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voorwoord
Iedere persoon met taaislijmziekte zou aan sport moeten doen, want dat  
bevordert je gezondheid en je herstel. Dat predikt Ewout Broeksma in het  
interview dat je kunt lezen vanaf pagina 22. Kim Pap-Morren, die per  
week tientallen kilometers op de fiets aflegt, komt voor zichzelf tot dezelfde  
conclusie. Maar, zo zegt ze erbij: het gaat er wel om dat je een sport  
doet waar je plezier uit haalt. Ongeveer hetzelfde zei Ewout tegen mij: de  
kunst is om de juiste sport te vinden. Samen met Kim is Ewout een van  
de hoofdpersonen in deze nieuwste editie van ons magazine Adempauze.

Want eindelijk is ie er! De eerste dikke uitgave van ons vernieuwde magazine.  
We konden niet wachten op het uitbrengen ervan, omdat onze eerste uitgave  
begin april voornamelijk positieve reacties opleverde (waarvoor dank). Dat moti- 
veerde om eind juni opnieuw een mooi blad aan jou te kunnen overhandigen.  
Een dikkere Adempauze bomvol aansprekende rubrieken en inspirerende verhalen,  
dat was het doel. Eind mei kreeg ik alle verhalen en foto’s binnen van de meewer-
kende collega’s, fotografen en een aantal gastschrijvers en concludeerde ik dat 
een mooie Adempauze in de maak was. De inhoud bestaat niet meer alleen uit een  
interview, een column en een verhaal over lotgenotencontact. Nu komen ook zeer 
gewaardeerde actievoerders als Jannie Verhage en Senna van Engelen aan het  
woord en hebben we een interview met een fysiotherapeut uit een CF-centrum. 
Verder bieden we je natuurlijk het overzicht van acties die zijn georganiseerd en  
vind je achterin weer een column van Irène Mols. 

Waar ik je tenslotte nog op wil wijzen, zijn de rubrieken ‘Adembenemend Lief’ op 
pagina 30 en het gastblog, dit keer geschreven door Maarten Koeman op pagina  
21. Maarten beschrijft daar hoe de kijk op sporten met CF in de loop der jaren  
veranderde. Terwijl hij ooit eigenwijs werd bevonden door te gaan hardlopen, zijn  
de meeste mensen met CF er nu van overtuigd dat sporten essentieel is voor  
hun kwaliteit van leven. Dat maakte dat de komst van het coronavirus bij veel  
mensen met CF tot kopzorgen leidde. Hoe konden ze nu nog aan voldoende  
beweging komen? Gelukkig vinden zij zoals altijd weer een oplossing. In alle  
verhalen in deze nieuwste Adempauze, komt daarover wel iets terug. 
Ik wens je veel plezier met lezen.

Alex Devilee | hoofdredacteur Adempauze
a.devilee@ncfs.nl
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Voor mensen met cystic � brosis geldt dat zij – met de juiste voorzieningen – nog heel goed in staat zijn om te blijven 
bewegen en zelfs te sporten. Als totaalleverancier van luchtwegtherapieën en bijbehorende apparatuur zijn wij continu 
bezig met de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, die hieraan bijdragen en zorgen voor meer bewegingsvrijheid. 

Denkt u bijvoorbeeld aan een vernevelaar, die beter is afgestemd op het geneesmiddel, zodat de verneveltijd korter wordt. 
Of een kleine, lichte zuurstofconcentrator, die past bij uw bewegingsbehoefte. Per cliënt kijken we goed naar welke 
producten en middelen helpen om het bewegen langer vol te houden. Een verademing.

Westfalen Medical  Postbus 124 - 7400 AC Deventer - Tel +31 (0) 570 858 450 - info@westfalenmedical.nl - westfalenmedical.com

“ Ik kan dagelijks 
weer � etsen, 
zelfs langer dan 
voorheen.”
GERT VERHAAF

Lucht en vrijheid om 
te blijven bewegen



Thuiswerken. Wat een rare tijd. Ik begin met dit stukje, terwijl de overbuurman  
zijn vuilnisbak binnenhaalt en de glazenwasser door de wijk toert. Er wordt  
enorm geklust en getuinierd om ons heen. Verderop in de straat legt men een  
terras aan. Een hond blaft, de zon schijnt en de kat ligt zoals altijd, met zijn rug  
tegen de monitor aan. Het zijn rare tijden.

column directiefje
M

E
D

A
ILLE

S

We zijn drie maanden geleden verhuisd en lang niet  
alles is uitgepakt. Dozen staan te wachten, tot de 
planken getimmerd zijn, tot we hout kunnen halen bij  
Karwei. Af en toe pak ik iets op, bekijk het even en  
leg het met een zucht weer terug. Wat heeft een mens  
veel spullen. Vanochtend pakte ik een bosje linten  
met medailles er aan, uit een doos. U denkt mis- 
schien: die zijn van haar kinderen. Echt niet! Die zijn  
van mij! Echte hardloopmedailles zijn het.

Elders in dit nummer beschrijft Maarten Koeman hoe  
hij tot hardlopen kwam. Die verhalen, de successen, 
de tegenslagen, kwamen natuurlijk ook bij de NCFS  
terecht. Ik raakte zoetjes aan ook besmet met het  
hardloopvirus, al is ‘besmetting’ in de huidige corona-
tijd een wat misplaatst woord. Maar toch. Ik moest een 
enorme drempel over. Ik vroeg zo achteloos als ik maar 
kon aan Maarten, hoe je dat nou aanpakken zou, dat 
hardlopen. Eerlijk gezegd zag ik mezelf totaal niet in een 
glanzend pakje door het park hobbelen, bovendien had  
ik helemaal geen outfitje tot mijn beschikking. Zou je  
ook kunnen beginnen in een spijkerbroek en op  
gympen? Maarten zette zich serieus aan mijn kwestie 
en begon met het uitdragen van het belang van goede 
schoenen. Die liet ik mij aanmeten, het zal zo’n twintig 
jaar geleden zijn. Maarten ontpopte zich vervolgens tot 
een echte loopcoach, die mij behapbare schema’s mail- 
de en na elk loopje even vroeg, hoe het was gegaan. De 
eerste weken, kan ik na al die tijd nu wel bekennen, be- 
gaf ik mij pas na zonsondergang naar buiten, de weg op. 

Het blokje in de wijk dat ik hardlopend kon volhouden, 
werd met de week groter. Ik wist precies bij welke tuin-
tjes de bewegingsmelder aan zou gaan. Ik was zo trots 
als een aap op hardloopschoenen. De volgende stap 
was natuurlijk het aanschaffen van een fatsoenlijk pakje,  
alsmede adequaat ondergoed, want ik rende ook door  
in de winter. (Applaus). Ik ging me verdiepen in sche-
ma’s, voeding, tijden, hartslag en ja, ik ging de officiële 
loopjes verkennen. Destijds kocht je een boekje met 

loopjes. De eerste echt loop die ik volbracht was de Nike 
Ladies Run in Hilversum, 6 mei 2001. En weet u wie 
mij stond op te wachten bij de finish? Mijn eigen coach, 
Maarten Koeman!
 
Ik had de smaak te pakken en liep onder andere de 
Damloop (een keer de korte en een keer de lange  
versie), de Kromslootparkloop, een 10 kilometer zon-
der nadere plaatsaanduiding, maar wel met medaille; ik  
liep de Zevenheuvelenloop in 2006 en de halve  
marathon in Utrecht. Toen een groep plannen begon 
te ontwikkelen om de marathon in New York te ‘doen’, 
meldde ik me aan, met de bibber in de benen, vooral ook 
om al die zeer ervaren lopers in de groep, vaak ook net 
effe wat jonger dan ik. Ik ben meegegaan met de groep 
naar New York, het was meen ik in 2006. 
De dag ervoor wordt de zogenaamde Friendshiprun 
gelopen, door het Central Park. Ik liep toen ongeluk-
kig tegen een putdeksel op en kon de volgende dag niet 
meedoen aan de echte marathon. De spijt die ik daar-
van had, heb ik nog steeds. Ik droom er nog steeds van.  
Echte nachtmerries. De finish bij wijze van spreken in 
zicht… Hardlopen ging langzamerhand over in wandelen, 
veel wandelen. In 2016 liep ik de wandelmarathon aan 
de kust van Zeeland. Heerlijk. 
Bewegen is belangrijk. Wij dragen het uit aan men-
sen met CF, aan kinderen. Ouders doen hun best de  
passie voor bewegen over te brengen op hun kinderen. 
Ik leerde hardlopen door iemand met CF en dat is, op  
de een of andere manier, voor mij het meest waarde- 
volle aan dit verhaal. Is het niet de passie, voor lopen, 
voor schaatsen, die ons samen brengt, die ons verder 
brengt en verder draagt dan we ooit hadden durven  
hopen? We kunnen niet altijd kiezen wat we leuk vinden 
en we vinden niet altijd leuk wat we moeten doen voor 
onszelf. 

