
Ik heb een fantastische kindertijd gehad. Mijn 
tweelingzus Simone en ik waren gek op po-
nyrijden en daar waren we fanatiek mee be-

zig. Ik was een buitenkind, vol energie en ont-
zettend gezond. Maar toen ik twaalf jaar was, 
veranderde er veel. Mijn ouders gingen uit el-
kaar. Dat was heftig. Rond diezelfde tijd zijn ook 
de pony’s weggegaan. Wij gingen naar de mid-
delbare school en het ponyrijden verdween uit 
beeld. En ik werd ziek. 
We waren op skivakantie geweest en ik had een 
blaar gekregen van de skischoenen. Dat ging 
ontsteken. Ik had ook een wondje op mijn knie 
en ook dat ging ontsteken. Het duurde lang voor-
dat dat allemaal genas. Niet veel later kreeg ik 
kinkhoest en dat duurde vier maanden. Inmid-
dels kwamen we regelmatig bij de dokter. Toen 
de kinkhoest over was, bleef ik moe. Ik werd op 
van alles onderzocht en elke keer moest er bloed 
geprikt worden. Eerst dachten ze dat ik een te 
traag werkende schildklier of de ziekte van Pfeif-
fer had, maar dat was het niet. Alles bij elkaar 
ben ik wel een jaar lang onderzocht. Bij een van 
die onderzoeken bleken mijn leverwaardes iets 
hoger te zijn, maar niet heel veel. 
Een tijdje later, als gevolg van een ander onder-
zoek, werden die leverwaardes opnieuw geme-
ten en toen waren ze fors omhooggegaan. Er was 
meteen paniek en ik moest onmiddellijk naar het 
ziekenhuis. Ik kreeg een biopsie: er werden stuk-
jes leverweefsel weggehaald voor onderzoek. Ik 

lag op de intensive care, want mijn bloedstol-
ling was niet goed en er was kans op bloedin-
gen. Ik was net dertien jaar en had nog nooit in 
een ziekenhuis gelegen. Ik was zó zenuwach-
tig! Mijn moeder en mijn tante waren bij mij. 
Ook mijn moeder was ontzettend gespannen. 
’s Avonds na de operatie kwam ik bij, maar ik 
viel de hele tijd weer weg en lag een beetje 
te raaskallen. Ik zei voortdurend dingen als: 
“Mama, ik hou van je, en ook van jou, tan-
te.” Achteraf bleek dat mijn lever die narco-
se-stofjes niet goed kon afbreken. Mijn lever 
was namelijk toen al gedeeltelijk beschadigd 
door littekenweefsel. Het duurde dus lang 
voordat ik weer écht helder was. 

DIAGNOSE
Twee weken na de biopsie moest ik op de poli 
komen. Toen kreeg ik te horen dat ik een au-
to-immuunziekte had. Vanaf dat moment wist 
ik: hier kom ik nooit meer vanaf. Een auto-im-
muunziekte houdt in dat je lichaam zichzelf 
aanvalt. Mijn lichaam ziet mijn eigen cellen - 
die in mijn lever - als lichaamsvreemd en maakt 
die cellen kapot. Ik kon het niet echt bevatten. 
De dokter was heel rustig en legde op een 
eenvoudige manier uit wat er aan de hand 
was. Ze vertelde dat ik bij haar onder contro-
le bleef en dat mijn lever echt heel ziek was. 
Ik moest meteen aan een flinke dosis Pred-
nison, een ontstekingsremmer, veertig milli-
gram per dag. Ergens was het een opluchting 
om te weten wat er aan de hand was. Ik voel-
de me al zo lang niet lekker. Na ruim een jaar 
was de zoektocht eindelijk ten einde en nu 
kon ik aan een behandeling beginnen. Maar 
in dat jaar was mijn lever zó ernstig bescha-
digd dat die niet meer te herstellen was.
Mijn moeder geeft zichzelf de schuld. Ik weet 
dat ze dat voelt, ze verwijt het zichzelf. Ik zeg 
steeds dat ze dat écht niet moet doen. Mijn 

