Het verhaal achter Orkambi
Ervaringen van CF’ers die Orkambi gebruiken via compassionate use
Onze dochter van 10 krijgt sinds december vorig jaar Orkambi. Hiervoor kreeg ze standaard ieder
kwartaal een
infuus behandeling van 3 weken waardoor ze niet kon sporten, niet zwemmen, niet gymen, halve
dagen naar school, te moe om met vriendinnen te spelen en erg down. De laatste tijd werd het
kwartaal steeds korter. Na de kuur ging het na 2 maanden weer slecht en zakte haar longfunctie
ergens in de 60% dus moest ze steeds eerder aan het infuus. We maakte ons erg veel zorgen en
wisten niet waar dit zou eindigen. Ze moest steeds meer sondevoeding krijgen omdat ze zelf geen puf
had om te eten en veel op de bank lag.

Sinds december GEEN EEN infuuskuur nodig gehad, geen sondevoeding meer sinds
3 maanden!
Haar arts heeft er hard voor moeten vechten maar uiteindelijke is het gelukt.....ze kreeg Orkambi....
we hebben gehuild van blijdschap. Vanaf de eerste pil kwam al het slijm in echt alle kleuren eruit, zo
bizar! We zijn 6 maanden verder en sinds december GEEN EEN infuuskuur nodig gehad, geen
sondevoeding meer sinds 3 maanden! Haar longfunctie blijft stabiel zonder infuuskuur! En het
belangrijkste is dat ze gewoon weer kind kan zijn, gewoon hele dagen naar school, sporten en lekker
buiten spelen met haar vriendinnen wat voor andere heel gewoon is. Soms durf ik het ook bijna niet te
geloven en heel erg ik durf het bijna niet hard op te zeggen dat zij wel Orkambi heeft en andere die
het ook nodig hebben niet. Het is toch te erg voor woorden dat er een medicijn bestaat waardoor het
leven van een cf-er zoveel beter wordt. En uiteindelijk scheelt het ook geld want iedere 3 maanden een
opname, al die sondevoeding dat heeft ze nu niet meer nodig.
Meisje, 10 jaar
Sinds een jaar gebruik ik Orkambi via compassionate use. Ik had het "geluk" dat mijn longfunctie
inmiddels onder de 40% gezakt was waardoor ik hiervoor in aanmerking kwam. En hoewel er geen
wonderen zijn gebeurd, wil ik toch graag benadrukken wat ik er van merk.
Het opvallendste is mijn enorme eetlust, voorheen had ik dat zelden, ik kon wel trek hebben, maar zat
na drie happen vol. Of ik kreeg buikkramp tijdens het eten. Dit gebeurt nog zelden. Ik word nu zelfs
wakker met een hongergevoel en eet mijn ontbijt in tien minuten op, in tegenstelling tot het uur wat ik
daar normaal voor uittrok. Eten was vaak een gedoe, een verplichting om op gewicht te blijven. Nu
kijk ik er naar uit en vind het zelfs leuk om te koken.

Voor het eerst is mijn longfunctie ipv alsmaar te zakken-stabiel-te zakken-stabiel-te
zakken.
Langzamerhand kreeg ik steeds vaker hypo's (oftewel een te laag bloedsuiker). Ik kon dus minder
insuline gaan spuiten. Mijn leverwaardes zijn allemaal duidelijk verbeterd. Voor het eerst is
mijn longfunctie ipv alsmaar te zakken-stabiel-te zakken-stabiel-te zakken, weer een paar %
gestegen. Inmiddels zit ik precies op de 40% ipv eronder, dit pas sinds twee maanden maar het stemt
mij positief en is nooit eerder zo gebeurd. Ik heb veel minder moeite met op tijd uit bed komen, kon ik
voorheen makkelijk tot tien uur slapen, nu vind ik dat laat en heb soms al gedouched en gegeten rond
die tijd. Ik voel me energieker en heb meer zin in de dag.
Sandy, 39 jaar

Ruim anderhalf jaar geleden kwam mij via via ter ore dat er een mogelijkheid was om bij de
fabrikant van Orkambi een aanvraag te doen om het middel 'gratis' te mogen gebruiken, als je minder

dan 40 % FEV1 had. Aangezien ik toen nog maar zo'n 19% over had leek mij dat geen probleem. Wel
twijfelde mijn arts en ik beide aan de effectiviteit, omdat ik nog maar zo weinig longinhoud over had
en ik op dat moment al ruim een jaar op de wachtlijst stond voor nieuwe longen. Dus in eerste
instantie lieten we het maar gaan onder het mom van van wat voegt het nog toe.
Maar naarmate de tijd vorderde begon het toch steeds meer te kriebelen en dacht ik ook meer en
meer terug aan wat ik ooit gezegd had toen ik 16 was, namelijk: "hoe gaaf zou het zijn als ik ooit nog
een middel zou mogen uitproberen dat echt mijn leven kan veranderden.
De wijzer begon nu toch echt uit te slaan naar toch proberen, ook wel mede door een opname die
vooraf was gegaan. Al voor het 2 jaar achtereenvolgens was ik eind maart de klos en belande ik in het
ziekenhuis met een infectie. Dit had zo ook weer zijn weerslag op mijn sportieve prestaties. Want ja ik
tenniste (dubbelde) op dat moment nog minimaal 2 tot 3 x per week en daar wilde ik nog heel graag
mee door gaan tot de nieuwe longen daar zouden zijn. Misschien zou Orkambi toch wel kunnen helpen
om er voor te zorgen dat ik dit ook kon blijven doen.