Inmiddels zijn de tuinman, de glazenwasser en de terras 
tegelzetter naar huis gegaan. Ik ga zo een rondje lopen. 
Gewoon wandelen, dat doe ik bijna elke dag. •

Jacquelien N
oordhoek  |  D

irecteur N
C

FS
 j.noordhoek@

ncfs.nl
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Kim Pap-Morren
interview

Op Instagram post Kim Pap-Morren (@k.morren2) 

regelmatig foto’s van de afstanden die ze aflegt op haar 

mountainbike en racefiets. In een normale week rijdt 

ze zo’n 220 kilometer op haar tweewielers, met welke 

ze een haat/liefdeverhouding heeft en de liefde sterker 

is. Maar wie is Kim eigenlijk en waar komt haar passie 

voor fietsen vandaan? Op de volgende twee pagina’s 

vertelt de mountainbikejunkie haar verhaal.



“Ik kan me geen 
leven zonder mijn 
mountainbike 
voorstellen.”
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UITGEPUT
Voor Kim klinkt het nu heel normaal om 
te zeggen dat ze verslaafd is aan koer-
sen op haar beide fietsen. Toch had ze 
in haar sportieve jeugd niet voorzien dat 
ze op de fiets zou belanden. Zelfs niet 
in de bosrijke omgeving van Nunspeet, 
waar ze al haar hele leven woont en 
waar genoeg mountainbikemogelijk-
heden zijn. “Ik ben opgegroeid met het 
sportplaatje, dat sporten veel voordelen 
heeft. Vroeger heb ik meerdere spor-
ten gedaan en gedanst. Maar ik vond 
nooit een sport die niet ging vervelen.”

Later ging Kim vier keer in de week 
sporten: twee keer in de week met haar 
fysiotherapeut en twee keer spinning. 
Dat deed ze omdat haar conditie en 
haar longfunctie, nu ongeveer 50%, 

achteruit gingen. “Helaas hielp het 
niet. Ik weet nog dat ik met twee volle 
boodschappentassen liep en twee keer 
moest stoppen voordat ik bij de auto 
was. Gewoon om op adem te komen. 
Na een gesprek met mijn arts heb ik 
besloten extra zuurstof te gebruiken 
bij het sporten met mijn fysio en bij  
het spinnen. Daardoor ging het beter 
met mijn conditie.”

NUNSPEETSE KEILER
Kim boekte snel vooruitgang en hoor- 
de van de dokter dat fietsen ook kon 
helpen. Hoewel Kims broertje vaak 
met de fiets in de weer is en haar man  
Ronald altijd al gek was van fietsen, was 
het echter Ronalds vader met wie Kim 
de eerste rondjes op de wielrenfiets  
én op de mountainbike maakte. 

interview

Tekst  Alex Devilee
Fotografie  Linda Bouritius

Ongeveer vijf keer per week zit Kim 
Pap-Morren (36) op haar mountain-
bike en/of haar racefiets. Waar ze 
dat voor de coronacrisis voornamelijk 
met haar vriendinnen deed, maakt 
ze nu meer solotochten of gaat ze  
samen met haar man Ronald. Zijn  
vader besmette Kim ooit met het 
fietsvirus en dat liet haar niet meer  
los. Afstanden van veertig kilome-
ter zijn voor haar eerder regel dan  
uitzondering. “Ik zit echt niet altijd  
met een glimlach op mijn fiets, maar  
ik merk dat het goed is voor mijn  
herstel en gezondheid.”
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Zo ontdekte ze dat dit haar sport  
was. Fanatiek in fietsen werd Kim 
pas toen de Nunspeetse Keiler, een 
fiets- en hardloopevenement, op haar 
pad kwam.
“De Keiler is een groot evenement, 
waar je als team aan meedoet. Met je 
team wissel je twee hardloopsessies 
af met twee mountainbikesessies”, 
legt Kim uit. “In die sessies zitten ook  
teamspelletjes, die je met z’n allen  
moet uitvoeren. Dat zorgde voor fana- 
tisme bij mij, je wilt die gezamen- 
lijke spellen goed doen. Toen ont-
stond bij mij de drive, en die heeft mij 
niet meer verlaten. Daarna ging ik elk 
jaar in september meedoen aan een 
tweedaags evenement in Limburg, dat 
is voor mij het sportdoel waar ik ieder  
jaar naartoe werk. Zo’n doel zorgt er- 

voor dat ik mijn focus behoud en iets  
heb om voor te trainen.”

OPBOUWEN
Het trainen bestaat voor Kim gemid-
deld uit vijf keer per week een rondje 
maken. Dat doet ze in de omgeving  
van Nunspeet en op de Utrechtse  
Heuvelrug of op de Posbank bij  
Arnhem. Op haar huidige moun-
tainbike reed ze al 5500 kilometer 
in anderhalf jaar. Op de teller van 
haar racefiets die ze vier jaar geleden 
overnam van haar achterbuurvrouw 
en professioneel veldrijdster Anne-
marie Worst, staat 11.000 kilometer. 
“Bij rondjes van boven de veertig  
kilometer ben ik eigenlijk pas tevre-
den”, zegt Kim erover. “45 is trainen  
en alles daarboven is echt keihard  
trainen. Op die momenten zit ik dus 
niet met een glimlach op de fiets.”
 
“Sommige mensen vragen hoe ik dit 
doe”, vervolgt ze. “Ik wil het niet la-
ten overkomen alsof het allemaal heel 
makkelijk is, ik heb het allemaal moe-
ten opbouwen door middel van veel 
trainen. In mijn eerste jaren, ongeveer 

acht jaar geleden, waren het rondjes 
van vijftien kilometer. Dan sliep ik de 
rest van de dag omdat ik moe was. Ik 
moest dingen inleveren. Ik ging niet 
naar een verjaardag, terwijl ik dat nu 
na een niet al te zware fietstocht nog 
wel kan doen.” Een groot voordeel van 
al het fietsen is dat Kim sneller herstelt 
van kuren. “Net als wielrennen blijft 
CF afzien en steeds tikken incasseren, 
maar de nasleep van die tikken is min-
der erg omdat ik een goede conditie 
heb. Opnames in het ziekenhuis zijn 
bijvoorbeeld korter geworden. Het zijn 
nu meestal maar twaalf dagen in plaats 
van drie weken. Het fietsen bevor- 
dert gewoon mijn kwaliteit van leven.”

IJSJE
Afzien of niet, voor Kim bestaat er 
geen leven meer zonder fiets. “Ik heb 
een soort haat/liefdeverhouding met 
mijn mountainbike. Ik haat hem als het 
lichamelijk te zwaar is en het niet gaat 
zoals ik wil. Maar de liefde is groter, 
daarom kan ik me een leven zonder niet 
voorstellen nee. Als ik niet zou kunnen 
fietsen, word ik heel onrustig. Wanneer 
ik een virusje heb gehad en troep in  
mijn longen heb, dan kan ik minder  
fietsen en heb ik het gevoel alsof mijn 
conditie helemaal weg is. Daar word 
ik geen leuk mens van, dan ben ik niet  
gezellig hoor. Gelukkig mag ik er in  
deze tijden nog wel op uit met mijn 
fiets, maar samen met mijn vriendinnen 
gaat helaas niet. Dat vind ik denk ik het  
meest vervelende.” Desondanks pro-
beert Kim positief te blijven. “Mijn 
karakter is dat ik overal het bes-
te van wil maken. Natuurlijk heb ik 
ook weleens mijn momenten, maar 
de kunst is om er niet in te blijven  
hangen. Ik moet vooral zorgen dat ik 
geniet van wat er is en wat er kan. 
Ik fiets nu meer samen met Ronald, 
dat heeft ook iets waardevols. We  
doen dan wat rustiger aan omdat we  
bijvoorbeeld niet bij mensen op visite 
gaan. In plaats daarvan eten we na de 
fietstocht een ijsje. Er is nog genoeg 
moois.” •
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ncfs nieuws

CF-dag wordt CF-week
De organisatie van de CF-dag neemt een paar maanden in beslag. Op dit  moment is lastig in te schatten in welke mate COVID-19 in november  het dagelijks leven bepaalt. We hebben daarom moeten besluiten om de  CF-dag niet te laten plaatsvinden in de vorm zoals we gewend zijn. De CF-dag gaat dit jaar digitaal en wordt een CF-week. Je kunt de datum, zaterdag  7 november, in je agenda laten staan. Er komen extra data bij. De plenaire  sessies die je normaal vanuit de zaal bijwoont, worden digitaal aangeboden. Daarnaast kun je diverse workshops en websessies vanuit jouw huiskamer  volgen. Het NCFS-team werkt met man en macht aan de verdere invulling  van de digitale CF-week. Houd onze site in de gaten om op de hoogte te  blijven: ncfs.nl/leven-met-cf/lotgenotencontact/cf-dagen •

Thuis je longfunctie meten
Het meten van de longfunctie – het bepalen van 

de inhoud van de longen – gebeurt een aantal 

keer per jaar in het ziekenhuis en is van levens-

belang voor mensen met taaislijmziekte. 

