ten. Ze konden geen geschikt vat
vinden om aan te prikken; ook
was het bloed erg dik. De internist
wilde daarom ontijzeren met
Desferal, waarvoor dagopname

Zonder doorzettingsvermogen
red je het niet
in de ziekenhuiswereld.

noodzakelijk zou zijn. Roely zag
erg tegen deze therapie op van
wege mogelijke contra-indicaties
als allergische reacties, soms
uitmondend nier- en leverfalen.
Ze ging daarom op zoek naar een
andere behandelaar. Iemand
wees haar op de kunde van
bloedbankmedewerkers. Ook
werd Roely duidelijk dat het
Radboudziekenhuis in Nijmegen
gespecialiseerd was in een andere
techniek dan aderlaten, namelijk
aferese van erytrocieten.
Dr. Rombouts aldaar attendeerde
Roely op het Albert Schweitzer
Ziekenhuis, waar door Sanquin
afereses werden uitgevoerd. Het
lukte zowaar! Sanquin wist de
goede bloedvaten aan te prikken
en Roely’s bloed door aferese te
ontijzeren.

Ze konden geen geschikt
vat vinden om aan te
prikken; ook was het
bloed erg dik
De internist uit het St. Franciscus
stelde zich vierkant achter de
behandelmethode op die Roely
had gevonden, en schreef een
doorverwijzing naar Sanquin uit.
Helaas! De doorverwijzing was
onvoldoende om de afereses
vergoed te krijgen. Na 3 be
handelingen moest de aferese
dus gestaakt worden. Bij het
Franciscus was Roely inmiddels
-buiten haar weten- uitgeschreven

als poliklinisch patiënt. Roely
zocht heil bij interne geneeskunde
van het St. Clara Ziekenhuis.
De internist aldaar had haar
bedenkingen. Zij vroeg zich af
of Roely’s ferritinegehalte wel
dusdanig hoog was dat aferese
toegepast moest worden. Roely’s
ferritine stijgt met 100 per 3
maanden, maar door enkele
operaties die Roely de afgelopen
2 jaar had ondergaan was het
gehalte steeds met 100 tot 200
gedaald. Inmiddels was Roely
vrijwilligerswerk gaan doen in
het Ikaziaziekenhuis. Daar was
een nieuwe internist/hematoloog
gekomen, en tot haar zocht Roely
haar toevlucht. De ferritine
was duidelijk omhoog gegaan
gedurende de daaraan vooraf
gaande maanden. Dus aarzelde
de internist niet door te verwijzen.
Weer naar Sanquin in het Albert
Schweitzer te Dordrecht. Nu, een
paar jaar later, blijkt Roely 3 tot 4
behandelingen per jaar nodig te
hebben. De verzekering is nu wel
bereid te vergoeden. •
Jan van Herwaarden.
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Mogelijk doorbraak in
reumatoïde artritis

Veel mensen met reumatoïde
artritis (RA) willen graag op een
natuurlijke manier de ontstekin
gen in hun gewrichten remmen.
Professor Paul-Peter Tak (AMC
Amsterdam) gaat onderzoeken
of stimulatie van een bepaalde

Nervus vagus
Bij professor Tak was al bekend
dat stimulatie van de hersen
zenuw nervus vagus een ontste
kingsremmend effect heeft. Dat
ontdekte hij in een pilotstudie,
gefinancierd door het Reuma

Hopelijk kan door stimulatie
van een zenuw met een chip
de ontsteking worden
geremd
hersenzenuw de ontstekingen
bij mensen met RA kan remmen.
Dat wordt gedaan met een
soort ‘chip’ in de hals. Het nieuws
over de chip heeft enorm veel
reacties opgeleverd. Veel
mensen willen de chip graag
uitproberen, maar professor Tak
heeft al een eerste selectie van
mogelijke deelnemers gedaan.
Of de chip mensen met reuma
toïde artritis medicijnvrij kan
maken, is nog niet zeker volgens
Tak. Hij verwacht dat mensen
met RA minder medicijnen nodig
hebben en hij hoopt op meer.
De proef met 10 personen moet
uitwijzen wat er mogelijk is.
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fonds. De theorie erachter heeft
te maken met een bijensteek.
Het stofje dat de bij in het
lichaam achterlaat, heet acetyl
choline. Acetylcholine bindt zich
aan andere stoffen, waardoor
ontstekingen in het lichaam
worden gedempt. De nervus
vagus geeft ook acetylcholine
af. Door deze zenuw te stimule
ren met een chip kan hopelijk
de ontsteking bij RA geremd
worden.
Tak licht toe: “Deze eerdere
studie was heel belangrijk voor
de uiteindelijke ontwikkeling
van de chip. Donateurs van het
Reumafonds mogen daarom