Op de tennisbaan raakte ik mijn irritante hoestje kwijt dat vooral tijdens het
serveren enorm klote was. Dit was echt heel erg gaaf.
Mei 2106 ben ik dan uiteindelijk begonnen met het middel en vrijwel meteen merkte ik dat er iets met
met mijn lichaam/longen gebeurde dat ik nooit eerder had ervaren. Ik hoestte de eerste paar dagen
enorm veel extra slijm op en mijn saturatie begon langzaam wat te stijgen. Het volgende wat opviel
was dat ik meer energie kreeg en ik op de tennisbaan mijn irritante hoestje kwijtraakte dat vooral
tijdens het serveren enorm klote was. Dit was echt heel erg gaaf. Wat betreft mijn eetlust kreeg ik
nog wat meer trek dan ik al had. Al was dat verschil niet zo groot als de andere facetten.
De echt grote vraag was natuurlijk, wat zou het met mijn longfunctie doen? Helaas was daar geen
echte verandering waarneembaar. Een heel klein plusje aan de VC kant. Wel bleef ondertussen mijn
energie meer en meer toenemen, zeker ook op de tennisbaan en bleef voor het eerst sinds lange tijd
mijn gewicht steady boven de 60 kilo, ook tijdens het actieve tennisseizoen. Verder zag ik in 'rust'
steeds vaker saturaties van 98% en 99% voorbij komen, iets waar ik met 94% en 95% alleen maar
van kon dromen een paar maanden daarvoor. Met echte inspanning dipte ik overigens ook iets minder
diep dan een paar maanden daarvoor.
Verdere veranderingen waren te zien in mijn leverwaardes. Deze verbeterde zeker de laatste 2
maanden voor mijn oproep steeds meer. Ze waren al niet slecht, maar vlak voor dat ik werd
opgeroepen waren ze bijna om door een ringetje te halen. Ook verbaasde het de de professor dat bij
mijn laatste echo de alvleesklier minder vettig was. Ook een gevolg van?
Maar goed uiteindelijk ben ik met de Orkambi zowel de zomer, herfst, als winter prima doorgekomen.
De winter zelfs een stuk beter als het jaar daarvoor. Ik heb tot mijn tot transplantatie op 7 mei geen
intraveneuze kuur meer gehad. Mijn lichaam was duidelijk 'sterker' dan in 'diezelfde' maanden in 2016.
Jesse

Mijn partner Eelco (35 jr) gebruikt Orkambi nu 1 jaar. Voor Orkambi bestond zijn leven uit slapen,
medicijnen nemen en eten. Na het douchen moest hij een kwartier uithoesten en uitrusten voordat hij
zich kon afdrogen en aankleden. Nu, ondanks een minimale verbetering van longfunctie van 29/30%
naar 34%, is hij een heel ander mens. Ja, het innemen van medicijnen en regelmatig eten is nog
steeds een groot deel van zijn dagbesteding, maar heeft hij nu veel meer energie. Hij kan eerder
opstaan, slaapt niet meer in de middag en heeft periodes waarin hij veel minder hoest. Het op gewicht
blijven is veel makkelijker, voorheen kostte het zeer veel moeite om 3 maaltijden per dag binnen te
krijgen en was hij benauwd als hij veel at. Nu houdt hij naast zelfzorg energie over voor leuke dingen

in het leven, zoals wielrennen met zijn vrienden (wel met trapondersteuning), gezellige etentjes,
wandelen etc.