Op dit moment is het vanwege de coronacrisis 

 geen optie om je longfunctie in het ziekenhuis te meten. 

Daarom hebben wij samen met het Radboudumc alles op 

alles gezet om thuis longfunctiemetingen te realiseren. 

Mede dankzij een COVID-subsidie in het kader van de  

Stimuleringsregeling E-Health Thuis, co-financier Skate4AIR, 

een bijdrage van CF-centra én van ons heb je inmiddels een long- 

functiemeter thuis geleverd gekregen (als je minimaal zes jaar bent). Vijf 

van de zeven CF-centra doen mee aan dit project: Nijmegen, Maastricht,  

Amsterdam, Den Haag en Groningen. De CF-centra in Rotterdam en Utrecht 

werken met eigen systemen. Op het moment van het ter perse gaan van deze 

Adempauze is nog geen termijn bekend. •

CONTACT-
O U D E R S 
GEZOCHT

Ben jij een ouder/verzorger van 
een kind met CF en vind je 
het leuk om andere ouders van  
kinderen met CF bij elkaar te 
brengen? Dan zijn we op zoek 
naar jou!

Als contactouder organiseer je 
namens de NCFS bijeenkom-
sten in jouw eigen regio. 
Tijdens deze bijeenkomsten wor- 
den informatie en ervaringen  
uitgewisseld. Regelmatig wordt  
er een gastspreker, bijvoorbeeld 
een kinderlongarts, uitgenodigd. 
Dankzij deze bijeenkomsten er-
varen ouders steun en krijgen zij 
nieuwe inzichten of praktische 
tips. 

ENTHOUSIAST? 
Woon je in Noord-Nederland, 
Flevoland, Noord Gelderland/
West Overijssel, Twente – de 
Achterhoek of Midden-Neder-
land? Meld je aan bij onze coör-
dinator Lotgenotencontact Lara 
Laurens via l.laurens@ncfs.nl. 

MEER INFO? 
www.ncfs.nl/leven-met-cf/
lotgenotencontact. •NederlandseCysticFibrosisStichting

@cfstichting

@CFstichting

NedCFStichting
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Zwanger en CF-medicatie: 
gaat dat samen?
Je hebt CF en wilt graag moeder worden. In hoeverre is het veilig om CFTR-modulatoren te gebruiken als je zwanger bent? En kun je je baby borstvoeding geven als je modulatoren gebruikt? Onderzoekers uit Engeland, Aus-

tralië en de VS zochten het uit. 
• Bij 64 zwangerschappen vonden de onderzoekers geen bewijs dat ivacaftor, lumacaftor/ivacaftor of tezacaftor/ivacaftor een verhoogde kans op miskramen of geboorteafwijkingen, oogafwijkingen of andere com-plicaties bij zuigelingen veroorzaakten.

• Twee vrouwen kregen complicaties die verband hielden met lumacaftor/ ivacaftor. 
• Negen vrouwen die ervoor kozen om met ivacaftor of lumacaftor/ ivacaftor tijdens de zwangerschap te stoppen, ervoeren een afname van  hun CF-gerelateerde gezondheid. 
• Er werden geen complicaties gemeld bij zuigelingen die in de baarmoeder en/of tijdens de borstvoeding aan modulatoren werden blootgesteld. 
De resultaten zijn bemoedigend. De studie suggereert dat ivacaftor, luma- caftor/ivacaftor en tezacaftor/ivacaftor over het algemeen goed worden verdragen tijdens de zwangerschap. Om deze bevindingen te bevestigen en de veiligheid op lange termijn te beoordelen, moeten er resultaten worden verzameld  van toekomstige zwangerschappen van vrouwen die CFTR- modulatoren gebruiken. 

 Meer info over dit onderzoek vind je op:  ncfs.nl/onderzoek-naar-taaislijmziekte/ resultatenborstvoeding/ •

Koninklijke 
onderschei-
ding voor 
voormalig 
contactouder
Onze voormalig contactouder 

Monique Linssen is eind april 

verrast met een Koninklijke on-

derscheiding. Ze mag zich tegen-

woordig Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau noemen. 

De burgemeester van Roermond 

bracht het heuglijke nieuws, van-

wege COVID-19, via een video-

boodschap. Monique heeft haar 

Koninklijke decoratie niet alleen 

te danken aan haar inzet voor de 

NCFS, ze was onder meer be-

stuurslid van een koor. 

Dat verdient een lintje. En een 

felicitatie!  •
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in actie voor cf
Nieuwe ontwikkelingen binnen onze eigen poort:

De events van Skate4AIR 
konden gelukkig nog door-
gaan voor de coronacrisis 
uitbrak. Daarna werden 
acties en evenementen 
achter elkaar afgelast. 
Zo ook het Huisweid Festival 
en Fietsen4AIR. Net als vele 
anderen zetten zij zich in voor 
de NCFS. We gaan uit van 
betere tijden waarin acties 
weer mogelijk zijn!

Een jubileumeditie: voor de tiende keer 
stond het Huisweid Festival op eerste 
pinksterdag 2020  gepland. Een fes-
tival dat is ontstaan uit een groep van 
zestien vrienden uit Warmenhuizen.  
Een van de vrienden kreeg in 2009 
een dochter met cystic fibrosis. De 
vriendengroep kwam in actie en richt-
te een stichting op: Stichting Vrienden 
Voor Een Ander met als doel geld in-
zamelen voor onder andere onderzoek 
naar CF. Ze besloten een festival te 
organiseren, dat inmiddels enorm is 
uitgebreid. Voorafgaand aan het fes-
tival zijn er optredens en vermaak 
voor mensen met een beperking, het 
Pre-Huisweid. Het is allemaal een 
groot succes. Vele betrokken vrijwil-
ligers helpen mee. Elk jaar op eerste 
pinksterdag staan Warmenhuizen en 
omgeving compleet op z’n kop!  Behal- 

ve uiteraard dit jaar. Ruud, een van 
de vrienden, vertelt: “Natuurlijk is het 
ontzettend jammer. Net voor de over-
heid aangaf dat evenementen niet door 
konden gaan, hadden we zelf al beslo-
ten om het dit jaar niet te organise-
ren. We waren er klaar voor, maar we 
vonden het niet verantwoord met alles  
wat er gebeurde in de wereld. En dat 
bleek de juiste beslissing. Volgend jaar 
hopen we met z’n allen weer een ge-
weldig festival neer te zetten.”

Een rondje Brabant fietsen in 2020, 
dat was de bedoeling. Net als voor-
gaande jaren fietst een enthousiaste 
groep fietsers in een paar dagen door 

een bepaald gedeelte van Nederland. 
Dit doen ze om meer aandacht te vra-
gen voor cystic fibrosis en hiervoor geld 
in te zamelen. Niet alleen wordt er ge-
fietst, onder de paraplu van Stichting 
The Air Team worden allerlei (vooral 
sportieve) activiteiten georganiseerd. 
Uiteraard kon dit ook allemaal niet 
doorgaan, het rondje Brabant is ver-
plaatst naar september 2021. Vanuit de 
organisatie, vertelt Richard: “In januari 
hebben we nog Diner4AIR en Veiling- 
4AIR georganiseerd, dat was een suc-
ces. Daarna hadden we onder andere 
nog Sporten4AIR en activiteiten met 

Koningsdag op de planning staan, 
maar hopelijk kunnen we 
dat volgend jaar allemaal 
weer doen. Voor Fietsen4- 
AIR in augustus hadden 

we al een verblijf op een vakantiepark 
geboekt, maar gelukkig kunnen we dat 
doorschuiven naar volgend jaar zodat 
we die kosten niet kwijt zijn. We pro-

Tekst  Trudy van de Veen
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beren zoveel mogelijk met onze men-
sen in contact te blijven, je wilt toch de 
aandacht vasthouden. Ik was laatst bij 
een regionale radiozender te gast, om 
te vertellen wat wij doen en zo hopelijk 
ook anderen enthousiast te krijgen om 
mee te doen. Op 1 november hebben 
we bij Basic Fit een Spinning4AIR ac-
tie gepland. We hopen dat we daar als 
een soort nieuwe symbolische start van 
onze activiteiten kunnen aftrappen.”

In 2015 deed Jannie Verhage voor 
het eerst mee aan Skate4AIR. On-
danks haar taaislijmziekte en nog geen 
drie jaar na haar longtransplantatie, 
schaatste ze 100 kilometer op de 
Weissensee in Oostenrijk. Dit jaar bond 
ze weer de schaatsen onder, met als 
doel de Daylight Challenge in Zweden. 
Terwijl het destijds in Oostenrijk voor-

al om het schaatsen en conditie ging,  
wilde ze voor deze editie zoveel mo-
gelijk sponsorgeld binnenhalen. En dat 
is gelukt. Ze heeft van alles gedaan:  
statiegeldacties, softijsverkoop, wijn-
verkoop, puppy yoga en verkoop van  
de NCFS luiaardknuffels. 

