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Zoon Rinse Derycke en mama Lore Cornille getuigen over hoe hun leven veranderde KORTRIJK - Zondag 12 
oktober vindt Wereldreumadag plaats, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor deze progressieve ziekte. 
Niet alleen lijdt één procent van de wereldbevolking eraan, daarnaast moeten ook familie en vrienden van de 
patiënten met reuma omgaan. Dat dit niet altijd makkelijk is, blijkt in het gezin Derycke-Cornille uit Kortrijk. 
"Rinse moet als 13-jarige vaak zijn broers in het oog houden en dat is niet altijd even leuk", aldus mama Lore. 

Februari 2012 stelden dokters reuma vast bij Lore (32). Eindelijk... "Daarvoor sukkelde ik al een zestal jaar met 
rug- en gewrichtspijn en vermoeidheid, maar de specialisten die ik toen bezocht, vonden niets. Ze dachten dat het 
een mentale kwestie was... Uiteindelijk hoorde ik zowat tweeënhalf jaar geleden dat ik wel degelijk ziek was: ik 
had de ziekte van Bechterew, een reumatische aandoening." 
De ziekte van Bechterew gaat gepaard met periodes van hevige ontstekingen van gewrichten, zenuwpijn en een 
progressieve verstijving van de wervelkolom, terwijl het ook om een auto-immuunziekte gaat: de patiënt maakt 
met andere woorden afweerstoffen tegen zijn eigen lichaam aan. 

De ziekte van Bechterew is net als reuma niet te genezen, waardoor ermee leven niet vanzelfsprekend is. Niet als 
patiënte en niet als gezin. Lore: "Ik moet heel veel rusten, kom eigenlijk alleen buiten als het echt moet. Om 
bijvoorbeeld de kinderen af te halen of om boodschappen te doen. Al gebeurt het heel vaak dat mijn man naar 
de winkel gaat. En als we nog iets te kort hebben, dan gaat Rinse, 13 jaar en de oudste van de drie kinderen, 
naar de winkel." 
Het grote probleem bij de ziekte van Bechterew is dat de patiënt(e) weet dat er opstoten op hem of haar afkomen, 
maar wanneer is nooit duidelijk. "Het is al gebeurd dat je je goed voelt, maar vijf minuten later uitgeteld bent. Zo 
kwam mijn moeder eens langs en haalde ik een zak dierenvoeding uit haar auto. Dat wilde ik tenminste, want van 
het ene moment op het andere kon ik geen stap meer verzetten van de pijn. En dan rest er maar één ding: 
rusten. Op zulke ogenblikken moeten anderen het van mij overnemen. Mijn man vooral. Maar als hij niet thuis is, 
dan krijgt Rinse een pak meer verantwoordelijkheid. En ik denk niet dat dit altijd even leuk is." 

"Als mama een opstoot heeft, dan proberen we zo rustig mogelijk te zijn", vertelt Rinse (13). "Mijn broers Siebe 
(7) en Tobe (5) voelen dan ook wel aan dat ze niet te veel lawaai mogen maken. Toen mama de eerste keren last 
kreeg van die opstoten, dan was dat lastig voor mij, maar intussen ben ik het al gewoon dat ik dan op mijn broers 
moet letten." 

Dat zijn harde, maar ook mooie woorden, beseft Lore. "Hij weet ook dat mama enorm blij is dat hij zo goed voor 
zijn broers zorgt als ik met een opstoot te maken krijg. (korte stilte) Ik weet dat het voor hem nog altijd heel 
moeilijk is, al heeft hij enigszins troost gevonden in het feit dat het niet om een dodelijke ziekte gaat. Toen ik 
tweeenhalf jaar geleden in het ziekenhuis werd opgenomen, was Rinse redelijk in paniek. En hij heeft dat eigenlijk 
aan niemand verteld..." 

Rinse: "Toen mama voor het eerst in het ziekenhuis lag, was het voor mij heel lastig om me in de klas te 
concentreren. Ik probeerde wel, maar na een paar minuten dacht ik telkens opnieuw aan mijn mama. 'Wat gaat er 
nu gebeuren?' schoot er toen telkens door mijn hoofd. Gelukkig konden we elke dag op bezoek gaan." 

Lore: "De eerste dagen was dat heel kort, want ik kon moeilijk lawaai verdragen. Gaandeweg verbeterde dat 
gelukkig. Rinse is ook vaker bij mij op bezoek geweest: op woensdag kon hij in tegenstelling tot zijn broers niet 
naar de opvangen dan zat hij bij mij op de laptop te spelen. De voorbije tweeënhalf jaar is Rinse enorm 
veranderd, in positieve zin voor alle duidelijkheid. Hij heeft geleerd behulpzaam te zijn. 

Als we bijvoorbeeld de bus nemen en er moet iemand met een buggy de bus op of af, dan staat hij spontaan 
recht om te helpen. Vroeger ging ik dat altijd doen, maar dat gaat nu niet meer. Hij heeft mijn taak als het ware 
overgenomen." 

Het steekt bij Lore dat ze mensen geen helpende hand meer kan reiken, maar vaak zelf moet worden geholpen. 
En er knaagt nog meer: de ziekte van Bechterew is een erfelijke aandoening. "Uit onderzoek is gebleken dat 
zowel mijn oma als mama drager is", stelt Lore nog. "Maar zij hebben geen last van de ziekte, die met andere 
woorden enkele generaties kan overslaan. Omdat Bechterew erfelijk is, hebben we Rinse en Siebe al laten 
testen. Van Siebe weten we al dat hij het gen heeft, van Rinse nog niet. Tobe laten testen, doen we nog niet 
omdat hij nog te klein is. (stilte) Als je weet dat de ziekte van Bechterew twee tot drie keer meer mannen treft... Ik 
vind het erg voor mijn kinderen." 

"Ik vind het vooral erg om mijn mama zo hard te zien lijden", pikt Rinse in. "Mama, ik zou je ziekte overnemen als 
ik zou kunnen." Lore: "Dat weet ik, schat. Dat weet ik. (denkt na terwijl ze de ogen droog wrijft) Ik mag daar niet te 
veel aan denken. En wat mij betreft: er zijn ergere dingen in het leven, ik moet blij zijn dat het 'maar' om 
Bechterew gaat. Neen, ik mag niet moedeloos worden. Ik moet integendeel zo veel mogelijk genieten. En dat 
probeer ik ook, samen met mijn gezin. Zo ben ik in de grote vakantie met de kinderen mee geweest op 



circuskamp. Het was een zalige en intense week. Toen we weer thuis waren, heb ik het natuurlijk moeten 
bekopen, maar het was het me allemaal waard." 

"De ziekte van Bechterew mag mijn gezin en mij er niet van weerhouden om leuke dingen te doen. Daarom 
proberen we af en toe iets te plannen. Dan is het voor mij zaak om de week ervoor extra veel te rusten en ook de 
week na de uitstap veel rust in te plannen. Al kan het dus zijn dat je ondanks het vele rusten en de genomen 
voorzorgen toch een opstoot krijgt... Dat zorgt ook voor reacties vanuit de buitenwereld. Mensen zien mij de ene 
keer probleemloos wandelen of fietsen en de andere keer alle moeite van de wereld hebben om een stap te 
verzetten. Ze vragen zich dan af hoe dat komt en of het geen plantrekkerij is. Maar dat is het dus niet. Eigenlijk 
weten enkel mijn vier venten wat er echt gebeurt..." 

 
 
 