Ondanks dat zijn longfunctie nauwelijks is verbeterd is hij er functioneel ontzettend
op vooruit gegaan.
Het voelt zich niet alleen functioneel veel beter, maar ook psychisch. Doordat hij nu energie over heeft
om bij te dragen aan het huishouden en andere mensen met dingen te helpen, heeft hij meer
zingeving in zijn leven en is hij niet meer hele dagen somber. Hij komt weer meer de deur uit en
onderneemt dingen met vrienden, waardoor zijn wereld een stuk groter is geworden. Hierdoor is het
voor hem makkelijker om ook energie te stoppen in zijn therapieën. Nu de therapieën niet meer al zijn
tijd in beslag nemen, is zijn therapietrouw flink verbeterd.
Ik vind het erg belangrijk te benadrukken dat zijn longfunctie nauwelijks is verbeterd, maar dat hij
functioneel ontzettend vooruit is gegaan. Deze verbetering is niet alleen subjectief, maar ook objectief
gemeten in een verbeterde loopafstand op de shuttle walk test en een verbeterde score op de
krachttesten. Wat hierbij extra bijzonder is, is dat deze testen afgenomen zijn twee maanden na een
ziekenhuisopname voor influenza met een longontsteking erbij, terwijl hij voor hij Orkambi gebruikte
minimaal drie maanden moest revalideren. Dus ondanks dat de longontsteking niet voorkomen kon
worden, was hij nu 3 x zo snel hersteld. #daaromOrkambi. Eelco, 35 jaar.

Ik ben een moeder van 5 dochters, schatten van meiden. Samen met mijn man mogen we deze
dames op laten groeien tot zelfstandige, zelfbewuste vrouwen. Wij proberen hen op te voeden met
onze waarden en normen, waarbij we het belangrijk vinden dat je er voor elkaar bent en dat je gezin
en het samen zijn en samen delen de grootste rijkdom is. Natuurlijk kunnen wij met 5 kinderen niet de
dingen doen die andere mensen wel kunnen zoals pretparkbezoeken ed. Wij houden hen voor ogen dat
het hebben van geld niet alleen rijk zijn betekent maar dat wij ontzettend rijk zijn met ons gezin en de
liefde die we voor elkaar voelen.
Hoe moet ik straks aan mijn kinderen uitleggen dat hun zus mogelijk komt overlijden, niet omdat er
geen medicijn beschikbaar is maar omdat dat medicijn te duur is. Hoe kan ik uitleggen dat rijk zijn
voor ons is dat je elkaar hebt en die liefde met elkaar deelt en dat dat niet in geld zit. Terwijl geld juist
datgene is waardoor onze dochter een kans op leven heeft. Onze dochter van bijna 16 heeft de pech
dat ze Cystic Fibrosis heeft. Haar hele leven vecht ze hier al tegen en neemt ze trouw haar medicijnen
en doet haar oefeningen. Voordat zij Orkambi kreeg moest ze steeds meer inleveren op haar
longfunctie en op haar dagelijkse bezigheden. Daar waar andere meiden van haar leeftijd bezig zijn
met naar school gaan, vriendschappen onderhouden, sporten en stappen moest zij heel bewust keuzes
maken. Als ik naar school ga kan ik niet gaan sporten, als ik ga sporten kan ik de rest van de dag niets
meer plannen. Terwijl zij zo haar best doet en zich volledig inzet voor behoud van haar longfunctie en
gezondheid, lukt het haar niet. Onze dochter werd zieker en op het dieptepunt was haar longfunctie
nog maar 29% en vreesden wij voor haar leven.

Maar nog belangrijker ze kan plannen maken voor een toekomst. Een toekomst
waarbij ze uitkijkt naar zelfstandigheid en een plek kunnen innemen in de
maatschappij.
14 juli 2016 is voor ons een memorabele dag, die dag heeft ze haar eerste dosis Orkambi mogen
ontvangen “on compassioned grounds”. Het herstel heeft tijd gekost maar inmiddels heeft ze een
longfunctie van 62%, gaat naar school, heeft een baantje, kan af en toe iets ondernemen met
vrienden. Heeft beduidend minder ziekenhuisopnames. Maar nog belangrijker ze kan plannen maken
voor een toekomst. Een toekomst waarbij ze uitkijkt naar zelfstandigheid en een plek kunnen innemen

in de maatschappij. Ik vind het onvoorstelbaar dat U dit andere CFers ontneemt. Onze dochter is het
levende bewijs wat Orkambi kan betekenen.
Een tienermeisje
4 maart 2000 is Shirley geboren. 18 mei 2000 was haar eerste opname, hierbij werd ook de
diagnose CF gesteld. DelF508 homozygoot. Onze wereld stortte in, maar we gingen er wel voor. Jaren
hebben we haar uit het ziekenhuis kunnen houden. Tot 2 jaar geleden. We wisselden van
antibioticakuur naar ziekenhuisopname. Van bronchoscopie naar intraveneuze kuur. Niets hielp. Haar
longfunctie bleef maar dalen. Zelfs prednison zorgde er niet voor dat haar longfunctie die ooit 135%
was weer uit de dip van 69% kwam.

Sinds 14 april 2017 hebben we de beschikking
over Orkambi vanuit het Compasionate Use
Program. Shirley begon er veel beter uit te zien.
Ze kreeg veel meer energie en kon weer met
leeftijdsgenootjes meekomen. Waar ze voor de
Orkambi naast school en stage niet veel energie
meer had, heeft ze sinds de Orkambi genoeg
energie over om met leeftijdsgenootjes na
schooltijd af te spreken. Zelfs het sporten, wat
van levensbelang is voor een CF’er, heeft ze
weer opgepakt. 5 km hardlopen is nu iets
simpels waar het voor de Orkambi absoluut niet
mogelijk was. En haar longfunctie? Op 6 juni
2017 was die alweer 96%. Shirley, 16 jaar.