Jannie: “De puppy yoga was echt een 
succes. Schattige puppy’s in de les, dat 
vindt iedereen leuk.” Ook de luiaard-
knuffels gingen als een speer, ruim 350 
heeft ze er verkocht. “Dat had ik echt 
niet verwacht”, vertelt Jannie. “Bij elke 
doos die ik bestelde, dacht ik, zal ik ze 
wel weer verkopen? Maar ook dankzij 
hulp van anderen leek er geen eind aan 
te komen.” Ze hing zelfs nog aan elke 

luiaard een persoonlijk kaartje met een 
bedankje en haar sponsorpagina. En 
toen kwam het vertrek naar Zweden. 
Jannie: “Het was heel bijzonder om 
mee te maken. Vanwege de weersom-
standigheden was de locatie van het 
schaatsen op het laatste moment ver-
plaatst naar het noorden van Zweden. 
Daar ben je dan dus echt alleen met 
de Skate4AIR deelnemers en het was 
prachtig daar. Het schaatsen viel me 
zeker in het begin wel zwaar. 
Scheuren, hobbels en wind maakten 
het me moeilijk. Maar ik heb er heel  
erg van genoten én de Daylight Chal-
lenge gehaald! En het warme fami-
liegevoel van Skate4AIR, dat is echt  
nergens anders te vinden.”  •

DOE JIJ OOK MEE MET DE LOTERIJ VAN DE NCFS?
In deze tijd speelt meer dan ooit de digitale wereld een grote rol in ons  
leven. Speel daarom mee met onze online loterij! De opbrengst hiervan 
is voor onderzoek naar CF, in het bijzonder onderzoek op zogenaamde  
minineusjes. Deze minineusjes worden (zoals bij de minidarmpjes) op-
gekweekt in het lab. Hierop wordt de werking van medicijnen getest. Het  
doel is beter voorspellen welke medicijnen en combinaties van medicijnen 
werken op de verschillende CF-mutaties. 

Voor een lot van slechts € 5,- steun je een belangrijk onderzoek én  
maak je kans op prachtige prijzen, met als hoofdprijs een waardecheque  
van € 1000,- voor een weekendje weg in Zeeland. 

Ga naar ncfs.nl/loterij voor alle informatie en het kopen van loten. Tot  
en met 8 juli kun je loten kopen, op 9 juli is de trekking. En… vraag ook  
anderen om loten te kopen en help mensen met CF.
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alle acties in één adem

01 Statiegeldactie: Sanne Dekkers/AH Zundert  1248,90 
02 20-jarig jubileumfeest: Contakt Groep & Systemation  2000 
03 Boerenbruiloft, carnaval: Liza van Kessel  610 
Afdelingsuitje ICMT 2019: Franciscus Gasthuis & Vlietland  250 
04 Vrienden vieren 50e verjaardagen: Bram, Anton, Léon, Martin, 
Paul, Arno, Marc en Robert  4000 
Pietenactie 2019: Marco en Yolanda Verberk   487,50 
Collega’s doneren bij hun afscheid: Robin Koopmans  209 
Opbrengst oude metalen: Harrie Elings  1180 
05 Rommelmarkt: Cam NH Gemeente Hoogblokland/Lijda de Leeuw 1000
Heitje voor een karweitje (Vormselproject): Basisschool 
De Willibrordus groep 8  326,70 
In plaats van kerstkaarten: J.C.C. Retera  40
Verkoop postzegels: Hans van der Meulen  1402,50 
Bijdrage wandeltochten: WSV Oosterscheldestappers  250 
06 CF-run: Team Ren voor Ben en Team Care for (do)nate more  41804 
07 CF-challenge: Kim en Jaimy  1550 
08 Rommelmarkt Hazerswoude: Gerrie Olyslagers  352,50
Best birthday gift: Priscilla Westerhof-Fittipaldi  515 
Gebruik email in plaats van postzegels: Rob Wouda  70 
Afscheid op werk Jantine Willighagen: Collega’s Klinische 
Chemie NWG - UTR - WRD   1017,50 
In plaats van kerstkaarten: Peter Bosman  50
Kerstmarkt CBS Kleurenpracht Zaandam: Daphne Adriaanse-Mathijssen  220 
09 Buurtdonatie door Clara en Tal: René ter Riet  49,78
Veilingverkoop postzegels: Postzegelvereniging Volkel-Uden  973,75
Zondagverkopen postzegels: Postzegelvereniging Volkel-Uden  259,20 
10 Two Rivers marathon voor CF: Marieke Veuger  702 
11 Scan Covery Trail/Snow Vikings Team: Jim Hoogervorst, Wipi Brommer  5038 
12 Oliebollenactie Heelweg: Familie Visser  2360

Donatie: Autorola BV/Gert-Jan Karssen  1100
In plaats van kerstkaarten versturen: De heer Jan de Kort  50
Klantenactie Annemieke van Vliet: OBS van Rotterdam  100 
13 Sharing Day: Studenten Drenthe Collega Assen  535 
14 Prijzengeld wielrennen seizoen 2019: Wesley Pieterse  80 
Familie en vrienden doneren voor 85e verjaardag: Mevrouw Tine Appelman  425
Statiegeld Spar Goedereede: Familie Hamann  86,50
Collecte 26/1/20: Diaconie Gereformeerde Kerk  586,06
Collecte Tzum: Aukje Oosterhaven en medecollectanten  610,18 
Opbrengst kaartverkoop: Mevrouw G.M.J. Hermelink-Veltmaat  25 
15 Groot Abcouder dictee 2019: Lionsclub Abcoude-Baambrugge  2050
Sportchallenge: Merford Acoustic Materials  300
Pro deo gewerkt voor fiscale zaken: De heer Li/Mevrouw N. van Reenen  100 
16 Verenigingsactie: Helm & Heus Makelaars  100
Collectebus Café Kremer: Hetty Heersmink  75
Collecte in kerkdienst: Diakonale Kommissie  250
Vierdaagse sponsorloop: Diana Eradus  335
Gift 2020: Frans de Zoete  150 
17 Skate4AIR: Deelnemers Skate4AIR Classic Oostenrijk 
en Daylight Challenge Zweden  540672

Regelmatig ontvangen wij donaties naar aanleiding van een overlijden 
of een herdenking. We waarderen het enorm dat zelfs in zo’n verdrietige 
periode aan de NCFS wordt gedacht. 
Ter nagedachtenis aan Jeanine Spitters: Mirjam van der Eerden  100 
Uitvaart de heer M.C.A.M. Lucas: Familie Lucas  195 
18 Uitvaart de heer Jan van Boekel: Familie Van Boekel  1718,39 
Uitvaart mevrouw Bertie Finders: Laura, Mitch en Rowie  481,10 
Uitvaart de heer Frans Terbeek: Mevrouw A. Terbeek-van den Berg  192,50
Uitvaart de heer Janus van Hees: Familie Van Hees  555

Veel mensen steunden de NCFS de afgelopen periode met acties en donaties, op welke manier dan ook. Geweldig, heel veel  
dank daarvoor! Het is en blijft hard nodig om geld in te zamelen voor een langer en beter leven voor álle mensen met CF. 

1

7

12 13

14

15

16 17

8

9 10 11

2 3

4

5 6

18

€ €



15

De NCFS heeft van mensen met 
CF, die ook diabetes hebben, diverse 
vragen ontvangen over de FreeStyle  
Libre (FSL).
 
De twee belangrijkste vragen beant-
woorden we daarom in dit artikel: 
wanneer kom je in aanmerking voor 
(de vergoeding van) de FSL en hoe 
gaat dit in zijn werk?

WAT IS DE FREESTYLE LIBRE EN 
HOE WERKT DEZE METER?
De FreeStyle Libre is een glucose- 
meter, die middels een sensor constant 
de bloedsuikers meet in je lichaam. 
Dat doet de sensor zonder pijnlijke  
vingerprikken. Je plaatst een kleine 
sensor op de achterkant van je boven-
arm. Deze sensor meet dag en nacht 
automatisch de glucose en slaat deze 
informatie op gedurende acht uur.

De sensor meet de bloedsuikers in het 
onderhuidse weefsel door middel van 
de reader of telefoon over de sensor te 
bewegen. Je krijgt dan de waarden te 
zien met een trendpijl.
Het voordeel hiervan is beter in-
zicht omdat je meteen kan zien wat 
je bloedsuikers doen als je eet en  
beweegt. Hierdoor kan er een betere 
beslissing worden genomen over de 
vervolgstappen.

Een ander groot voordeel is dat er  
’s nachts geen vingerprik meer hoeft  
te worden uitgevoerd, maar alleen even 
snel gescand hoeft te worden. 

Ook kan de sensor tegen water,  
waardoor je de sensor gewoon kunt 
blijven dragen het douchen, zwemmen 
of sporten.