trots zijn, want met hun geld
is deze studie in gang gezet.
Overigens is chip misschien
niet helemaal de juiste bena
ming. Het is eerder een soort
pacemaker. Deze techniek wordt
al langer gebruikt in de medische
zorg, maar nu voor het eerst bij
RA. In het laboratorium is de af
stelling al grotendeels uitge
dokterd, maar nu moet blijken
wat bij mensen met reumatoïde
artritis de juiste afstelling is.”
Eerste resultaten in 2012
Professor Tak hoopt in de loop
van volgend jaar de eerste
resultaten naar buiten te kunnen
brengen. Als deze positief zijn,
verwacht hij binnen enkele jaren
de chip beschikbaar te hebben
als onderdeel van de behandeling
voor mensen met RA. •

Prof. Paul-Peter Tak

bron: nieuwsbrief Reumafonds
augustus 2011

PatiëntencontactdagHVN
België 18 juni 2011 Jeugdherberg Herdersbrug Brugge. Na een
Babylonische spraakverwarring als gevolg van het bestaan van
twee jeugdherbergen in Brugge, en vele telefoontjes en e-mails,
waren omstreeks 14 uur een veertigtal belangstellenden aan
wezig om de lezing van Dr. Dries Deeren, over “IJzerstapeling
in het hart” bij te wonen. Dr. Dries Deeren, hematoloog in het
H.Hart Ziekenhuis in Roeselare, studeerde af in het UZ Leuven en
volgde bijzondere opleidingen in het Etablissement Français du
Sang en in het Hospitalier Régional Universitaire in Rijsel, dit
maar om aan te tonen dat we niet zo maar de eerste de beste
arts op bezoek hadden.

Dit werd met veel deskundig
heid en voor de leek zeer
begrijpbare beelden en uitleg
teruggekoppeld naar over het
algemeen minder ernstige
ijzerstapeling in het hart bij
de erfelijke vorm van hemo
chromatose. Hij benadrukte
dat een vroegtijdige diagnose
van hemochromatose en een
gestructureerde en goed bege
leide ontijzering van de patiënt
de beste waarborgen zijn voor
het vermijden van schade in
diverse organen, gewrichten
en specifiek ook in het hart.

Medicijnen
Het gebruik van medicijnen bij
het uitdrijven van ijzer, ook wel
“ijzerchelatietherapie“ genoemd
werd eveneens besproken.
Voor- en nadelen werden duide
lijk vermeld, tevens werd aangegeven dat deze methode
bij primaire hemochromatose
slechts uitzonderlijk zal worden
toegepast bij patiënten die
om diverse redenen geen
aderlatingen verdragen.

De werking van het hart
Hij begon zijn uiteenzetting
met een duidelijke uitleg over
de werking van het hart en de
bloedcirculatie door het lichaam.
Om de disfunctie van een orgaan
goed te begrijpen is het abso
luut noodzakelijk dat men vooraf
weet hoe een gezond hart
functioneert.
Dr. Deeren gaf vanuit zijn rijke
ervaring als hematoloog een

duidelijke uitleg over ernstige
ijzerstapeling (secundaire ijzer
stapeling) in het hart, als gevolg
van de behandeling van diverse
bloedziekten (bijvoorbeeld
veelvuldige bloedtransfusies).

Na een geanimeerde vragen
ronde werd de bijeenkomst
besloten met een glaasje
frisdrank en voor sommige
aanwezigen een klein “zondeke”
in het hemochromatoseleven
bij het drinken van een heerlijk
glaasje Belgisch bier. •

Vroegtijdige diagnose en
de juiste behandeling is en
blijft het beste medicijn

.
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Regiobijeenkomst Arnhem

Tijd voor persoonlijke vragen

Regiobijeenkomst Arnhem
4 juni 2011
Dr. Matthijs Janssen,
Onderwerp: Heriditaire
Hemochromatose en
gewrichtsklachten.

