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ianne Hoefakker, de moeder van Benne en Hille: “We
ontdekten destijds bij Hille kort na de geboorte blauwe
plekken. Onderzoek in het AMC wees uit dat het hemofilie
was. In het begin dachten we dat de gevolgen wel mee zouden
vallen, maar toen ook gewrichtsbloedingen optraden, bleek dat
er maatregelen nodig waren. Nu krijgen de broers drie keer in de
week medicatie toegediend.”
In het AMC leerden Dianne en haar echtgenoot Martijs hoe zij bij
hun kinderen stollingsmedicatie in de aderen konden injecteren.
Dianne: “Ik vond dat prikken te moeilijk. Martijs kan het wel en
twee keer in de week prikt hij de kinderen. Door zijn baan lukt
het alleen niet om ook die derde dag te prikken. Het AMC wees
ons op de Hemofilie Thuisservice. Sinds 2,5 jaar komt Hobert
elke woensdag bij ons aan huis om Benne en Hille te prikken.”
“Zonder deze mogelijkheid zouden we iedere week een halve
dag kwijt zijn om met Benne en Hille naar het AMC te moeten
om te prikken. Dat kost niet alleen veel tijd, maar het zou de
aandoening voor Benne en Hille ook veel belastender maken”,
meent Dianne. “Nu krijgen ze gewoon thuis hun medicatie. Dan
voelen ze zich minder ‘ziek’.
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Niet dat Dianne en Martijs hemofilie onderschatten, maar ze
willen het voor de jongens wel zoveel mogelijk ‘normaal’ houden.
“Op school is aan de klasgenootjes uitgelegd dat het geen enge
ziekte is. Waar de één een bril draagt en de ander een pleister
op z’n arm heeft, krijgen Hille en Benne drie keer per week een
spuitje.”
Mediq Medisource heeft een landelijk netwerk en wil dat gegeven
de komende tijd beter gaan benutten. Hobert: “Als cliënten van
ons op vakantie zijn in Friesland of in Limburg, zou het mooi
zijn dat zij weten dat wij zo nodig altijd gebeld kunnen worden.
Ook - en juist - in een noodsituatie. Wij kennen de stollingsfactor,
handelen altijd in samenwerking met het Hemofilie Behandel
Centrum en hebben alle gegevens bij de hand. Dat werkt sneller
dan ter plekke een ziekenhuis of huisarts inschakelen.”

Benne (2) en Hille (bijna 5)
hebben hemofilie A, een
zeldzame stoornis waardoor
het bloed niet goed stolt.
Verpleegkundige Hobert Smink
van de Hemofilie Thuisservice
van Mediq Medisource gaat
elke week bij Benne en Hille
in Amstelveen langs om
stollingsmedicatie toe te dienen
in een ader.

Benne
en Hille
krijgen
een prikje

www.mediq.nl/medisource
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