Paniek, dat is het eerste wat er bij mij gebeurde: Orkambi niet vergoed!! Hoe kan dat! ??
Ik ben een van de gelukkige als compassive user die nu al een jaar gebruik maakt van Orkambi; wat
een wondermiddel en een life-changer is dit!
Ik ben Sandra en CF-patient 39 jaar, leidde een “prima” leven, totdat het misging.
Van een longfunctie van 80%, bijna geen ziekenhuisopnames, geen kuren, werkend iemand, sociaal
leven met alles erop en eraan. Binnen 5 jaar naar een echte CF patient met een longfunctie van 35%,
geplaatst op de wachtlijst voor dubbele longtransplantatie, diverse ziekenhuisopnames per jaar,
meerder thuisinfuus-kuren, thuis aan de zuurstof. Gedwongen stoppen met werken na 15 jaar om te
knokken voor alles wat me lief is; mijn partner en mijn zoontje van nu inmiddels 6 jaar.
Dramatische jaren, niks meer kunnen doen wat zo vanzelfsprekend was: fietsen, traplopen,
boodschappen doen, wandelen… alles was teveel. Slapen en op de bank liggen aan de zuurstof, dat
wilde ik en zo kwam ik de dagen door. En dan nog mentaal… wat een mentale klap is dat ! En toen was
daar Orkambi: wat een wonderpil, wat een redding en net op tijd, wat een opluchting……

En ja, het werkte – wat waren wij blij.
Ik heb voor een groot deel mijn leven weer terug, ik doe weer mee:
• Weer kunnen lopen, traplopen, fietsen, boodschappen doen enz.
• Minder vermoeid
• Geen zuurstofgebruik meer
• Geen ziekenhuisopnames

•
•
•
•
•
•
•

Geen thuisinfuus antibiotica kuren meer
Na 25 jaar onderhoudsantibiotica kunnen stoppen
Met mijn zoontje dingen kunnen ondernemen
Veel minder benauwd
Meer energie en weer de dagelijkse dingen grotendeels kunnen oppakken
Mentaal weer alles aankunnen
Ik ben van de dubbele longtransplantatielijst af!
Hoezo wordt Orkambi niet vergoedt? Onbegrijpelijk…. Alles wat mij is afgenomen is mij door Orkambi
weer teruggegeven.
Sandra, 39 jaar

Waarom Orkambi? Omdat ik van 24 ziekenhuisopnames in 4 jaar, naar 4
maanden infectievrij thuis ben gegaan! En iedereen hier recht op. Ralf
Een jaar met Orkambi in feiten in cijfers
Samen met mijn arts, mijn CF-verpleegkundige en mijn diabetesverpleegkundige namen we het
afgelopen jaar door. Dit is het verslag van mijn eerste jaar met Orkambi in feiten in cijfers.
Pulmonaal - longen
Ik maakte het afgelopen jaar slechts één longinfectie door. Daar slikte ik twee weken een pillenkuur
Ciproxin voor. Dat was het. Mijn laatste ziekenhuisopname en intraveneuze antibioticakuur liggen
alweer anderhalf jaar achter me. Wow. Het longfunctieblazen ging goed. Ik blaas tegenwoordig zoveel
meer ontspannen. Ook laat mijn longfunctieverloop een stabiele trend zien. Voor ik met Orkambi
begon, blies ik een FEV1 van 35%. In mei 2016 was mijn FEV1 41%, in oktober 2016 45%, in januari
2017 46% en vandaag 44%. De verwachting is dan ook dat dit wel zo'n beetje mijn plafond is. En daar
ben ik meer dan tevreden mee! Ik hoopte door Orkambi een stabiele basis van rond de 35% te creëren
en behouden. Dat ik daar zo'n 10% bij heb weten te sprokkelen is een fantastisch cadeau. Voor deze
stabiliteit moet ik nog steeds keihard werken. Maar voor het eerst in jaren wordt mijn noeste arbeid
beloond. Dat werkt extra motiverend.

