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‘Ik kan zelfs 
nog werken,

omdat ik 24 uur per dag hulp heb’

Door Duchenne spierdystrofie is Sander Hermans uit Sittard 
24 uur per dag afhankelijk van beademingsapparatuur. Hij kan 
alleen beperkt zijn hoofd en handen bewegen. Toch woont hij 
zelfstandig. Dat kan dankzij alle hulp die hij krijgt, een mooi, 
aangepast appartement en omdat hij veel functies en apparatuur 
om hem heen via een computermuis en een joystick aan kan 
sturen. Nog mooier: hij werkt zelfs parttime als servicedesk-
medewerker. ‘Ze laten me met z’n allen letterlijk en figuurlijk niet 
stikken.’

De patiënt: 
‘Ik bepaal  
zelf welke 
hulp ik wil’

Sander Hermans (36): ‘Omdat de beade-
mingsapparatuur voor mij letterlijk van levensbelang 
is, kan ik nooit alleen zijn. Er is altijd iemand bij 
me die weet hoe de apparatuur werkt en die direct 
het slijm uit mijn luchtpijp kan zuigen als ik begin 
te rochelen. Dat is een verantwoordelijke taak 
waarvoor je eerst een cursus moet volgen, zodat je 
weet wat je moet doen als er iets mis gaat. Zelfs de 
taxichauffeur die me naar mijn werk brengt, heeft 
de cursus gedaan, anders mag ik niet zelfstandig 
met hem reizen. Tot mijn dertiende jaar kon ik nog 
lopen, fietsen en zwemmen. Van mijn dertiende tot 
mijn vijfentwintigste deed ik fanatiek aan rol-
stoelhockey op landelijk niveau met het team van 
Franciscusoord, nu Black Scorpions. Daarna kwam 
er een elektrische rolstoel en met 27 jaar nachtbe-
ademing via een masker. Vanaf oktober 2013 word 
ik beademd via een tracheastoma rechtstreeks in 
mijn luchtpijp. Met mijn persoonsgebonden budget 
krijg ik hulp en begeleiding binnen- en buitenshuis, 

en huishoudelijke verzorging. Mijn moeder Marian 
en Rachelle Lemmens zijn mijn twee persoonlijke be-
geleiders. Zij helpen bij alles waarvoor ik handen en 
voeten nodig heb. Ik woon in een Fokuswoning en 
krijg hulp op afroep voor mijn ‘algemene dagelijkse 
levensverrichtingen’. De Fokus-medewerkers zijn 
ook bekwaam met de beademing. Als de apparatuur 
hapert en alarm geeft, staat er binnen een minuut ie-
mand van Fokus naast me om te helpen. Ze laten me 
dus letterlijk en figuurlijk niet stikken. Maar ik kan 
ook rekenen op een paar goede vrienden die hier 
regelmatig een gezellig filmavondje doorbrengen. 
Drie middagen in de week werk ik als servicedesk-
medewerker bij KPN in Beek, waarvan een middag 
vanuit huis. Ook mijn naaste collega’s op het werk 
hebben de cursus thuisbeademing gevolgd om mij 
te kunnen helpen. Het is geweldig dat mijn werkge-
ver me de kans geeft om op deze manier te kunnen 
functioneren.’

Thuisbeademing
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Duchenne spierdystrofie
is een aangeboren, erfelijke ziekte die 
de spierkracht van alle spieren in het 
lichaam langzaam afbreekt. Kinderen 
met Duchenne vallen vaak en worden als 
tieners afhankelijk van een rolstoel. Als 
de ademhalingsspieren te zwak worden, 
is uiteindelijk 24 uur per dag kunstma-
tige beademing nodig. Ook de hartspier 
wordt steeds zwakker en daardoor is 
Duchenne spierdystrofie uiteindelijk 
fataal. Meer informatie over de ziekte  
en informatie specifiek voor mantel-
zorgers is te vinden op: duchenne.nl en 
spierziekten.nl.
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Thuisbeademing

