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g Ieder verhaal een eigen gezicht

In Nederland leven ruim 100 mensen 
met de ziekte van Pompe. Een 
zeldzame ziekte, die het dagelijks leven 
beïnvloedt.

De impact van de ziekte, maar vooral 
ook de mogelijkheden van een leven 
met de ziekte van Pompe zijn voor veel 
mensen onbekend.

En daarom brengt dit boek verhalen, 
met ieder een eigen gezicht. 

Verhalen, kort en krachtig. 
Over werken, leven, familie en gezin. 
Met de ziekte van Pompe.

En, gezichten - oog in oog met de 
kinderen, tieners en volwassenen: 
zoals zij het leven leven.

Net als iedereen.
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Anouk
19 jaar

“ Ik ben van plan weer te    
 beginnen met dansen”
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Fietsen was voor mij als kind heel zwaar. 
Ik had altijd iemand nodig die mij duwde. 
Traplopen ging alleen door mijzelf 
omhoog te trekken aan de trapleuning 
of ik steunde met mijn handen op mijn 
bovenbenen om boven te komen.

1e klachten / symptomen

Ik studeer Mode aan de Kunstacademie 
in Rotterdam. Ik hoop dat ik later in mijn 
studie en mijn toekomstige baan veel 
van de wereld mag zien. Graag zou ik 
ook nog een wereldreis willen maken als 
backpacker. Ik ben van plan binnenkort 
weer te beginnen met dansen. Dan zou ik 
graag klassiek ballet willen doen.

Over Anouk

Anouk

12 jaar
Leeftijd diagnose

5/6 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Ik ben van 

plan weer te 
beginnen met 

dansen”

6 7



Auke
67 jaar

“Ervaringsdeskundige zijn 
 is waardevol werk”
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Het duurde lang voordat ik kon lopen. 
Tot mijn 2e moest ik me overal aan 
vasthouden. Rond mijn 6e vond de 
schoolarts dat ik een zwak kind was. 
Dat werd gewijd aan de gevolgen van 
de slechte voeding aan het eind van 
de oorlog. 

Vele artsen en vele onderzoeken later 
werd de diagnose gesteld. En inderdaad, 
ik kreeg na verloop van tijd ook 
ademhalingsklachten. Inmiddels ben ik 
afhankelijk van ademhalingsondersteuning, 
24 uur per dag.

Auke

Ik ben 44 jaar getrouwd en heb een 
dochter, een zoon en 5 kleinkinderen. 
Sinds 2000 werk ik niet meer. Ik heb veel 
hobby’s en help buren, vrienden en 
kennissen met hun computer. Eén dag 
per week passen wij op 2 kleinkinderen. 
Ik zit als ervaringsdeskundige in de 
Adviescommissie Gehandicaptenbeleid 
van de Gemeente Zuidhorn.

Over Auke

1e klachten / symptomen

46 jaar
Leeftijd diagnose

38 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Ervarings-

deskundige zijn 
is waardevol 

werk”
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Benthe
7 jaar

“ Ik heb A en B!”
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Direct na haar geboorte was Benthe 
grijsgrauw van kleur en voelde slap aan. 
In eerste instantie dacht de kinderarts 
aan een luchtweginfectie. Maar op de 
antibioticakuur reageerde Benthe niet 
voldoende. Ze werd naar Groningen 
overgebracht en daar is de diagnose 
gesteld.

Benthe gaat naar een gewone 
basisschool en zit in groep 3. Ze 
heeft veel plezier op school en houdt 
van tekenen en knutselen. Ze speelt 
regelmatig met verschillende kinderen uit 
de klas en natuurlijk ook met haar kleine 
zusje Merle (5 jaar). Benthe heeft haar 
eerste 2 zwemdiploma’s binnen!

Over Benthe

Benthe

1e klachten / symptomen

7 dagen
Leeftijd diagnose

Direct na de geboorte
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Ik heb

A en B!”
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Frank
43 jaar

“ Ik werk fulltime en fiets 
 11 km per dag”
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Rare manier van lopen. Moeite met 
fietsen. Problemen met tillen. Last van 
mijn onderrug.

