
Laat de pijn niet winnen 

6 jaar met pijn, niemand die je kan helpen, niemand die iets ziet. “Je ziet er goed uit”! Maar zij voelen 
je niet.. 

Ik ben nu 26, het laatste jaar was mijn lichaam op. 

Ik word wakker, open mijn ogen, het eerste wat ik voel is de pijn, veel pijn. Dove tintelende handen, 
pijn in mijn ribben bij elke inademing, pijn in mijn enkels als ik uit bed kom en een ziekelijke 
vermoeidheid .Kleine dagdagelijkse handelingen lukten moeizamer. Zo kon dit toch niet verder?  

verschillende huisartsbezoeken leverden niets op. 

tot ik doorverwezen werd naar een reumatoloog. 

Na een bloedonderzoek bleek ik HLAB27 positief te zijn. Een erfelijk gen op de witte bloedcellen. Een 
botscan toonde ontsteking op mijn borstbeen en ribben.  

Er werd gedacht aan de ziekte van bechterew.  

Oke dit is het dan. Hier zal ik mee moeten leren leven. Mijn reumatoloog stelde voor om nog een 
NMR scan te doen om de ziekte met zekerheid vast te stellen. 

Na mijn laatste scan bleek het niet om de ziekte van bechterew te gaan zoals ze dachten maar om 
het SAPHO syndroom. 

Het wat?? 

Het sapho syndroom, een zeldzame botziekte waardoor je botten chronisch ontsteken. Het bot 
wordt sneller afgebroken dan normaal en er komt te snel nieuw bot in de plaats. Het valt onder 
reuma. Maar dan een soort die zeldzaam is. 

Het is raar maar ik was opgelucht dat mijn symptomen na al die jaren een naam kregen. Ik wist dat er 
iets niet pluis was met mijn lichaam en  ik ben blij dat dit nu bevestigd wordt. Ik dacht eventjes dat ze 
dachten dat ik gek aan het worden was. 

Ik kreeg Salazopyrine voorgeschreven3x/daags. Een klassieke reumaremmer. Hierop reageerde ik 
allergisch, mijn bloedbeeld veranderde en moest onmiddellijk stoppen. Nu krijg een aangepaste 
behandeling en spuit ik me elke maand in met een anti-tnf medicatie. Een reuma blokker die zoals 
een raket die in je lichaam wordt gespoten, ze blokkeren de eiwitten die de botontstekingen 
uitlokken en zorgen voor minder botpijnen en stijfheid. 

Na al die tijd heb ik geleerd om te genieten van de momenten waarop het beter gaat.  

Ik heb geleerd om te blijven bewegen wat ik vroeger ook al deed. Mijn reuma is mijn motivatie om 
actief te blijven,en om nog gezonder te leven. Ik loop graag, samen met mijn hond. Mijn trouwe 
viervoeter geeft me moed om te blijven lopen en wandelen. 

Ik heb het nog moeilijk om mijn leven aan te passen aan mijn ziekte. Fijne handelingen verlopen 
moeizamer. Hierdoor raak ik gefrustreerd.  Ik ben niet graag afhankelijk van anderen en wil alles 



graag zelf doen. Ik wil me sterk tonen en sterk zijn. Voor mezelf en voor mijn omgeving. Ik heb het 
moeilijk om toe te geven aan mezelf dat het soms niet gaat. Ik ben streng voor mezelf. Misschien 
soms iets te streng. Ik ben jong en ik wil leven, uitgaan met vrienden zeg ik soms af omdat ik geen 
energie heb.  

Na drie maand kan ik zeggen dat de medicatie aanslaat. Nu ik me goed voel besef ik hoeveel helse 
pijnen ik doorstaan heb, ik besef hoe sterk ik ben geweest, en dat opgeven niet in mijn woordenboek 
staat. Ik zie nu pas hoeveel dingen ik heb moeten missen de voorbije jaren. Ik leefde niet meer, maar 
ik overleefde.. 

Voor mijn ziekte was ik een actief persoon, uitgaan met vrienden, feesten en al wat erbij hoort als je 
jong bent. Ik voelde me niet meer jong, ik voelde me stokoud. Ik zag mezelf geen 50 jaar worden.. ik 
was op. 

Mijn hoofd is nu verlost van pijn verbijten, sterk zijn en blijven vechten tegen pijn en vermoeidheid. 
Mijn hoofd is nu terug vrij voor leuke dingen, ik sta open voor nieuwe vriendschappen, nieuwe 
mensen leren kennen, weggaan met vrienden en noem maar op. Gewoonweg alles waar ik in al die 
jaren geef behoefte aan had. Ik heb het gevoel dat ik veel moet inhalen in een stroomversnelling 

Ik weet dat reuma ongeneeslijk is. Maar gelukkig is dit met de juiste medicatie af te remmen. 

Ik wil niet denken aan mijn toekomst, hoe ik er later zal uitzien als ik oud ben , of ik nog kan lopen of 
hoe mijn ziekte mijn leven zal bepalen. Ik leef van dag tot dag.  

Tot slot zie ik reuma als een vriend. die me geleerd heeft dat je sterk moet zijn, ook als het minder 
gaat, dat je moet vechten en niet mag opgeven. Dat er uit elke dag iets positiefs te halen valt! En dat 
jij de winnaar bent en niet je pijn. 

Door mijn verhaal wil ik reuma onder de aandacht brengen en iedereen met een chronische ziekte 
een hart onder de riem steken 

Liefs, 

Annelies 

    