KOM JE IN AANMERKING 
VOOR EEN AANVRAAG?
Wanneer je minimaal drie tot vier keer 
per dag insuline moet spuiten of wan-
neer je een insulinepomp hebt, kom 
je voor een vergoeding in aanmerking.  
Dit geldt ook wanneer je een kinder-
wens hebt en wanneer je beter inge-
steld moet worden. 

HOE VRAAG JE DE FSL AAN?
De aanvraag voor de FSL loopt via de 
internist/endocrinoloog geneeskunde 
of diabetesverpleegkundige. Soms is 
de CF-verpleegkundige tevens diabe- 
tesverpleegkundige. 
De werkwijze bij de aanvraag is 
niet in alle CF-centra hetzelfde, maar 
de persoon van je CF-centrum met  
wie je contact hebt over je diabetes  
zal de werkwijze met jou bespreken 
wanneer je een aanvraag voor de FSL 
wil doen. •

cf goed geregeld

Tekst  Ad Duurkoop

FreeStyle Libre
TELEFOONMAATJE
De coronamaatregelen schrij-
ven voor om zoveel mogelijk 
thuis te blijven, waardoor wij ons 
kunnen voorstellen dat je weinig 
sociaal contact hebt. Ondanks 
dat experts, die zich baseren op 
onderzoeksresultaten, intussen 
hebben aangegeven dat kinde-
ren wel weer naar buiten en naar 
school mogen, zou je je hierover 
ongerust kunnen maken. 
Heb je CF, een kind met CF of  
ben je betrokken bij iemand met 
CF en wil je graag even praten 
met iemand, je zorgen delen of 
heb je gewoon behoefte aan een 
luisterend oor? Dan zijn wij er 
voor je. Laat je gegevens achter 
in het formulier dat wij op onze 
website hebben staan (ncfs.nl/ 
leven-met-cf/lotgenotencon-
tact/telefoonmaatje), waarna een  
medewerker van de NCFS zo 
snel mogelijk contact met je  
opneemt. •
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WAAR WACHT JIJ OP IN DEZE CORONATIJDEN?
Ik wacht vooral weer op het hectische leven dat ik voor de coronacrisis had. 
Dat klinkt misschien raar maar ik vind het heerlijk om gehaast te leven. 
Van mijn werk gelijk door te gaan naar de sportschool en de rest van de tijd  
te spenderen met mijn vrienden. Voor we weer helemaal teruggaan naar dat  
leven is het wachten op het vaccin.
 
WAT IS DE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS OP JOUW LEVEN?
Helaas ben ik mijn baan kwijtgeraakt door de coronacrisis. Ik kwam niet 
zo lang na het begin van de quarantaine thuis te zitten en dat was wel 
even wennen. Normaal ben ik echt alleen thuis om te slapen. Inmiddels 
ben ik mijn eigen bedrijf aan het opstarten en daar besteed ik veel tijd aan. 
  
KOM JE NOG AAN SPORTEN TOE EN ZO JA HOE DOE JE DAT?
Juist nu!, ik sport veel meer dan voorheen. Ik loop elke dag een uur hard,  
fiets veel bij mij in de buurt (Vechtstreek, erg mooi!). En ik moet van mezelf 
ook nog een bepaald schema/challenge per maand afwerken. Deze maand  
druk ik bijvoorbeeld zestig keer per dag op. Het is leuk om elke maand  
progressie in een andere spiergroep te zien.
 
WAT RAAD JIJ ANDEREN MET CF AAN OM TE DOEN 
IN DEZE TIJDEN?
Blijf positief, het heeft mij erg geholpen om het leven een beetje te filteren,  
de negativiteit van de media en bepaalde mensen even op een lager pitje te  
zetten. Doe ook dingen waar je nooit aan toe komt! Volg een online cursus, 
binge-watch lekker die serie of, mijn favoriet, geniet van al die livestreams van 
je favoriete festival. Nu kan het nog, straks zijn we allemaal weer aan het werk. 

In gesprek met
Sjoerd van der Steen
in de wachtkamer 
tot de coronacrisis 
voorbij is
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“Doe ook dingen 
waar je nooit 
aan toe komt!”

Sjoerd was een van de vier mensen met CF die op onze 
Facebookpagina in een video vertelde hoe hij omgaat met 
de coronamaatregelen. Kijk op onze Facebookpagina 
voor alle filmpjes.
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Vooroordelen en quotes over 
de suffe kanten van CF

Heb jij ook een vooroordeel over de suffe kant van taaislijmziekte? Stuur deze dan 
in naar adempauze@ncfs.nl, dan zetten wij deze in de volgende Adempauze!

Ben je verlost van 
de pseudomonas 
krijg je burkholderia 
cepacia ervoor terug.

“Steek er 
nog een op”  
Opmerking 
als je moet 
hoesten.

Mensen die zeggen: hou je taai!

Het gaat nu goed toch…

Een spelbreker 
te moeten zijn bij 
uitjes of leuke 

feestjes, 
omdat jouw ener-
gie op is en de 
rest (vrienden of 
vriend) nog uren 
door kan.

Elke 5 jaar een herkeuring 
van je rijbewijs bij 
een onafhankelijk arts.

Moeten sporten 
terwijl je een hekel 

hebt aan sporten.
Een hoestbui als je moet lachen 
(gelieve geen grapjes maken).
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ncfs vooruit

Sinds de uitbraak van het coronavirus (specifiek COVID-19 of SARS- 
CoV-2 genoemd), is de NCFS actief om (wetenschappelijke) informatie te  
verzamelen en inzichtelijk te maken wat het virus voor invloed heeft op het  
ziekteverloop bij mensen met CF.

We doen dat op diverse manieren: 
- Bij de centra vragen wij wekelijks  

updates over het aantal (nieuwe) 
patiënten dat is besmet en wij pu-
bliceren dat op onze website en via 
social media.

- Via de Nederlandse CF Registra-
tie verzamelen wij gegevens over 
het verloop van de behandeling bij  
mensen met CF en COVID-19. 

- Met collega’s van de CF Regi- 
stratie uit vele landen in Europa, de 
Verenigde Staten, Canada, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland, Rusland, 
Zuid-Afrika en Brazilië hebben we 
iedere twee weken een online over-
leg over de ontwikkelingen.

Een eerste publicatie is begin mei  
verschenen met de gegevens uit acht 
landen (waaronder Nederland). 
We zagen daarin dat het verloop van 
de ziekteverschijnselen van COVID-19 
bij veertig mensen met CF milder was 
dan verwacht. Van deze groep had  
78% symptomen, 22% niet. Elf men-
sen hadden een longtransplantatie in 
het verleden ondergaan. 
De groep was tussen de 15 en 59 jaar 
oud, 38% procent had CF-gerela- 
teerde diabetes en 70% had een  
chronische longinfectie. Dertien men-
sen kregen zuurstof en vier werden 
opgenomen op de IC, waarvan één  
beademing nodig had. 

Op het moment van publicatie wa-
ren 28 van de 40 mensen hersteld 
van COVID-19. Twaalf mensen waren 
nog niet hersteld aan het einde van die 
(korte) onderzoeksperiode. Niemand 
in de groep stierf. In Nederland zijn tot 
begin juni vier mensen met CF gemeld. 
Drie van hen hebben in het verleden 
een longtransplantatie gehad.  
Een publicatie met een update van 
aantallen wereldwijd volgt in juni.  
Begin juni waren 150 mensen met  
CF en COVID-19 bekend. Het beeld 
van het verloop zoals in de eerste  
publicatie werd tot dan toe bevestigd. 
Wij blijven het verloop én herstel vol-
gen en de gegevens daarover delen. 
Een wekelijkse update op Europees  
niveau van het aantal mensen met  
CF en COVID en kenmerken van  
het ziekteverloop is te volgen via de  
website van de ECFS. •

COVID-19 en taaislijmziekte: 
wat is er nu bekend? 

Tekst  Vincent Gulmans
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ncfs vooruit
In deze ncfs vooruit praten we met Maartje Salemans, 
fysiotherapeut in het Radboudumc Dekkerswald, net 
buiten Nijmegen. Over het belang van fysiotherapie 
op maat en het hebben van een plan.

Wie ben je?
“Ik ben Maartje en ik ben sinds 2006 
verbonden aan het CF-centrum, bij 
het volwassenteam.” Maartje vertelt 
dat ze fysiotherapeut is geworden om 
de kennis van het menselijk lichaam en 
de menselijke interactie. “Ik wil graag 
concreet kunnen bijdragen aan de ge-
zondheid van mensen.” 

Wat doe je als fysiotherapeut?
“Voor het jaarlijks consult zien we 2  
à 3 mensen met CF per week.” 
Daarnaast behandelt Maartje men- 
sen met CF die in het ziekenhuis 
liggen en mensen met (non-CF) 
bronchiëctasieën op de poli. Naast de 
directe patiëntenzorg ondersteunt ze  
in het verbeteren van zorgprocessen.