Een overvolle zaal, 125 toehoor
ders, zelfs een twintigtal meer dan
er waren ingeschreven, bewezen
dat de nieuwe opzet die vanaf
dit jaar is ingevoerd, om op alle
bijeenkomsten alle leden uit te
nodigen, door de leden erg werd
gewaardeerd. Na een korte verwij
zing naar het verdere programma
van de regiobijeenkomsten in de
loop van het jaar en de introductie
van de spreker door Frans Heylen,
coördinator lotgenotencontact,
nam Dr. Matthijs Janssen het
woord.

HHC
Hij begon zijn uiteenzetting met
een zeer beknopte algemene be

spreking van hereditaire hemo
chromatose, de symptomen en
procentuele verdeling ervan bij
de diagnose van HHC. Hij schakelde
vrijwel onmiddellijk over naar zijn
vakgebied, gewrichtsklachten
bij HHC. Welke gewrichtsziekten
komen het meeste voor, wat zijn
de voorkeurs-gewrichten die wor
den aangetast en zijn er speciale
röntgenologische uitingen van
deze klachten. Dr. Janssen besprak
verder in detail deze gewrichts
ziekten namelijk calcinose van
kraakbeen, pezen en banden als
gevolg van vroege artrose en
pseudo-jicht.
De voorkeurslocaties van de
gewrichtsklachten, zoals daar zijn
de onderste gewrichten van de
wijsvinger en de middenvinger,
polsen, knieën, heupen, enkels en
schouders werden geïllustreerd
met zelfs voor de leek duidelijke
röntgenfoto’s.
Ook aan de klinische symptomen,
startpijn en stijfheid, benige
zwelling, kraken van het gewricht,
bewegingsbeperking besteedde
hij ruim aandacht.

Behandeling
In het tweede deel van zijn
voordracht richtte de spreker
zich vooral op het doel van een
mogelijke therapie om pijn en
stijfheid te verminderen, functie
verlies te beperken en zoveel
mogelijk de mobiliteit en onaf

hankelijkheid van de patiënt te
kunnen behouden. Naast de
medische benadering door pijn
bestrijding, educatie, gewichts
reductie en ergotherapie vermeld
de hij een aantal leefregels, zoals
vermijden van startbelasting bij
lokalisatie in de rug/heup en knie,
het vermijden van overbelasting
en het afwisselend bewegen en
rusten.

Dr. M. Janssen

Medicijnen
Als slot gaf hij nog een korte op
somming van de medicijnen die
gebruikt worden bij de pijnbe
strijding van gewrichtsklachten
als gevolg van hemochromatose,
namelijk paracetamol, NSAID’s
zoals ibuprofen, naproxen en
diclofenac, en colchicine specifiek
voor de behandeling van pseudojicht.
Hij eindigde zijn uiteenzetting
met het idee dat naar zijn mening
aderlaten, de verdere achteruit
gang van gewrichtsklachten
enigszins kan afremmen.
Tijdens het vragenuurtje na een
korte pauze was er sprake van
voldoende animo bij een levendige
en informatieve vraag- en
antwoordsessie. Met een dank
woordje van de regiocoördinator
en een meer dan verdiend applaus
voor de spreker werd deze
geslaagde bijeenkomst beëindigd.
Bij het traditionele drankje werd
er door een gedeelte van het
publiek nog even gezellig
nagepraat. •
Frans Heylen

Heel veel belangstellenden kwamen op 4 juni naar Arnhem
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Patiëntencontacten informatie
De onderstaande personen zijn telefonisch en/of via e-mail te benaderen voor
een persoonlijk gesprek of e-mail contact als u in welke zin dan ook met vra
gen zit die u niet direct bij uw arts, familieleden of vrienden kwijt kunt of wilt.
Deze HVN vrijwilligers zijn er voor u. Zij zijn uit eigen ervaring goed bekend
met de aandoening hemochromatose en kunnen u wellicht helpen om met de
praktische en soms ook emotionele problemen die u ondervindt te leren om
gaan. Aarzel dus niet maar bel of mail een van deze vrijwilligers. Mocht u in
dien u belt om wat voor reden dan ook geen gehoor krijgen belt u dan gerust
een ander uit de lijst. •