Zo'n eerste Orkambiverjaardag wilde iedereen die me lief is met me vieren. Ook in
het ziekenhuis hadden ze een feestje voor me in petto. Vergeet slingers, ballonnen,
confetti en taart. Longfunctieblazen, bloedprikken, urine en een verse kwak sputum
inleveren. Dat is een feestje vieren in ziekenhuisstijl.
Mijn sputum is nog steeds erg CF'erig. Ik hoest weliswaar veel minder, maar wat ik ophoest is vaak
dik, taai en groen. En helaas nog steeds met af en toe spoortjes bloed. Dat was voor ik Orkambi slikte
minder vaak aan de orde. Volgens mijn arts raken mijn longen wat geïrriteerd door het hoesten en
gaat er dan soms een klein bloedvaatje kapot. Het leek hem ongevaarlijk. Vooral die zin heb ik stevig
in mijn oren geknoopt. Want ik ben nog steeds een stresshaasje en iets in mij zegt dat daar ook nog
wel eens een causaal verband tussen kan bestaan.
Sprayen slokt helaas nog steeds veel van mijn tijd op. Ik vernevel acht keer per dag, verdeeld over
drie momenten. Maar ik heb de cocktail van luchtwegverwijders, slijmverdunners en antibiotica te hard
nodig om uit mijn behandelschema te schrappen. Het is wat het is.
Gastro-intestinaal - maag en darmen
De zorgelijke toestand rondom mijn voedselinname en bijbehorende sores ligt achter me. Al sinds de
zomer hing ik alle vormen van bijvoeding aan de wilgen en in oktober mocht mijn mic key button eruit.
Wat een bevrijding! Op gewicht blijven lukt weer geheel op eigen kracht en ik geniet van eten als nooit
tevoren. De smulpaap uithangen gaat niet zonder aan te komen. Maar dat was ook precies de
bedoeling! Mijn hoofd moet daar alleen nog wat aan wennen. Ik blijf immers ook gewoon een ijdele

vrouw die paniekverschijnselen vertoont als de weegschaal een iets te fanatiek getal aangeeft. Een
dagje de duimschroeven aandraaien is meestal genoeg om de dag erna weer opgelucht van de bascule
af te stappen. En dan volgt nu een wijze les. Er zijn drie vragen die je een vrouw niet stelt. Nooit. Hoe
oud ze is, wat ze weegt en of ze zwanger is. Dat is namelijk ronduit onfatsoenlijk. Mijn gewicht gaat
behoudens de dokter dan ook niemand een snars aan. Maar als ik zeg dat mijn BMI 17.9 was en nu
19.6 is heb je vast een indruk.
Waar ik ook erg blij mee ben, is het feit dat mijn maagklachten zo zijn afgenomen. De dagelijkse
zuurbranden en het veelvuldig boeren zijn over. Ik slik tweemaal daags 40mg Losec en neem
incidenteel een lepel Gaviscon als het de spuigaten uitloopt. Daarmee houd ik de boel goed in toom.
Mijn darmen houden er een beetje hun eigen leven op na. Er gaan maanden voorbij zonder buikpijn of
gedoe en dan ineens is het raak en moet ik een dreigende darmverstopping wegdrinken met liters
Colofort. In die zin heeft Orkambi geen effect op mijn spijsvertering. Natuurlijk heb ik - geheel op
eigen houtje - wat geëxperimenteerd met het weglaten van Creon. Maar de conclusie is dat ik het toch
beter doe mét. Ik hoefde al nooit handenvol verteringsenzymen te slikken en dat is zo gebleven. Bij
elke hoofdmaaltijd slik ik twee capsules en alleen bij extreem vette snacks neem ik een pilletje extra.
Maar meestal vergeet ik dat en zolang ik er ongestraft mee wegkom, vind ik het eigenlijk wel prima.
Waar wel nog wat te halen valt, is de hoeveelheid vocht die ik op een dag tot me neem. Ik vind het
lastig om twee liter water weg te klokken, naast de beker melk en glaasjes cola light die ik tot me
neem. Vooral na het avondeten zit ik vol en past er met moeite nog een glas Movicolon bij voor ik ga
slapen.
Diabetes
Mijn diabetes is sinds Orkambi latent aanwezig. Of ik extra insuline nodig heb, is afhankelijk van een
aantal factoren. Het hangt allemaal samen met de inname van koolhydraten, beweging, stress en
infectie. Net als voor Orkambi dus eigenlijk. Alleen lijkt mijn alvleesklier het onder invloed van de roze
pilletjes toch net wat beter te doen. De processen die in mijn longen aan de gang zijn (namelijk dat de
chloorkanaaltjes in het CFTR-eiwit beter hun werk kunnen doen) vinden ook in de alvleesklier plaats.
Dat maakt het dragen van een insulinepomp de meeste dagen overbodig. Als ik extra insuline nodig
heb, spuit ik dat met de pen in. Heel ouderwets eigenlijk, maar tegenwoordig red ik me daar prima
mee.
Inspanning
Ik schreef het al eerder. Tegenwoordig ren, spring, vlieg, duik ik weer door het leven. Ik maak het
tegenwoordig niet meer zo bont als tijdens de eerste maanden met Orkambi. Zo hangt mijn fiets
bijvoorbeeld nog steeds veilig aan de ophanghaken in de garage en ik voel de minste behoefte om
hem daar snel van af te halen. Maar dat wat ik wel doe, gaat me allemaal zoveel makkelijker af. Het
sporten bij de fysiotherapie doe ik alweer maanden zonder zuurstofbrilletje op mijn gezicht. En er zit
nog steeds progressie in mijn verrichtingen. Nog even en ik krijg het doorgefokte lichaam van een
Oost-Duitse kogelstootster. Wandelen gaat tegenwoordig moeiteloos. Voor een rondje van vijf
kilometer draai ik mijn hand niet om. Mijn rolstoel staat al maanden stof te vangen in de garage. Het is
verrassend hoeveel een lijf, waarvan de longen voor nog maar iets minder dan de helft functioneren,
allemaal kan. De crux zal hem ook wel zitten in reële doelen stellen. Hardlopen moet ik gewoon niet
meer willen en diepzeeduiken heb ik toch al nooit geambieerd. Maar daaromheen is zo'n beetje alles
mogelijk.
Bijwerkingen
Daar kan ik kort over zijn. Die heb ik nauwelijks. Het is bekend dat de lever nog wel eens moeite kan
hebben met Orkabmi. Zodoende wordt tijdens elke kwartaalcontrole mijn bloed gecontroleerd. Mijn
leverwaarden vertonen tot op heden geen grote afwijkingen.
Kwaliteit van leven
Als je bovenstaand allemaal gelezen hebt, hoef ik vast niet te zeggen dat de kwaliteit van mijn leven
nogal een boost heeft gekregen. Mijn gezondheid begon sinds 2010 serieuze barsten te vertonen en na