“Vanaf maart viel de reguliere zorg  
als een kaartenhuis ineen. We waren 
vooral gericht op de acute coronazorg,. 
Momenteel proberen we de mensen 
die corona hebben gehad weer letter- 
lijk op de been te krijgen.” 

Ook start de reguliere CF-zorg lang-
zaam weer op. 

Wat heb je geleerd als fysiotherapeut?
Over deze vraag hoeft Maartje niet 
lang na te denken. “Er is geen one size 
fits all behandeling voor mensen met 
CF.“ Maartje geeft aan dat ze samen 
met de patiënt zoekt naar wat past  
en haalbaar is. 
“Per persoon en per moment is het  
advies weer anders. En als iemand 
vraagt: ‘welke sport kan ik het beste 
doen?’ dan vraag ik terug: ‘welke sport 
vind je leuk?’”

Hoe zie je de toekomst voor je?
“Op de korte termijn moeten we zoe-
ken naar een aangepaste manier om 
goede zorg te leveren en dat zal meer 
‘op afstand’ zijn. Ik hoop dat we terug 
kunnen naar zoals het was, als er een-
maal een vaccin is.” 

Wat wil je mensen met CF meegeven?
Maartje komt met een concrete tip:  

“Ik kan me voorstellen dat deze tijd 
voor mensen met CF extra spannend 
en uitdagend is. 

Mijn tip is: maak een plan, ook voor 
sporten en bewegen, ga niet zitten 
wachten tot dit voorbij is. Daar duurt 
het echt te lang voor. Betrek hierbij  
de fysiotherapeut van je CF-centrum, 
we staan graag voor je klaar!” •

Maartje Salemans:

Tekst  Domenique Zomer

“Een one size fits all behandeling
(fysiotherapie) bestaat niet.”

“Ik wil graag 
concreet kunnen 
bijdragen aan 
de gezondheid 
van mensen.”



We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u de juiste zorgt krijgt. Daarom biedt 

Mediq nu ook Beeldzorg aan, voor instructies van apparatuur, directe ondersteuning 

bij complicaties of vragen. Wilt u meer weten over Mediq Beeldzorg? Kijk op onze 

website www.mediq.nl/beeldzorg.
 

www.mediq.nl 
 

Samen de beste zorg, 
ook op afstand

MEDIQ_Adv_A4_Samen de beste zorg v3.indd   1 15-05-2020   17:57
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Mijn LevensLoop
Het is zondag 6 november 1988. Tot  
nu toe gaat het echt geweldig, ik weet 
mijn tempo ondanks de heuvels goed 
vast te houden en de finish is nu niet 
heel erg ver meer. Bij Columbus Circle 
sla ik rechtsaf, opnieuw het park in.  
Nu is het eigenlijk alleen nog maar 
rechtdoor, maar wel met vervelend  
vals plat. Het publiek staat rijen dik  
en moedigt mij luidkeels aan. Wat is  
dit ontzettend gaaf… Nu zie ik dan toch 
echt het finishdoek en vol trots en vol 
emotie loop ik er na 3 uur 54 minuten 
onderdoor; ik heb net de New York 
City Marathon volbracht...

Voorjaar 1985. Ik ben in het Emma 
Kinderziekenhuis. Eerder dit jaar lag ik 
hier opgenomen en nu laat mijn arts  
mij weten dat hij mij opnieuw wil op- 
nemen. Maar ik wil dat niet en zeg hem 
dat. Afgelopen maart is mijn vader 
overleden. Ik zit vol verdriet en zie  
mezelf niet hier alleen op een kamer 
liggen. Ik ben 17 en weet dat ik met  
CF niet heel erg oud zal worden, de le-
vensverwachting voor een CF’er ligt in 
‘85 rond de 18-20 jaar. Ik voel me de 
laatste tijd zieker worden en realiseer 
me dat er iets moet veranderen. 

Dat verdomde slijm moet ik zien los  
te krijgen, de fysiotherapeut lukt het  
in ieder geval niet. Dus denk ik goed 
na en kom tot de conclusie dat ik moet 
gaan hardlopen. Sporten en CF. Nu 
niet meer dan logisch, maar in de jaren 
dat ik opgroei wordt sporten ontraden. 
Dat zal je vermoeien, ten koste van 

je weerstand. Nou zijn in die tijd veel 
mensen met CF veel te ziek om te 
sporten. Ik ken dan ook niemand met 
CF die sport. Er is geen arts, ook de 
mijne niet, die het woord “sporten” in 
de mond neemt. Laat staan aanraadt. 
Ik vertel mijn arts dat ik wil gaan hard-
lopen. Hij weet dat ik eigenwijs ben en 
gaat akkoord. De eerste training loop  
ik een paar keer één minuut, langer 
houd ik niet vol. Ik moet veel hoesten 
en weet dat het goed is. 

Ruim drie jaar later loop ik de mara- 
thon van New York. Het geeft zo’n 
gigantische kick en het voelt als zó’n 
overwinning op CF dat ik in de jaren 
daarna nog acht marathons loop. Al 
die jaren besef ik me hoe bijzonder het 
is dat ik marathons kan lopen terwijl 
CF-vrienden overlijden. Ik realiseer me 
heel goed dat ook ik zieker zal worden. 
En dat gebeurt. In 2000 hoor ik dat 

mijn lever er slecht aan toe is. Ook  
krijg ik dat najaar longbloedingen en 
moet ik mijn geplande marathon in 
New York annuleren. 

September 2003 onderga ik een lever- 
transplantatie. Het zal jaren duren 
voordat ik me goed genoeg voel om  
het hardlopen weer op te pakken. Een 
marathon, 42 kilometer en 195 meter, 
is echt geen optie meer, ik houd het  
bij 10 kilometer en daar ben ik al lang 
blij mee. Mijn lever doet het prima, ik 
heb niet heel vaak longklachten en  
heb dan ook nauwelijks kuurtjes nodig. 
Ik zie meer toekomst dan ooit. 

Maar dan… augustus 2018 word ik op 
de fiets aangereden, een automo- 
bilist ziet me op een rotonde over het 
hoofd. Ik beland met onder andere een 
klaplong, twaalf gebroken ribben, twee 
gebroken nekwervels, een gebroken 
schouderblad en sleutelbeen in het  
ziekenhuis. Mijn longfunctie is met 
26% afgenomen en ik heb zeker een 
jaar lang de ene na de andere intra- 
veneuze antibioticumkuur nodig.
Het kost me ál mijn doorzettingsver-
mogen, maar het lukt me uiteindelijk 
om weer tot een klein half uur hard-
lopen te komen. Net als in 1985 weet 
ik met hardlopen mijn gezondheid te 
stabiliseren. Wanneer ik nu, bedui-
dend langzamer dan toen, mijn trai-
ningsrondje loop, geniet ik nog steeds 
van alles wat het lopen me gebracht 
heeft en ben ik heel erg blij dat sporten  
tegenwoordig door CF-artsen wordt 
aangemoedigd. •

Maarten Koeman



Ewout Broeksma
interview



“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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ACCEPTATIEPROCES
Zijn eerste jaren leefde Ewout onder 
de rook van het Haagse Julianazieken- 
huis, 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 kinder- 
jaren afvroeg wat hij had en wat dat  
betekende. 
“Er komt een leeftijd waarop je vra-
gen 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 op-
standig. Zat ik me af te vragen waarom  
ik havo aan het doen was, terwijl ik  
misschien nooit aan een baan zou toe-
komen.”

Die gedachten leidden bij Ewout tot 
een andere kijk op het leven. “Ik ging 
leven, deed alle dingen die God ver-
boden heeft. Ik moest verwerken dat 
ik CF had en door dat acceptatiepro-
ces 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. Daar-
na 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 ge-
ven, was voetbal zijn uitlaatklep. “Ik was 
weleens moe, maar een CF-stemme-
tje 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 

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 vroe-
ger 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-

interview
Tekst  Alex Devilee
Fotografie  Anouk Kanner

Ewout Broeksma (34) liep de afge- 
lopen twee jaar onder verschillende 
omstandigheden de Dam tot Dam-
loop uit en was vroeger zeker vijf 
keer per week op het voetbalveld te  
vinden. Sporten levert hem een goe-
de 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.”
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beurde. Het gaf me op dat moment  
het gevoel dat ik het nog kon en ik de 
conditie nog had. Dat ik mijn mid-
delvinger 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 zwaar-
der. Toen ik finishte, zag ik dat mensen 
onwel werden. Daardoor besefte ik dat 
ik het nog niet eens zo slecht had ge-
daan. Ik was ook een paar minuten voor 
mijn vrienden geëindigd, terwijl ik het 
jaar ervoor achter hen binnenkwam.”

ken met opnames en ging mijn con- 
ditie 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-

DOCHTER
Dit jaar wilde Ewout weer meedoen  
aan de Dam tot Damloop, maar gooi-
de het coronavirus roet in het eten. 
Sporten kwam bij Ewout daardoor op 
een wat lager pitje te staan. “Spor-
ten 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 wandel-
tochten te maken.”