‘IK KIJK UIT NAAR  
EEN NORMAAL LEVEN’

Stefie (18) is een goedlachse havo-scholier. Ze gaat graag 
op stap met haar vriendinnen en heeft een baantje in de 

supermarkt. Hoewel je niets aan haar ziet, is ze al jaren ziek 
en staat ze op de wachtlijst voor een levertransplantatie. Een 

nieuwe lever betekent voor haar een nieuw leven, zonder 
ziekte en chronische vermoeidheid. 
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menten hoop ik dat ik snel geopereerd 
zal worden. Maar de rest van de tijd ben 
ik vooral bang. Bang voor de operatie en 
voor hoe het daarna zal gaan. Bang dat 
de lever afgestoten wordt, bang voor het 
litteken. Bang voor de herstelperiode: 
wanneer kan ik weer iets? Hoe moet dat 
met school, met werk? Bang voor mijn 
sociale leven, om mijn vrienden te verlie-
zen. Bang voor alles. 
Anderzijds kijk ik uit naar een ‘normaal’ 
leven. Een leven waarin ik niet meer 
voortdurend moe ben en gewoon de trap 
op kan lopen. Een leven waarin ik niet 
eerst op de bank hoef uit te rusten als ik 
uit school kom. Als ik nu een dag in de 
stad ben geweest, ben ik helemaal ge-
sloopt door alle drukte. En als ik op za-
terdag tot zes uur moet werken, moet 
ik daarna eerst even slapen en dan kan ik nog op 
stap. Op zondag moet ik dan niet te veel doen, an-
ders trek ik het niet. “Ga dan eens níét op stap!” zegt 
mijn moeder dan. Maar voor mij is dat een manier 
om stoom af te blazen. Ik moet de hele week al van 
alles: school, werk. Als ik op stap ben, is mijn ziekte 
even niet aanwezig. Niks hoeft, behalve lekker raar 
doen. Nu ik auto kan rijden, is het helemaal makke-
lijk. Ik ben altijd de BOB, dus ik hoef aan niemand 
uit te leggen waarom ik geen alcohol drink. Alcohol 
drinken kan echt niet met mijn lever. ’s Zomers op 
een terrasje vind ik dat weleens jammer, als mijn 
vriendinnen allemaal een glaasje wijn drinken en ik 
een cola. 

MALING AAN ALLES
Door mijn ziekte besef ik misschien beter dan an-
deren hoe waardevol het leven is, maar soms heb 
ik juist maling aan alles. Ik wilde bijvoorbeeld heel 
graag een keer op vakantie met mijn vriendinnen en 
dat hebben we vorig jaar gedaan. Ik heb het elke dag 
licht zien worden. Dat is helemaal niet goed voor 
mij, maar ik had de tijd van mijn leven! Ik denk vaak: 
ik wil het nu doen, want nu kan het nog. Stel dat ik 
volgend jaar geopereerd moet worden? Hoelang 
ben ik dan uit de running? Sommige dingen moeten 
nú. Nu ben ik nog jong en ik leef maar één keer. 
Tegelijkertijd maak ik me meer zorgen dan mijn leef-
tijdsgenoten. Ik ben nu al bezig met mijn toekomst, 
met hoe het verder zal gaan na mijn operatie. Ik weet 
al wat ik wil gaan studeren: ik wil tweedegraads le-
raar biologie worden. Maar er is één ding dat echt 
vaststaat voor mij en dat is dat ik kinderen wil. 