die leverontsteking in augustus 2014 leek het helemaal een verloren zaak. Niet alleen fysiek maar ook
mentaal was het met tijden erg zwaar. In de eerste plaats voor mijzelf, maar natuurlijk ook voor mijn
liefste partner en mijn ouders. Het is niet in woorden uit te drukken hoe blij en dankbaar we allemaal
zijn. De relatie met mijn partner is veel gelijkwaardiger. Hij is weer gewoon mijn man, en niet vooral
mijn mantelzorger. Ook de band met mijn ouders is ten goede veranderd. Ik ben iemand die erg veel
waarde hecht aan autonomie en het behouden van de regie. Niet voor niks was als kind mijn mantra
"Kan ik zelf!" Jezelf steeds meer moeten overleveren aan de goedbedoelde, maar met tijden ook als
verstikkend voelende, goede zorgen van anderen is verschrikkelijk. Net zo verschrikkelijk als het voor
mijn ouders moest zijn om hun nog enige levende dochter te zien afglijden. We spraken er nooit over,
maar het onderhuidse verdriet en de groeiende wanhoop waren altijd voelbaar aanwezig.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik een meer dan tevreden mens ben. Hoewel. Er is nog een dingetje
waar ik me serieus zorgen om maak. Dat is de vergoeding van Orkambi voor alle mensen met CF die
dezelfde genmutatie hebben als ik. De minister van VWS en de farmaceut van Orkambi (Vertex) zijn
nog steeds aan het soebatten over de prijs van het medicijn. Dat proces duurt nu al veel te lang. In
mijn ogen onmenselijk lang. Heel CF-land zit met smacht te wachten op het verlossende jawoord.
Neem Orkambi op in het vergoedingenpakket en geef CF-patiënten een kans op een beter leven. Hoe
sneller een CF-patiënt kan starten met Orkambi, hoe meer kans hij heeft op positieve effecten. En hoe
sneller je Orkambi geeft, hoe minder kans er bestaat op blijvende longschade. Kom op minister
Schippers. Waar blijft uw ja? Irene.

Orkambi Ik weet het heus wel. Op facebook word je overspoeld met verhalen over enge ziektes,
nare mensen die oude vrouwtjes bestelen, verzoeken om geld voor weer een nieuwe sponsoractie,
oproepen voor dit en dat. En ik snap dat 'maar' 1530 mensen in Nederland taaislijmziekte hebben, een
zeldzame ziekte inderdaad en dat er nóg ergere ziektes zijn, weet alleen zo snel niet welke. Die
taaislijmziekte, cystic fibrosis, heb ik. Mee geboren. Want het is erfelijk. Het taaie slijm in mijn lijf
verziekt de alvleesklier, mijn longen, heel mijn lijf eigenlijk. En gelukkig kon en moest ik daar wel
mee leven, ik wist gewoon niet beter. Iedere ochtend wakker met buikpijn, de hele dag hoesten. Maar
ik probeerde gewoon mee te doen. Keurig medicijnen slikken, al hadden de artsen de eerste 12 jaar
van mijn leven geen idee wat me mankeerde. Ik bespaar je de details hoe dat dag in dag uit ging. Het
ging. ouder wordend kreeg ik steeds vaker longbloedingen die de kwaliteit van mijn longen verder
kelderden. Het ging bergaf.