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. 
Ik werk fulltime als bouwkundig tekenaar. 
Ik fiets elke dag 11 kilometer met mijn 
elektronische fiets naar het werk.

Sinds enige tijd doe ik actief aan 
fitnesstraining om mijn conditie zo goed 
mogelijk te houden. In de weekenden zijn 
mijn vrouw en ik vooral bezig om onze 
kinderen naar hun sporten en wedstrijden
te brengen.

Over Frank

Frank

1e klachten / symptomen

37 jaar
Leeftijd diagnose

27/32 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Ik werk 

fulltime en 
fiets 11 km 

per dag”
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Hinke
57 jaar

“ Ik kon alleen geen 
 vogelnestje maken in de ringen”
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Op de lagere en middelbare school heb 
ik niets gemerkt. Ik kon alleen geen 
vogelnestje maken in de ringen. Op een 
gegeven moment merkte ik dat ik geen 
buikspieroefeningen kon doen.

Ik was nèt weer aan het werk in de 
verpleging toen ik via de huisarts en 
de neuroloog bij het UMC uitkwam. De 
definitieve diagnose is in 1991 vastgesteld. 
Toen waren mijn drie kinderen nog 
klein, inmiddels zijn ze uitgevlogen. Ik 
zit in de WAO, ik heb een scootmobiel 
en een aangepaste auto. Eén keer in 
de week ga ik voor revalidatie in bad 
voor hydrotherapie. Verder zit ik in een 
popmusical koor en zet ik me onder 
meer in voor de Vereniging Spierziekten 
Nederland.

Ik heb vier broers en één zus. Bij drie 
van hen is ook de ziekte van Pompe 
vastgesteld. Eén van hen is inmiddels 
overleden. Gelukkig kunnen de andere 
twee nog lopen.

Over Hinke

Hinke

1e klachten / symptomen

37 jaar
Leeftijd diagnose

22 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Ik kon alleen 

geen vogel-
nestje maken 

in de ringen”
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Bart-Jan
13 jaar

“ Mijn allergrootste 
 wens is…”
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Direct na zijn geboorte viel op dat 
Bart-Jan zich niet goed voelde. Er werd 
een thoraxfoto gemaakt en daarop was te 
zien dat zijn hart te groot was.

Dit jaar gaat hij waarschijnlijk van de 
mytylschool naar de Werkenrode school 
in Groesbeek. 
Bart-Jan heeft veel vrienden, een grotere 
zus en een kleinere broer. Hij is dol op 
paardrijden. Eén keer per week rijdt hij op 
hun pony ‘Idylle’ - het liefst in galop. Maar 
zijn grootste wens is en blijft autorijden.

Over Bart-Jan

Bart-Jan

1e klachten / symptomen

6 weken
Leeftijd diagnose

Direct na de geboorte
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Mijn aller-

grootste 
wens is…”
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Marijke
31 jaar

“Mijn dansleraar stuurde 
 me naar de dokter”
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Ik had moeite met traplopen en lange 
afstanden. Ik kreeg ook een ‘raar’ loopje. 
En na het fietsen had ik altijd snel last van 
kramp in mijn benen en was ik snel moe. 
Tijdens synchroon zwemmen - dat deed 
ik 7 uur in de week - werden de figuren 
onder water te zwaar. Ik danste vanaf 
mijn elfde, maar dat ging ook steeds 
minder. Uiteindelijk heb ik ook dat op 
moeten geven.

Sinds 2001 heb ik een relatie met Wilco. 
We trouwden in 2010 en een jaar later 
was daar onze zoon Sam. Ik werk twee 
dagen als lerares op een basisschool. 
We ondernemen veel als gezin en ik zie 
mijn vriendinnen vaak. Voor musical en 
goede films ben ik altijd in. Ik ben wel 
doorgegaan met theater en zang.

Over Marijke

Marijke

1e klachten / symptomen

24 jaar
Leeftijd diagnose

18 /20 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Mijn dans-

leraar stuurde 
me naar 

de dokter”
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Joris
36 jaar

“ Ik speelde de hoofdrol 
 in een TV-serie”
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Onverklaarbare vermoeidheid en zwaar 
verzuurde bovenbeenspieren. Mijn ziekte 
kwam aan het licht toen ik voor andere 
klachten een bloedonderzoek kreeg.