Moeder Marian Hermans: ‘Mijn 
man en ik hebben Sander altijd gestimuleerd 
om te studeren en zijn eigen, zelfstandige leven 
op te bouwen. Als hij thuis was blijven wonen, 
hadden we hem veel zelfstandigheid en een stuk 
sociaal leven ontnomen. Sander is niet zielig of 
ziek, maar heeft een spierziekte. Vijf dagen in de 
week ben ik bij Sander in de uren dat hij thuis is. 
Natuurlijk ben ik gewoon als moeder betrok-
ken, maar daarnaast fungeer ik met Rachelle 
Lemmens als officieel begeleider. Die zorg is best 
intensief, maar je rolt daar als moeder vanzelf 
in. Ik kook, was en strijk voor hem, we maken 
uitstapjes en we doen samen boodschappen met 
onze rolstoelbus.’

Rachelle Lemmens: ‘Op de dinsdagen en 
donderdagen ben ik Sanders begeleider en neem 
ik de dagelijkse taken van zijn moeder over. 
Ons contact is heel intensief. Je moet wel een 
persoonlijke klik met elkaar voelen, anders kun 
je dit werk niet doen. Het is dan ook fijn dat we 
goed met elkaar kunnen opschieten en ik Sander 
kan helpen waar nodig. Als persoonlijk begelei-
der ben je hard nodig en een vast onderdeel van 
zijn sociale contacten.’ 

De persoonlijke begeleiders:

‘Wij ondersteunen 
hem bij een zo 
zelfstandig 
mogelijk leven’

De thuisbeademingsarts/
longarts

‘Alles regelen en 
organiseren  

voor een goede 
beademing’’

Drs. Roy Sprooten: ‘Voor patiënten 
als Sander ben ik de hoofdbehandelaar voor 
de thuisbeademing. Bij een Duchenne-patiënt 
treden gaandeweg steeds nieuwe problemen 
op en niet alleen met de beademing. Ik werk 
dan ook nauw samen met de huisarts en over-
leg waar nodig met andere specialisten zoals 
de KNO-arts, cardioloog of neuroloog. Ons 
Centrum voor Thuisbeademing wil met zorg 
op maat een veilige thuisbeademing moge-
lijk maken. Hiervoor hebben we binnen ons 
team regelmatig overleg, zodat Sander altijd 
beschikt over de juiste, passende beademings-
machines en toebehoren. Binnen ons team 
werken ook technici voor de rolstoelopbouw en 

de vervanging en het gebruiksklaar maken van 
de apparatuur. En er zit een gespecialiseerd 
maatschappelijk werker bij, die kan adviseren 
over de financiering en het beheer van de pgb-
budgetten, zodat ze optimaal ingezet kunnen 
worden. Daarnaast inventariseer en initieer 
ik met hulp van de thuisbeademingsverpleeg-
kundige de scholing van de zorgverleners 
rondom Sander: zijn familieleden, vrienden, 
begeleiders, collega’s, taxichauffeurs, et cetera. 
Eigenlijk probeer ik voortdurend alles op te los-
sen wat een goede thuisbeademing van Sander 
in de weg kan staan, zodat hij thuis en op zijn 
werk zo goed mogelijk kan functioneren.’

Wat is Fokuswonen?
Fokus maakt het voor iemand met een 
fysieke beperking of handicap mogelijk 
om zelfstandig te wonen in een van de 
1.400 aangepaste Fokuswoningen door 
het hele land. De Fokusmedewerkers 
verlenen assistentie bij dagelijkse hande-
lingen als aan- en uitkleden en toiletgang 
en doen eenvoudige verpleegtechnische 

handelingen. Deze hulp is 24 uur per dag, 
7 dagen in de week beschikbaar, maar 
de cliënt bepaalt zelf wanneer, waarbij en 
hoe hij geholpen wil worden. Interesse 
om zelf ook iemand met een beperking 
te begeleiden? Ook zonder vooropleiding 
kun je in aanmerking komen voor een 
baan bij Fokus na een intern scholings-
traject. Kijk op fokuswonen.nl.