En al snel merkte ik verbetering. Meer energie, gepaard gaand met vrolijkheid en
opgewektheid vanwege herwonnen perspectief. Minder slijm dus meer adem. Én
geen longbloedingen of ochtendhumeurige buikpijn.
En toen was er ineens dat verzoek om mee te doen aan een test met een nieuw medicijn, Orkambi.
Eigenlijk Orkambi 2.0, want het was een alweer verbeterde versie van de pil die het defect in de cel
repareert, het defect dat het taaie slijm veroorzaakt. En al snel merkte ik verbetering. Meer energie,
gepaard gaand met vrolijkheid en opgewektheid vanwege herwonnen perspectief. Minder slijm dus
meer adem. Én geen longbloedingen of ochtendhumeurige buikpijn. Inmiddels dik 1,5 jaar verder
constateer ik met verdriet dat Orkambi inmiddels nog meer verbeterd en nog effectiever (ja
Zorginstituut, ja VWS) nog niet vergoed zal worden en geen plaats krijgt in het basispakket. Ik schrijf
'nog niet' omdat ik me niet kan voorstellen dat zo'n revolutionair medicijn uit het basispakket blijft,
een medicijn dat de CFfout in de menselijke cel corrigeert en dat in de toekomst jonge kinderen met
CF een normaal leven laat leiden. De Nederlandse Cystic Fibrose Stichting is hard aan het werk om
partijen bij elkaar te brengen, zodat de feiten uit de administratieve schemer worden getrokken.
Daarom Orkambi. Dus. De petitie tekenen kan nog altijd.
https://www.petities24.com/orkambi_in_het_basispakket. Jan,

Toekomst in zicht?
“Verdomme, dit gaat niet goed! Nu moet het in een keer goed. Geen vragen en doe wat ik zeg!”
zegt de interventieradioloog.
“Fuck! Daar lig je dan, denk ik. Op een koude operatietafel. Dit voelt niet goed. Dit is al de vierde keer
dat ik hier lig voor een embolisatie, maar deze stekende pijn ken ik nog niet. Zo paniekerig heb ik de
arts nog niet eerder gehoord. Ga ik dit overleven!?”

Ik ben geboren op 17 april
1982. Twee dagen later lag
ik op de operatietafel. Een
half uur later en ik had het
niet overleefd. Ik had een
darmverstopping, een
veelvoorkomend probleem
bij CF-ers. Ik heb CF:
Cystic Fibrosis
(taaislijmziekte). De
eerste twee maanden van
mijn leven lag ik in het
ziekenhuis, een huis wat
een vertrouwde plek zou
gaan worden.

Wat is CF?
In ons lichaam zitten ontelbaar veel kliertjes die slijm uitscheiden. Dat slijm is belangrijk, want het
helpt bij het afvoeren van bacteriën en bijvoorbeeld stofdeeltjes die zijn ingeademd. Ook transporteert
het slijm enzymen naar de darm. Enzymen zorgen ervoor dat vetten goed verteerd kunnen worden. Bij
gezonde mensen is het slijm vrij vloeibaar, doorzichtig en dun. Bij mij is het zout-watertransport
verstoord, waardoor het slijm juist erg taai en dik is.
Leven met CF is overleven; elke dag opnieuw.
Het is zaterdagochtend, zeven uur. Ik moet weer trainen om mijn longen en lichaam in conditie te
houden. Half negen verzamelen we met The Bootcamp Club op het strand. Voor mij is dat al een echte
survival run. Mijn lichaam voelt als een oorlogsgebied. Het is zwaarder dan voorheen. Ik heb net weer
een maand in het ziekenhuis gelegen en een slechte nacht gehad. Zou dat door de posttraumatische
stressstoornis zijn die ik heb opgelopen? Enige tijd geleden werd ik wakker door mijn hoest en
geborrel. Even later kwam het bloed mijn mond en neus uit. Ik had een heftige longbloeding. Ik dacht
dat ik stikte en dood zou bloeden, maar het stopte gelukkig net op tijd. Net zoals de voorgaande
keren. Met de ambulance ging ik naar mijn specialist in Den Haag. Daar hebben ze een embolisatie
uitgevoerd, wat inhoudt dat het lekkende bloedvat bij mijn longen wordt gedicht. Die bloedingen
komen door al die longontstekingen. Mijn aderen worden kwetsbaarder door de ontstekingen en ik
maak nieuwe aan die minder sterk zijn (die bloeden sneller). Maar bij de laatste ingreep beschadigde
mijn borstslagader. Via mijn lies ging er een slangetje door mijn slagader naar binnen en spoten ze de
bloedende adertjes bij mijn longen vol met bolletjes zodat ze dicht slibben en niet meer zouden gaan
bloeden. Maar bij het terughalen van het slangetje scheurde mijn borstslagader. Het was een stekende
pijn en het voelde als een glas warm water dat door mijn lichaam stroomde … deze hebben ze net op
tijd volledig afgesloten.