Bijeenkomsten 2011
1 oktober Regiobijeenkomst in
Assen
Onderwerp
Behandeling (prikangst) bij
Hemochromatose en andere
chronische aandoeningen door
mevrouw drs. M. Posthuma, GZ
psycholoog
12 november Regiobijeenkomst in
Eindhoven
Onderwerpen
Korte inleiding door Dr. C. van
Deursen, internist
Een alternatief voor aderlating
door Dr. G. Koek, mdl-arts
Omgaan met de chronische aan
doening hemochromatose: een
benadering vanuit het revalidatie
perspectief, door Dr. R. Riksen,
revalidatie-arts
Belasting versus belastbaarheid
bij hemochromatose: is er een
verschil met andere chronische
aandoeningen van het bewegings
apparaat? door de heer
K. Fransen, fysiotherapeut
Alle leden zijn welkom op alle
geplande bijeenkomsten.

naam

telefoon

e-mail

Frans Heylen (België)

0032-34809681

frans.heylen@hemochromatose.nl

Ria Straver

088 - 0020804

Marius Straver

088 - 0020804

Jan Cox

088 - 0020806

Wil Keller

088 - 0020807

Karina Brooshooft

088 - 0020805

k.brooshooft@hemochromatose.nl

Anneke Duyn

088 - 0020809

a. duyn@hemochromatose.nl

Ineke Turfboer van Luijken

088 - 0020808

i.turfboer@hemochromatose.nl

j.cox@hemochromatose.nl
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Kortnieuws
Slechte vetten veroorzakers
van kraakbeenschade?
Kan kraakbeenschade bij artrose
toenemen door de aanwezigheid
van slechte vetten in het lichaam?
Dat is de vraag waarop dr. Peter van
Lent van het UMC St. Radboud in
Nijmegen een antwoord wil vinden
in een onderzoek gefinancierd door
het Reumafonds. Als slechte vetten
inderdaad een rol spelen bij kraak
beenschade, zijn er kansen op
nieuwe behandelingen bij artrose.

Dr. Van Lent vertelt ons graag
over zijn onderzoek.
“Het wordt de laatste jaren steeds
duidelijker dat een bepaalde groep
patiënten met artrose een lichte
ontsteking heeft in de binnenbekleding van het gewricht, het
synovium. Wij onderzoeken nu of
de slechte vorm van cholesterol,
LDL-cholesterol, die ontsteking
veroorzaakt en of daardoor meer
schade aan het kraakbeen ontstaat.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen?
“Ja, die zijn er zeker en daar zijn
we heel blij mee. In een bepaald
experiment blijkt inderdaad dat
er een ontsteking ontstaat in het
synovium na een langdurig vetrijk
dieet. Dit komt doordat afweer
cellen in het synovium de slechte
vetten afvangen. Het ontstoken
synovium maakt daarna stoffen
aan, die het kraakbeen kunnen
aantasten. Of die stoffen ook
daadwerkelijk tot meer kraakbeen
schade leiden, moeten we nog
verder uitzoeken.”

Doen er ook mensen met artrose mee aan het onderzoek?
“Ja, we werken niet alleen met
proeven in het laboratorium.
We betrekken ook de gegevens van

de deelnemers van CHECK bij ons
onderzoek. We gaan namelijk het
gehalte van de slechte vetten
meten in het bloed van mensen
met beginnende artrose. De uit
komsten gaan we koppelen aan
het ontstaan van gewrichtsschade.
CHECK (Cohort Heup en Cohort
Knie) is het grootste patiënten
onderzoek naar artrose ooit. Er
worden meer dan 1.000 mensen
met artrose gevolgd; dus zijn er
veel gegevens voor ons beschik
baar.”

Wat hebben mensen met
artrose aan dit onderzoek?
“Wij hopen te bewijzen dat het
afvangen van slechte vetten door
afweercellen echt de oorzaak is
van ontsteking van het synovium.
Als dat zo is, kan misschien een
bepaald dieet of het gebruik van
medicijnen de ontstekingen in het
synovium tegengaan. Daarmee
hebben we nog niet de oorzaak
van artrose onder de knie, maar
kunnen we hopelijk wel met nieuwe
methoden de schade aan het kraak
been zoveel mogelijk beperken.” •
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