1 op de 3.500 mensen heeft Duchenne. 
Meestal betreft het jongens. Zij kunnen 
vanaf circa 10 jaar nog maar moeilijk 
lopen. De helft van deze patiënten wordt 
tegenwoordig ouder dan 30 jaar.
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De collega’s:

‘Wij helpen  
elkaar met 
het werk’ 

De verpleegkundige van 
de thuisbeademing:  

‘Ik bewaak 
de verpleeg-
kundige, 
technische  
en praktische  
zaken’

Leo Wijnands: ‘Op de poli wordt Sander periodiek zowel door de arts als door 
mij of een van mijn collega’s gezien. We zijn samen verantwoordelijk voor de beade-
mingszorg in de meest brede zin. Ik meet zijn zuurstof en koolzuurwaardes en houd 
zijn ziekteverloop in de gaten. We nemen alle verpleegkundige, technische en prakti-
sche aandachtspunten door en ik kijk waarmee ik hem nog kan helpen. Ook controleer 
ik zijn apparatuur en toebehoren. Minimaal één of twee keer per jaar bezoek ik Sander 
thuis om te bekijken of iets aangepast moet worden. Waar nodig schakel ik technici 
of leveranciers in voor het onderhouden, repareren of vervangen van apparatuur. 
Daarnaast geef ik de cursussen voor zijn verzorgers. Meestal zijn dat groepslessen in 
het Centrum voor Thuisbeademing, maar dat kan ook op locatie, zoals de lessen voor 
de Fokusmedewerkers.’

Johan Schenk: ‘Voor mij is Sander een 
collega als alle anderen, maar petje af voor 
zijn instelling en doorzettingsvermogen. Met 
minimale bewegingen van zijn hand bedient 
hij via de gevoelig ingestelde muis het toet-
senbord op zijn scherm. Hij neemt zijn taken 
serieus en gaat soms langer door dan goed 
voor hem is als hij vindt dat iets af moet. Dan 
moeten we hem zelfs afremmen. Sander en ik 
werken al lang naast elkaar op kantoor. Om 
hem met de beademing te kunnen helpen, heb 
ik samen met een aantal collega’s de thuisbe-
ademingscursus gedaan en periodiek krijgen 
we een opfriscursus. Maar het helpen bij het 
drinken en het uitzuigen van het buisje in 
zijn luchtpijp is voor mij en mijn collega Wim 
Suijkerbuik [links op de foto, red.] routine. 
We halen hem ’s morgens bij de balie op, doen 
zijn jas uit, maken zijn rolstoelriem los, sluiten 
zijn computermuis aan en leggen zijn hand 
goed. Tussendoor komt de thuiszorg hem nog 
even naar het toilet helpen. Toen ik Sander 
ontmoette, had ik eerst met hem te doen, 
dacht: wat erg als je zo moet leven. Natuurlijk 
stemde ik gelijk toe om hem op het werk te 
helpen. Maar inmiddels zie ik zijn ziekte niet 
meer en is hij gewoon een collega als alle 
anderen en we helpen elkaar met het werk. 
Dat Sander en ik dezelfde interesses en humor 
delen, maakt het samen werken extra leuk.’

Centrum voor Thuisbeade-
ming Maastricht (CTBM)
In Nederland zijn er thuisbeademings-
centra in Groningen, Utrecht, Rotter-
dam en Maastricht. Ze zijn verbonden
aan academische ziekenhuizen. De 
problematiek bij thuisbeademing is 
meestal heel divers. Daarom werken 
gespecialiseerde artsen en verpleeg-
kundigen vanuit de Intensive Care, 
KNO, longziekten, neurologie,  
revalidatie, maatschappelijk werk en 
instrumentatie-technici zeer nauw sa-
men in het CTBM-Team. Meer info op 
mumc.nl, zoekterm ‘thuisbeademing’.

Wat is een persoonsge-
bonden budget (pgb)?
Een persoonsgebonden budget is 
een geldbedrag waarmee mensen 
met een beperking hun eigen zorg 
kunnen inkopen. Een pgb kan wor-
den aangevraagd in de Wet langdu-
rige zorg (Wlz), de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) of via 
de zorgverzekering (Zvw-pgb).  
Patiënten kunnen met een pgb zelf 
hun hulpverleners en begeleiders 
kiezen en zelf beslissen waaraan 
het geld besteed wordt. ‘Per Saldo’ 
is de belangenorganisatie voor 
mensen met een persoonsgebon-
den budget. Zie ook: pgb.nl.