Ik leef nog. Maar ik heb wel slapeloze nachten en het scenario van de complicaties bij de embolisatie
speelt zich nog steeds af in mijn hoofd. Door de afsluiting heb ik zuurstof tekort gekregen in het
rechterdeel van mijn lichaam. Dit was zo pijnlijk dat ik de eerste twee weken aan de morfine zat en in
totaal een maand aan de antibiotica in het ziekenhuis heb gelegen.
Mijn dag begint en eindigt met medicijnen. Ook moet ik elke dag op mijn voeding letten en op mijn
vitamines, antibiotica, vernevelingen en andere inhalaties. Als ik iets vergeet heb ik een probleem.
Door de CF haal je minder energie uit je voeding dus moet ik proberen anderhalf keer zoveel calorieën
binnen te krijgen dan een gezond mens nodig heeft! En dat bij een verminderde eetlust.
Dit alles merkte ik zeker tijdens mijn studie HBO fotografische vormgeving. Mijn ziekte maakte het
loodzwaar, het voelde ook als een survival run. Na het afronden van mijn eindexamen lag ik wederom
in het ziekenhuis, door de inspanningen die ik heb moeten leveren. Ook sporten is voor mij belangrijk.
Sporten zorgt voor meer conditie, kracht en spieropbouw. Mijn weerstand wordt er sterker van, zodat
ik minder snel ziek word. Maar ik word wel moedeloos van het jo-jo-effect. Elke keer word ik weer
ziek. Lig ik weer een maand in het ziekenhuis. Daarna is mijn conditie volledig weg en moet ik weer
van voor af aan beginnen. Een stukje wandelen is dan al te veel, laat staan hardlopen.
Maar er is hoop, een toekomstperspectief. Een reden om, in plaats van per dag te moeten overleven,
over mijn toekomst kunnen nadenken! Door wetenschap en vele onderzoeken zijn we hard op weg om
deze chronische ziekte te genezen. Het eerste medicijn kwam in 2015 uit en is veelbelovend. Dit
medicijn gaat de verstoorde kanaaltjes verbeteren die het zout- en watertransport verzorgen. Dat
zorgt voor minder tot geen taai slijm, geen longontstekingen, betere voedselopname en een kleine
toename van de longfunctie. Een grote stap op weg naar genezing van CF en een toekomst voor CFers. Er is echter nog veel onderzoek, tijd en geld nodig voordat behandeling en genezing bij mensen
met CF mogelijk is.
Het is ondertussen eind 2016 en ik wacht nog steeds op het medicijn ´Orkambi´. Mijn longfunctie
heeft een diepe duik gemaakt van 60% naar 40%, het wordt steeds zwaarder. Het lijkt niet te stoppen
deze daling, elke week meerdere longbloedingen en groten schommelingen in de insulinewaarden.
Mijn angst groeit en ik heb geen energie meer.
De artsen maken zich zorgen over mijn gewicht dat niet meer boven de 50 kilo wil komen.
Het feit dat mijn gezondheid nu achteruit gaat, levert echter ook wat op! Namelijk een toelating tot het
“Compassionate Use” programma. Dit zou vele jaren eerder hebben gemoeten om deze daling te
voorkomen. Ik kom onder de 40% longfunctie, waardoor ik in aanmerking kom voor het
“Compassionate Use” programma van Orkambi , dit voelt als een redding.

Voor ik Orkambi had ik veel darm-verstoppingen met veel pijn waardoor ik soms 2
weken geen voedsel meer kon eten. Nu heb ik geen last meer van verstoppingen,
zelfs bij het vergeten van enzymen die helpen bij het verteren.
Ik gebruik Orkambi nu 4 maanden. Ik heb weer kleur op mijn gezicht, de dofheid is uit mijn ogen, heb
weer trek in eten en ben al meer dan 6 kilo aangekomen. Voor ik Orkambi had ik veel darmverstoppingen met veel pijn waardoor ik soms 2 weken geen voedsel meer kon eten. Nu heb ik geen
last meer van verstoppingen, zelfs bij het vergeten van enzymen die helpen bij het verteren. Ik zit nu
boven de 40% met mijn longfunctie, deze is weer stabiel. In de afgelopen 6 maanden heb ik nog maar
2 kleine longbloedinkjes gehad en de ontstekingen worden minder. Sinds Orkambi heb ik geen
ziekenhuisopnames meer gehad.
Ik hoest veel minder dan hiervoor, heb nu veel meer energie en meer kwaliteit van leven gekregen,
en niet in de laatste plaats een toekomstperspectief! Mijn arts en ik verwachten met de 2.0 versie van
Orkambi een nog beter effect, dus nog meer kwaliteit van leven te krijgen. Een toekomst! Marcel.