Marjolein en ik zijn gelukkig getrouwd en 
al 11 jaar samen. Dit jaar verwachten wij 
ons eerste kindje. 

Ik werk voor een Japans bedrijf in de 
industriële automatisering voor de olie- 
en gasindustrie. Voor deze organisatie 
ben ik verantwoordelijk voor een 
gedeelte van de verkoop.

In mijn vrije tijd heb ik met veel passie 
mogen meewerken aan de unieke TV-serie 
‘In het vuur van de Storm’ waarin ik de 
hoofdrol speelde als Hans Hallerbach. Ik 
besteed ook graag tijd aan modelbouw.

Over Joris

Joris

1e klachten / symptomen

15 jaar
Leeftijd diagnose

20 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Ik speelde de 

hoofdrol in 
een TV-serie”

34 35



Nynke
10 jaar

“ Fanatiek in ballet, 
 al vanaf groep 1”
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Nynke had een afwijkende curve 
in gewicht en lengtegroei. Ze had 
geen vermoeidheidsklachten en 
geen spierklachten. Van het eerste 
bloedonderzoek van de huisarts tot 
de definitieve diagnose was een lange 
weg. In het Spieren voor Spieren 
Kindercentrum is met aanvullende 
onderzoeken het vroege stadium van 
de ziekte van Pompe vastgesteld.

Nynke zit nu in groep 6 en ze heeft één 
oudere zus. Het gaat super op school 
en ze is een zeer goede leerling. Nynke 
is fanatiek in ballet, al vanaf groep 1. 
Ze doet nu voor de derde keer mee 
aan de grote uitvoering in het theater. 
Nynke volgt ook musicallessen. En ze 
speelt gitaar. Ze heeft een paar jaar op 
gymnastiek gezeten en toen ze zes jaar 
was, heeft ze haar zwemdiploma 
A en B gehaald.

Over Nynke

Nynke

1e klachten / symptomen

8 jaar
Leeftijd diagnose

5 /6 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Fanatiek in 

ballet, al 
vanaf groep 1”
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Robert
45 jaar

“ Zoeken naar de balans”
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Ik kon mijn hoofd niet optillen als ik op de 
grond lag. Als ik bij judo weer op wilde 
staan, draaide ik me eerst om voordat ik 
overeind kwam. Ik viel vaak en verzwikte 
mijn enkel regelmatig.

Ik ben getrouwd en heb een dochter. Ik 
heb geen werk en volg geen studie. Mijn 
gezin en mijn handicap houden mij een 
groot gedeelte van de dag bezig. Ik ben 
dol op techniek. Wat mij tegenwoordig 
vooral bezighoudt, is het zoeken naar de 
balans tussen ‘wat kan ik wel’ en 
‘wat kan ik niet’.

Over Robert

Robert

1e klachten / symptomen

10 jaar
Leeftijd diagnose

9 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Zoeken naar 

de balans”
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Maryze
41 jaar

“Elk kind is anders.
 Daarmee werd mijn moeder  
 gerustgesteld. Onterecht!”
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Ik kon niet goed drinken, was na een 
paar slokjes melk al uitgeput. De 
verpleegkundigen noemden mij een 
luie baby. Ze deden verder niets. Later 
had ik moeite met zwemmen, fietsen en 
rennen. Ik viel veel. De klachten werden 
niet nader bekeken. Met acht jaar was ik 
veel moe en hangerig. Als ik bijvoorbeeld 
moest rennen, bleek het nóg duidelijker 
dat ik niet goed mee kon komen 
met leeftijdgenootjes.

Ik ben cultureel antropoloog, werk in 
loondienst en heb een eigen bedrijf. 
Daarnaast doe ik veel vrijwilligerswerk 
voor de International Pompe Association 
(IPA) en de Vereniging Spierziekten 
Nederland (VSN).

Ik houd veel van reizen waarbij ik mensen 
kan ontmoeten en kennis kan maken met 
andere culturen. Ik studeer Turks, houd 
van lezen, films kijken en muziek luisteren 
uit het Midden-Oosten en de Balkan.

