interview

Ewout Broeksma

“Voor mensen met CF
is sporten essentieel voor
je gezondheid”
Als puber vond Ewout Broeksma het moeilijk dat hij CF had. Want waarom zou je
havo en hbo doen, als je misschien niet toekomt aan een baan? Ondertussen was
de Waddinxveense stuiterbal veel op het voetbalveld. Dat leverde hem bovenal een
goede gezondheid op. Daarom raadt Ewout iedereen met CF aan om veel te sporten.
In dit interview doet de vader van een pasgeboren dochter zijn verhaal.
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Ewout Broeksma (34) liep de afgelopen twee jaar onder verschillende
omstandigheden de Dam tot Damloop uit en was vroeger zeker vijf
keer per week op het voetbalveld te
vinden. Sporten levert hem een goede conditie en een hogere kwaliteit
van leven op. Daarom is Ewout ervan
overtuigd dat sporten voor iedereen
met CF van groot belang is. “Ik wil
iedereen met CF op het hart drukken
om veel te bewegen.”
ACCEPTATIEPROCES
Zijn eerste jaren leefde Ewout onder
de rook van het Haagse Julianaziekenhuis, samen met twee zussen die ook
taaislijmziekte hebben, en een gezond
broertje. Zo speelde CF van jongs af
aan een rol in het leven van Ewout,
die zich in de loop van zijn kinderjaren afvroeg wat hij had en wat dat
betekende.
“Er komt een leeftijd waarop je vragen gaat stellen over waarom je die
medicijnen steeds neemt. Omdat
ik een ongeneeslijke ziekte heb met
een beperkte levensverwachting, was
het antwoord. Toen ik dat eenmaal
goed besefte als puber, werd ik opstandig. Zat ik me af te vragen waarom
ik havo aan het doen was, terwijl ik
misschien nooit aan een baan zou toekomen.”
Die gedachten leidden bij Ewout tot
een andere kijk op het leven. “Ik ging
leven, deed alle dingen die God verboden heeft. Ik moest verwerken dat
ik CF had en door dat acceptatieproces heen. De een doet dat stilletjes,
de ander trapt er tegenaan. Ik deed
dat laatste. Ik was eigenwijs en heb
ADHD. Die combinatie zorgde er-

voor dat ik geen makkelijke puber was.
Pas nadat ik op mijn zeventiende een
gesprek had met mijn arts ging bij mij
de knop om. Ik moest me, zeker in
mijn conditie, geen zorgen maken of ik
de dertig wel ging halen, zei hij. Daarna heb ik tegen mezelf gezegd dat ik
ermee moest leren leven.”
STEMMETJE
Terwijl Ewout in zijn tienerjaren bezig
was om CF een plek in zijn leven te geven, was voetbal zijn uitlaatklep. “Ik was
weleens moe, maar een CF-stemmetje in mijn hoofd zei altijd dat ik maar
beter kon gaan. Dat deed ik dus ook,
want sporten levert een belangrijke
bijdrage aan mijn gezondheid. Ik durf
te stellen dat ik slechter af was
geweest als ik minder had gesport.
Naast goed gebruik van medicijnen
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en een goede voeding is bewegen een
heel belangrijke factor om te zorgen
dat je meer grip hebt op je CF. Sporten
is goed voor je longfunctie en conditie,
waardoor je ook sneller kunt herstellen
van bijvoorbeeld exacerbatie. Daarom
kan ik niet genoeg benadrukken hoe
belangrijk het is voor mensen met CF
om veel te bewegen.”
Om te zorgen dat hij zelf niets te kort
kwam qua beweging, was Ewout vroeger heel veel op het voetbalveld te
vinden. Hij trainde twee keer per week,
had op zaterdag een wedstrijd en gaf
aan jongere elftallen twee keer in de
week training. Daar bovenop kwam ook
nog eens het fluiten van wedstrijden
voor de KNVB. Nu richt Ewout zich
meer op krachttraining en hardlopen.
“De laatste paar jaar kreeg ik te ma-

ken met opnames en ging mijn conditie achteruit. Het roer moest dus
om. Met een fysiotherapeut, die op
sport gericht is, ging ik werken aan mijn
cardio en spierontwikkeling. Maar ik
had een doel nodig om het hardlopen
vol te houden.”
DAM TOT DAMLOOP
Via-via kwam Ewout uiteindelijk terecht
bij Run4AIR en de Dam tot Damloop.
Zo had hij een doel – het uitlopen van
de Dam tot Damloop over een half
jaar – en kon hij met deze sportieve
prestatie geld ophalen voor onderzoek
naar zijn ziekte. De Dam tot Damloop
bleek een schot in de kruising voor
Ewout. “Mijn eerste Dam tot Damloop
was in 2018 en dat was echt genieten.
Ik verwachtte niet dat ik hem zomaar
even zou uitlopen, terwijl dat wel ge-

beurde. Het gaf me op dat moment
het gevoel dat ik het nog kon en ik de
conditie nog had. Dat ik mijn middelvinger opstak naar CF en zei ‘kom
maar op, ik ben er nog steeds’.”
Dus stond Ewout in 2019 opnieuw
aan de start. Dat jaar was het bloedheet
en deed Ewout er een paar minuten
langer over. “In 2018 was ik voorbereid
op rennen in de hitte, maar regende
het op de dag zelf verschrikkelijk. Bij
de start was ik al doorweekt. De regen
hielp wel om de Dam tot Damloop uit
te lopen. In de hitte was het veel zwaarder. Toen ik finishte, zag ik dat mensen
onwel werden. Daardoor besefte ik dat
ik het nog niet eens zo slecht had gedaan. Ik was ook een paar minuten voor
mijn vrienden geëindigd, terwijl ik het
jaar ervoor achter hen binnenkwam.”
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DOCHTER
Dit jaar wilde Ewout weer meedoen
aan de Dam tot Damloop, maar gooide het coronavirus roet in het eten.
Sporten kwam bij Ewout daardoor op
een wat lager pitje te staan. “Sporten met mijn fysiotherapeut kon niet
meer, dat viel weg. Toch wil ik de schuld
niet helemaal bij het virus leggen. Ik
had makkelijk vaker kunnen hardlopen
dan ik tot nu toe heb gedaan. Maar in
plaats daarvan ging ik vaak met mijn
dochter van één en mijn vriendin
Mandy op pad om fiets- en wandeltochten te maken.”
“Natuurlijk is het jammer dat we allemaal wat minder kunnen nu, soms ben
ik er echt even klaar mee”, vervolgt
Ewout. “Wat dat betreft scheelt het
dat ik een dochter heb. Zij vraagt veel
aandacht, waardoor ik me geen moment hoef te vervelen. Ik had ook nooit
gedacht aan kinderen krijgen, totdat
Mandy in mijn leven kwam. Maar dan
nog is het alles behalve makkelijk gegaan. Daarom zijn we alleen maar blij
en we vinden het heel waardevol dat
we haar nu zoveel aandacht kunnen geven. Ik prijs mezelf zeker gelukkig.” •