Ik doe meestal redelijk nuchter over mijn ziekte. 
Maar soms heb ik van die dagen…Dan ben ik boos 
op alles en iedereen en voel ik me ontzettend zielig. 
Mama wil me dan graag helpen, maar op zo’n mo-
ment helpt niks. Meestal is het de volgende dag over 
en praat ik er alsnog even over met mijn moeder. 
Met haar kan ik altijd praten. Toch hebben we het 
niet zo vaak over mijn ziekte. Voor mij hoeft dat ook 
niet. Ik weet dat ik bij allebei mijn ouders terecht 
kan. Natuurlijk maken ze zich zorgen. Mijn moeder 
is sowieso altijd bezorgd! Ze is een echte moeder-
kloek. Mijn vader spreekt het niet zo uit. 
Soms heb ik het over mijn begrafenis. Dan zeg ik bij-
voorbeeld: “Ik wil dat die en die muziek gedraaid 
wordt.” Mijn ouders vinden dat niet leuk. “Hou op, 
hou op”, zegt mijn moeder dan. Voor mij is het ech-
ter een manier om er wat lucht in te gooien. Ik zie 
namelijk erg op tegen de operatie. Het is toch een 
spannende, risicovolle operatie, die twaalf tot veer-
tien uur duurt. Daarna lig ik nog een hele tijd in het 
ziekenhuis, variërend van drie weken tot zes maan-
den. 
Mama ziet wel dat ik het de laatste tijd moeilijker 
heb, ook fysiek. Zij hoopt dat ik een goede lever zal 
krijgen en dat ik dan eindelijk nergens meer last van 
zal hebben. Dat ik dan aan een leven kan beginnen 
zonder vermoeidheid en ziekte. En dat hoop ik zelf 
ook. Iedereen zou donor moeten zijn, vind ik. Hoe 
meer donoren er zijn, hoe sneller mensen geholpen 
kunnen worden. Mijn zus heeft zich ook geregis-
treerd. Die ziet natuurlijk van dichtbij hoe belang-
rijk het kan zijn voor een ander. Je kunt er iemand 
een nieuw leven mee geven. 

‘Sommige dingen moeten nú,  
want nu kan het nog. Nu ben ik nog jong 

en ik leef maar één keer’

moeder is er in die tijd vol-
ledig voor mij geweest. Zij 
heeft er alles aan gedaan om 
zo snel mogelijk te achterha-
len wat er aan de hand was. Maar 
onderzoeken duren gewoon lang, 
helemaal als je niet weet waar je moet zoe-
ken. Achter moeheid kunnen zo veel verschil-
lende ziektes schuilgaan! Zelfs mijn huisarts zei: 
“Op de lever hoef je niet te laten prikken, want 
dat komt zo weinig voor.” Ik geloof dan ook niet 
meer in uitdrukkingen als: ‘Dat overkomt jou 
niet.’ Kijk maar naar mij. 

VRIENDSCHAP
Door alles wat ik meemaakte, voelde ik me ou-
der dan dertien jaar. In drie maanden tijd had 
ik honderdzesendertig lesuren gemist. Het 
ging redelijk op school, maar het waren geen 
fijne jaren. Ik ben ook gepest. Mijn klasgenoten 
snapten toch niet helemaal waarom ik zo vaak 
afwezig was of waarom ik - in hun ogen - zon-
der reden naar huis mocht. Je kon niks aan me 
zien, dat maakte het moeilijker. Ik was nogal 
op mezelf en had weinig behoefte aan contact. 
Dat veranderde toen ik een jaar of vijftien, zes-
tien was. Het begon met mijn zus - die sleepte 
me mee als ze op stap ging. Ze liet me zien dat 
er méér was dan school en ziek-zijn. Dat er ook 
een andere kant aan het leven zat: plezier ma-
ken met vriendinnen, op stap gaan, leuke din-
gen doen. Sinds die tijd ben ik veranderd. Nu 
geniet ik ook van die momenten: lekker op stap 
met mijn vriendinnen. 
In vier havo leerde ik mijn vriendinnen kennen 
en met dat groepje meiden ben ik nog steeds be-
vriend. We zijn heel hecht. Zij hielpen me om uit 
mijn schulp te kruipen, om mijn eigen mening te 
geven en gewoon te zeggen wat ik wil. Toen we 
elkaar net kenden, praatten we regelmatig over 
mijn ziekte, maar nu niet meer zo vaak. Daar heb 
ik ook geen behoefte aan. Ze houden op een van-
zelfsprekende manier rekening met me: we pak-
ken de lift in plaats van de trap, of ze houden 

me uit de wind op de fiets. 
Door die vriendschappen 

ben ik sterker geworden. Ik 
ben sowieso sterk, ook omdat 

ik weet dat mijn familie er voor 
me is. Op hen kan ik altijd terugvallen.