“Natuurlijk is het jammer dat we alle-
maal 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 mo-
ment 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 ge-
gaan. Daarom zijn we alleen maar blij 
en we vinden het heel waardevol dat  
we haar nu zoveel aandacht kunnen ge-
ven. Ik prijs mezelf zeker gelukkig.” •
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samen taai

Het ervaringsverhaal van Judith, op de 
volgende pagina, geeft een indrukwek-
kend inkijkje in waar zij tegenaan liep, 
welke dappere stappen zij heeft gezet 
en wat dit haar opleverde. Haar ver-
haal en het hieruit volgende initiatief is  
een mooi voorbeeld van hoe zij van de 
nood een deugd maakte; een sportief 
avontuur! Zo leidt een flinke portie in-
spanning tot fit blijven en ook nog eens 
tot het hebben van veel plezier samen! 

Na aanvankelijke onwennigheid, komen 
er nu steeds meer ervaringsverhalen 
bij ons binnen. Dat is heel mooi om 
te merken. De verhalen gaan over 
omgaan met de thuisquarantaine, 
maar ook over bijvoorbeeld werken of  
voeding. Ik hoor dat jullie steun heb-
ben aan het lezen van andermans er-
varingsverhalen en er herkenning in  
vinden. Ik hoor ook dat de verhalen  
inspirerend zijn en dat ze een im-

puls geven om zelf ook je verhaal te  
delen. En dit is precies wat we met  
de ontwikkeling van CF-connect.nl 
voor ogen hebben! Zo kunnen we 
straks beschikken over een waardevol- 
le bibliotheek met veel verschillende 
ervaringsverhalen door en voor jullie 
allemaal. 

Voor het verder ontwikkelen van 
cf-connect.nl, zijn we ook bezig met 
het werven van steunpilaren. Zij hel-
pen straks anderen door het bieden van  
een luisterend oor. Er zijn inmiddels 
al zestien enthousiaste steunpilaren 
die eind van dit jaar, na het volgen van  
een speciale training, voor jullie klaar 
staan via CF-connect.nl.
Er ontstaan ook mooie, nieuwe initia- 
tieven nu het organiseren van fysie-
ke bijeenkomsten niet mogelijk is. Zo 
organiseerden de contactouders van 
Noord-Holland succesvol een eerste 

online lotgenotenbijeenkomst voor 
ouders van kinderen met CF. Het is 
waardevol te merken hoe onze con-
tactouders momenteel binding hou-
den met ouders uit hun regio door  
ze bijvoorbeeld een belangstellend 
mailtje te sturen. Het is nu namelijk  
extra belangrijk te weten dat er aan je 
gedacht wordt, dat je niet alleen bent 
en dat je contact op afstand kunt  
hebben met anderen die in een verge-
lijkbare situatie verkeren. 

Lijkt het jou ook fijn om je in te zetten 
voor lotgenotencontact? Dat kan, we 
zijn altijd op zoek naar enthousiaste 
mensen. Meer weten? Stuur dan een 
berichtje aan mij via l.laurens@ncfs.nl. 
We kunnen dan samen kijken wat het 
beste bij jou past.

Lara Laurens
Coördinator lotgenotencontact •

Ik had bij aanvang van het project CF-connect.nl, vorig jaar, nooit kunnen  
bedenken dat het belang ervan zich nu al zo zou bewijzen. We zitten allemaal  
zoveel mogelijk in thuisquarantaine. Dit kan erg moeilijk zijn, zeker wanneer je  
CF hebt en alleen bent. 

Ik hoor ook dat 
de verhalen 
inspirerend zijn 
en dat ze een impuls 
geven om zelf ook 
je verhaal te delen.

Tekst  Lara Laurens

Sportief lotgenotencontact
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Sporten, 
alleen, 
maar niet 
eenzaam!
Daar zat ik dan alleen in quarantaine, 
stoeiend met een depressie die zich 
al voor het coronatijdperk had ont-
wikkeld. Zonder de nodige afleiding 
probeerde ik een invulling te vinden 
in de dag, om uit deze depressie te 
komen. Dit was lastig vol te houden 
en ik voelde me enorm eenzaam.  
Mijn fysio stuurde mij een sport- 
programma dat ik thuis kon uit- 
voeren, maar mijn motivatie was nul. 

Ik las een bericht, op een besloten  
Facebookgroep voor volwassen CF-ers 
(Living on the edge). Iemand die met 
huis-tuin-keuken-spullen toch gemo-
tiveerd aan het sporten was. Daaron-
der verschenen verschillende reacties 
van motivatieproblemen bij het spor-
ten zonder sportclub of fysio als stok  
achter de deur. Heerlijk deze herken-
ning! Ik was niet alleen, maar ik miste  
de stok achter de deur. In beweging 
blijven is vaak voor mij de sleutel om  
uit een depressie te komen.

Ik stelde daarop de vraag of er mis-
schien iemand was die het leuk vond 
om samen met mij middels videobellen 
te sporten op een vaste dag en tijdstip. 
Zo kunnen we elkaars stok achter de 
deur zijn. Elkaar motiveren en stimule-
ren om fit uit deze coronatijd te komen. 
Ik kreeg enthousiaste reacties van lot-

genoten die dit wel zagen zitten. Zo 
had ik in no time niet één sportmaatje,  
maar wel tien! Iedereen heb ik gekop-
peld in de Messengergroep Cystic Fit-
broses (Die in de groep gekscherend 
de kuchclub wordt genoemd). We ver-
zamelden samen 65 sportoefeningen, 
dat maakt het sporten uitdagend, ge-
varieerd en spierpijn gegarandeerd. Er 
zijn nu vier sportmomenten van veertig 
minuten. Op zaterdag en dinsdag om 
10.00 uur en zaterdag en woensdag 
20.00 uur. We ontvangen op deze  
tijden een video-oproep en kiezen zelf 
of we deze accepteren om mee te  
gaan sporten. 

Een van de deelneemsters heeft zich 
ontpopt tot een ware fitnessjuf en 
maakt van elk sportmoment weer een 
leuke les. Terwijl zij, zoals ze het zelf zegt, 
dit in haar eentje nooit had gedaan. Ik 
heb bewondering voor iedereen die op 
zijn eigen niveau meesport en soms net 
even dat extra tandje probeert bij te 
zetten. Een van de mannen, is zelf zeer 

sportief met hardlopen, maar wist niet 
hoe hij dat thuisporten moest invullen. 
De eerste les was moordend, zei hij, 
voor zijn buik, armen, borst en schou-
ders. We zijn echt elkaars stok achter 
de deur geworden en hebben een wake 
up call om samen te sporten. Het geeft 
mij en anderen absoluut een reden om 
weer op te staan, zelfs als mijn depres-
sie weer de overhand neemt. Ik knok 
niet alleen; we doen het samen. 

Ik ben trots op wat ik met mijn vraag 
heb bereikt, voor mezelf en voor de 
andere lotgenoten. Dat geeft me de 
kracht om door te gaan en de een-
zaamheid te doorbreken. 
  
Heb je een vraag of een idee, schroom 
dan niet om actie te ondernemen. Je 
weet nooit wat het je oplevert. Voor 
je het weet heb je een gezellig video 
sportclubje. Lijkt het jou ook leuk om 
samen te sporten? Mail de NCFS en 
dan voeg ik je toe aan Cystic Fitbroses, 
meer dan sporten alleen! •

cf-ervaringen

Tekst  Judith van den Hoven (40, met CF)
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cf-kids

Puzzelen met Bobbie & Charlie
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We gingen veel spelletjes doen of ik 
voetbalde met mijn vader en zus Laura  
in de tuin. We hebben een trampoline  
waar ik vaak op ging. Ik heb me wel  
vermaakt.”

Nu mag je weer buiten 
sporten. Welke sporten doe je 
allemaal?
“Ik houd van hardlopen en ik zit op  
atletiek. Ik zit ook op hockey en voet-
ballen vind ik leuk om te doen. Met  
lekker weer ga ik weleens skeeleren  
en in de winter doe ik aan schaatsen.”

Afgelopen winter heb je in 
Oostenrijk voor de derde keer 
meegedaan aan Skate4AIR. 
Dat ging wel goed hè?
“Het was een geweldige ervaring. Het 
was heel gezellig met de deelnemers  
en ik kreeg veel aanmoedigingen vanaf 
de kant. Mijn oma was er ook bij. 

Alle steun motiveerde mij om mijn doel 
te halen. Mijn doel was 75 kilometer 
schaatsen op de Weissensee en ik ben 
er overheen gegaan. Daarom was dit 
jaar echt een hoogtepunt!”