Over Maryze

Maryze

1e klachten / symptomen

8 jaar
Leeftijd diagnose

Direct na de geboorte
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Elk kind 

is anders.
Daarmee werd 

mijn moeder 
gerustgesteld. 

Onterecht!”
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Johan
53 jaar

“Ondanks mijn beperkingen 
 werk ik onverminderd verder”
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Ik had tot mijn 25e niets door. In de 
jaren daarna merkte ik dat er iets niet 
klopte. Periodes van moeheid, afwijkende 
bloedwaarden. En ik liep toen al een 
beetje naar achteren gebogen. Op mijn 
42e had ik grote gezondheidsproblemen. 
Sporten, fietsen en traplopen ging niet 
meer en lopen ging slecht. Ik kreeg 
een groot auto-ongeluk: ik verloor mijn 
bewustzijn door ademhalingsproblemen.

Ik ben getrouwd en heb een zoon 
van 11. Ik heb al meer dan 10 jaar een 
directeursfunctie bij Waterschap 
Rivierenland. Ondanks mijn 
beperkingen werk ik onverminderd 
verder op grote projecten en 
dijkverbeteringsprogramma’s. Mijn 
hobby’s zijn pianomuziek componeren, 
theatersport en kunst. En natuurlijk geniet 
ik van de zon, mijn gezin en vakanties.

Over Johan

Johan

1e klachten / symptomen

31 jaar
Leeftijd diagnose

42 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Ondanks mijn 

beperkingen 
werk ik 

onverminderd 
verder”
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Foekje
45 jaar

“Toen bij mijn zus de ziekte   
 werd vastgesteld,
 bleek dat ik het ook had”
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Bij mijn zus Hinke werd de ziekte van 
Pompe vastgesteld. Ik had destijds met 
name nek- en schouderklachten.

Ik ben getrouwd en heb vier kinderen 
in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Na 
mijn diagnose ben ik een opleiding 
receptioniste/telefoniste gaan doen, 
omdat mijn oude functie in de horeca 
te zwaar werd.

In de jaren daarna heb ik bij de thuiszorg 
als conciërge gewerkt, wat prima te 
combineren was met de thuissituatie. 
Helaas werden de kleinere locaties in de 
dorpen gesloten en kwam mijn functie 
te vervallen.

Over Foekje

Foekje

1e klachten / symptomen

25 jaar
Leeftijd diagnose

23 jaar
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Toen bij 

mijn zus de 
ziekte werd 
vastgesteld,
bleek dat ik 

het ook had”
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Asthara
12 jaar

“Een rolstoel met meer dan 
 150 knuffels en sleutelhangers”
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Asthara dronk na haar geboorte slecht, 
sliep erg veel en liet niet weten dat ze 
honger had. Ze had ook steeds koude 
handen en voeten. ‘Opstartproblemen’ 
volgens het consultatiebureau. Na 
een paar maanden belandde ze op de 
Intensive Care in Groningen.

Twee ochtenden per week gaat Asthara 
naar school. Ze zit in groep 7 van het 
speciaal onderwijs. Haar broer Rowan 
(16 jaar) is gezond. 
Asthara kan alleen haar rechterhand 
nog een beetje bewegen. Ze zit in een 
elektrische rolstoel en heeft 24 uur per 
dag ademhalingsondersteuning nodig. 
Ondanks dat, geniet Asthara van het 
leven. Als het kan, doet ze graag mee 
aan extreme dingen. Zo heeft ze al veel 
spannende avonturen beleefd. In een 
heteluchtballon, op de heftruck over het 
strand en in een reddingsboot op zee. 
Door haar rolstoel vol met knuffels komt 
ze in contact met andere mensen.

Over Asthara

Asthara

1e klachten / symptomen

10 weken
Leeftijd diagnose

Direct na de geboorte
Leeftijd 1e klachten / symptomen  “Een rolstoel met 

meer dan 150 
knuffels en 

sleutelhangers”
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Pompe Gezichten is een uitgave van Vereniging 
Spierziekten Nederland (VSN) en Genzyme, 
a Sanofi Company.
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