PUNTEN SPAREN
Zo’n anderhalf jaar geleden merkte ik dat ik op 
de fiets te weinig adem had. Ik kon anderen niet 
meer bijhouden. Ik vertelde dat aan mijn dokter 
en die vond dat onderzoek nodig was. Ik bleek 
een diffusiestoornis in mijn longen te hebben. 
Dat heeft te maken met de ziekte van mijn lever, 
maar de combinatie komt zelden voor. Het ge-
volg is dat ik zuurstoftekort heb als ik me inspan. 
De kans is aanwezig dat het erger wordt. Na die 
diagnose heeft mijn dokter met allerlei artsen 
overlegd, en ook met mij. Toen is besloten om te 
onderzoeken of ik op de wachtlijst voor een le-
vertransplantatie kon komen. Daarvoor moest ik 
naar het ziekenhuis in Groningen. Ik moest er vijf 
dagen blijven en kreeg opnieuw allerlei onder-
zoeken. De uitslag was dat ik inderdaad in aan-
merking kwam voor een levertransplantatie. 
Inmiddels sta ik zestien maanden op de wacht-
lijst, sinds elf november 2013. Ik ben geen ‘acuut 
geval’, maar ooit heb ik wel echt een nieuwe le-
ver nodig en daarom ben ik op de wachtlijst ge-
zet. Dan ga je namelijk ‘punten sparen’: hoe lan-
ger je op de wachtlijst staat, hoe meer punten je 
hebt. En hoe zieker je wordt, hoe hoger je op de 
wachtlijst komt. 
Toen ik hoorde dat ik op de wachtlijst kwam te 
staan, moest ik huilen. Ik had altijd ontkend hoe 
ziek ik was. Ik vond het allemaal wel meevallen. 
Ook toen mijn ademhaling slechter werd, vond 
ik dat er gewoon bij horen. Vreemd genoeg 
dacht ik dat het allemaal niet zo erg was. Maar 
dat is het dus wél…

BANG
Ik heb geen idee wanneer ik aan de beurt ben 
voor de operatie, daar kan niemand iets over 
zeggen. Dat is ook afhankelijk van geschikte do-
noren. Hoe meer mensen donor zijn, hoe groter 
de kans daarop. Ik heb een rare mix van gevoe-
lens als ik aan de transplantatie denk. Enerzijds 
denk ik: laat het alsjeblieft snel gebeuren. Afge-
lopen week was ik weer flink ziek. Ik was ook 
boos, omdat ik wéér van alles miste op school, 
omdat ik wéér ziek thuis was. Op dat soort mo-

Donor worden: ja of nee?
Orgaandonatie speelt een belangrijke rol in het leven van de achttienjarige 
Stefie, die op de wachtlijst staat voor een donorlever. Op 14 april krijgen ongeveer 
tweehonderdduizend andere achttienjarigen een brief van minister Edith Schippers 
met de vraag of zij donor willen worden. Dat is een belangrijke vraag, want we 
hebben meer orgaandonoren nodig in Nederland. De wachtlijsten voor bijvoorbeeld 
een donornier of een donorlever zijn erg lang. Daar kunnen we iets aan doen. Want 
als jij je registreert als orgaandonor, kun je na je overlijden het leven van andere 
mensen redden. Hoe meer donoren, hoe minder mensen op de wachtlijst doodgaan. 
Maak je geen keuze? Dan moeten je nabestaanden na je overlijden beslissen of je 
organen gedoneerd mogen worden of niet. Dat is een lastige vraag als ze niet weten 
wat jij gewild zou hebben. Leg daarom zélf je keuze vast in het Donorregister: ja of 
nee. Dan weet je dat er na je dood gebeurt wat jij wilt. 
Kijk voor meer informatie op: www.transplantatiestichting.nl.  
Wil je je registreren? Ga dan naar: www.jaofnee.nl.
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