Voor Skate4AIR had je 
met je school heel veel geld 
opgehaald door een sponsor-
loop te organiseren. Vertel!
“Ja! Ik denk dat we veel geld op- 
haalden omdat elke klas meedeed en 
heel veel kinderen het maximale aantal 
van tien rondjes om de school (300 
meter) renden! Ik rende er ook tien.
Van veel kinderen kwamen ouders,  
tantes, opa’s en oma’s kijken; er  
stonden echt veel mensen langs de 
kant. Maar ik had nooit verwacht dat  
het zoveel zou opleveren.” •

Senna van Engelen
interview

“Ik ben echt blij dat ik weer 
naar school ga.”
Tekst  Alex Devilee

Door het coronavirus zat ook Senna van Engelen (11) een tijdje thuis. In de  
tijd die ze thuis doorbracht, vermaakte ze zich met spelletjes met haar  
familieleden, sporten in de tuin en thuisonderwijs. Toch is ze heel blij dat ze nu  
weer buiten kan sporten en haar vriendinnetjes weer kan zien. Maar het meest  
gelukkig is Senna met dat ze sinds 11 mei weer naar school gaat.

Wat vind je er zo fijn aan 
om weer naar school te gaan?
“Ik zie mijn vriendinnen weer en de juf-
fen en meesters. Ik vind mijn familie 
ook heel lief, maar ik wil ook graag mijn 
vriendinnen zien. Ik zat tien weken 
thuis, dat is heel lang. Dus naar school 
gaan is wel weer fijn. 
Ik ga van half negen tot 14 uur. Dan kan 
ik al mijn opdrachten ook weer achter 
elkaar doen. Thuis was het maar een 
beetje kijken wanneer je wat ging doen, 
dan was er niet echt structuur.”

Wat vind je het vervelendste 
aan de coronacrisis?
“Bij mij was er niet iets dat niet door-
ging, zoals bij anderen die niet op reis 
konden gaan. Ik vond het vooral verve-
lend dat ik niet met vriendinnen mocht 
afspreken. En ik kon ook niet naar  
familieleden zoals mijn oma’s. Dus ik 
deed nu meer met mijn gezin. 
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Complimentjes en ruggensteuntjes van mensen met CF 
aan hun naasten of anderen met CF.

adembenemend lief

Lieve mam, bedankt dat je altijd mee 
gaat naar al mijn onderzoeken 
en me altijd support met alles. 
Ik hou van je. X Jaimy Wervelman

Lieve Dyce en Sacha, 
ik ben heel blij dat 

ik zulke maatjes 
heb als jullie. 

Jullie betekenen 
heel veel voor mij. 

Xxx Amy Hortensius

Lieve Mees. Wij zijn 
super trots omdat 
jij bij kickboksen de 
beste conditie 
hebt van iedereen, 
Lets beat CF. We houden van 
je, liefs papa, mama en je 
grote broer Roek

Blijf altijd

Lieve Darrick 
(van het Sophia 

Kinderziekenhuis):

Altijd lachen, 
altijd vrolijk, 

zonder jou zou longfunctie  
   blazen zóóóó saai zijn!!!  
         Groetjes Mees

met jouw wilskracht, 

   gretigheid, 
     enthousiasme en 
      power kan jij de 
     hele wereld aan!   
    Liefs, Dion Lenderink

Fem,

Wat ben ik blij
met jou als mede 
CF-ouder. 
Al jaren geef je me 
raad en advies. 
Lieve Regina! X Esther

Amel en Olaf Klokman, 
veel respect hoe jullie 
onze kleinzoon Lars Klokman 
met zijn CF door deze tijd heen 
loodsen. Liefs, Hennie en Jan Klokman

Heb jij ook een complimentje of een lieve zin voor een dierbare? 
Stuur deze dan in naar adempauze@ncfs.nl, dan zetten wij 

deze in de volgende Adempauze!

sterk!
Ook in onzekere en 
lastige tijden!

Shirley



Tegen het eind van de negende week  
in quarantaine gebeurde het. Plots  
trof ik mezelf in tranen voor de spie- 
gel in onze badkamer. Het blauw van 
mijn ogen toonde een tint feller door 
het opwellende oogwater. Bij mijn oren 
zaten resten van paars opgekleurde 
haarverf. Het had niet gepakt. Alles 
was voor niks geweest. De hulp, het 
werk, het geld. Het was een komen 
en gaan van hulptroepen die ochtend.  
Eén vriendin had het tasje met mijn 
kappersbestelling opgehaald en voor  
de deur gezet. 

Mijn ouders kwamen een courgette- 
plantje afgeven. Een andere vriendin 
bracht wat vergeten boodschappen 
uit de supermarkt langs. Zij zag hoe 
Sjoerd met de tong uit zijn mond  
kappertje stond te spelen. Hij vond het 
een vervelende klus. “Oh dat heb ik  
vorige week zelf gedaan”, klonk het 
monter door de openstaande ach-
terdeur. “Even de sausjes mengen en 
hoppa.” Sausjes mengen? In mijn  
beleving had de kapper dat toch ge-
daan? Vertwijfeld keek ik nog eens 
naar de uitgestalde potjes en flesjes op  
tafel. Er zat inderdaad een onbedui- 
dend flaconnetje ‘olie’ bij, waarvan ik 
me het nut afvroeg. Maar het diende 
vast als sluitstuk, voor de puntjes of  
zo. Nadat alle verf eruit geboend 
was, en ik de boel had afgezuurd met  
conditioner. Dat afzuren stond me  

nog helder voor de geest. Ik had  
moeten lachen, al bellend met mijn 
kapster, alsof het kleuren van mijn  
haar een culinaire aangelegenheid  
betrof.  
Beneden stortte ik me grienend in  
de armen van mijn thuiskapper. Het  
was niet mijn kapsel waarom ik zo  
verdrietig was. Ik zag er allerminst uit  
als een clown met oranje piekhaar. Als  
er iemand reden tot haartranen had 

was Sjoerd het bovendien, met zijn  
coronakapsel. Na twee scheersessies 
met de tondeuse kunnen we slechts 
hopen dat ‘coupe pispot’ weer in de 
mode komt deze zomer.  De voort-
durende en tamelijk verlammende 
situatie, zonder enig perspectief, lag 
ten grondslag aan mijn kleine corona 
breakdown. Na negen weken intelli-
gent en gewillig meebewegen met de 
opgelegde maatregelen was ik het even 
helemaal zat. Mijn enige dagelijkse uitje 
is het rondje met de hond. Al regent 
het stront, we gaan. Daar geniet ik in-
tens van. Ik sport drie keer per week 
in de woonkamer via een videoverbin-
ding met de fysiotherapeut. Dat gaat 
hartstikke lekker. De WhatsAppgroep 
‘Coronaboodschappen’ wordt bevolkt 

door een trouw clubje hulptroepen dat 
op afroep klaarstaat om voor ons op  
pad te gaan. Het is me zelfs gelukt  
om een tijdslot te bemachtigen voor 
de wekelijkse aanvoer van levens- 
middelen. We beschouwen de bezor-
gers inmiddels als huisvrienden.  Toch 
is het precies deze chronische af- 
hankelijkheid van alles en iedereen  
die me bij tijd en wijle de keel uithangt. 
Ik wil zó graag zelf kunnen bepalen  

waar ik ga en sta. Mijn vleugels uitslaan, 
de wereld intrekken. Terwijl het voor de 
mensen met een genetisch pretpakket 
als dat van mij, van ons, juist nog een 
eeuwigheid duurt totdat wij ons weer 
vrijelijk en zorgeloos in de maatschappij 
kunnen bewegen. 
 
Ook dit is een proces van de lange 
adem. Gelukkig ken ik het klappen van 
de zweep. Dus ik schik me dapper in 
mijn gekooide lot. En als er dan straks 
eindelijk een vaccin is, herrijs ik als een 
fitte, grijze feniks uit de assen die 
de pandemie op de aarde heeft ach-
tergelaten. En mogelijk een tikje men- 
senschuwer en smetvrezerig, dat ook. •

In deze rubriek schrijven Irène Mols 
en Bas van den Hoven elkaar via  
columns en geven ze een inkijkje in 
hun leven met CF. Deze keer vertelt 
Irène over haar kleine coronabreak-
down. Ze wil haar vleugels uitslaan  
en de wereld in, maar komt niet  
verder dan een rondje met haar  
hond. Dat besef doet pijn.

Tekst  Irène Mols
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“Beneden stortte ik me grienend 
in de armen van mijn thuiskapper.”



cf-life
Fotograaf Linda Bouritius volgt een jaar lang een familie met CF en brengt hun dagelijkse 
leven in beeld. In de Adempauze van juni en december zie je een paar van die foto’s terug.

De hele familie 
Hortensius, 
nog voor de 
corona-uitbraak. 
Van links naar 
rechts: Amy, 
hond Dex, 
Edwin, Lis, 
Cas, Tim 
en Luc.

De familie Hortensius 
waarschuwt met 
dit bordje iedereen 
die bij hen aan 
de deur komt.

Edwin en Tim 
doen een spelletje 
drie op een rij.

De familie 
Hortensius 
laat niemand 
binnen, ook 
fotograaf 
Linda niet.
Daarom is 
deze foto 
door het raam 
geschoten.


