
Zondag 1 december
Om 11u werd de laatste stap van de HSCT-
behandeling in gang gezet en de Rituximab infuus 
wordt aangesloten.
Dit medicijn wordt altijd 
gegeven na een bloed- 
beenmergtransplantatie.
Het doel van deze behandeling 
is om er zeker van te zijn dat 
eventuele laatste slechte cellen 
alsnog geëlimineerd worden en 
niet volgroeid kunnen raken.
Bij de eerste fles kreeg ze 
wat kleine 
bijverschijnselen: 
ze werd duizelig, 
kortademig en 
lichtelijk koortsig, 
maar dat is na een 
uur weg getrokken!

Om 18:45u was deze behandeling klaar en alles was 
verder goed gegaan.
Morgen om 13:00u heeft ze een gesprek metde arts. 
Spannend! Mag ze naar huis?

JA! ZE MAG EINDELIJK NAAR HUIS!
Dr. Frederenko heeft mooie woorden over Yvonne 
bij haar vertrek meegegeven. Wij wisten dit 
natuurlijk allang, maar dat ze haar zelfs in Moskou al 
zo goed kunnen inschatten: 
Yvonne is erg positief, motiverend en succesvol!
Dinsdag 3 december
De terugreis was heftig en het voelde alsof ze 
koortsaanvallen kreeg, omdat ze een maand redelijk 
geïsoleerd 
had geleefd. 
Eindelijk in het 
vliegtuig: toen 
ging het beter.
Op het 
vliegveld wordt 
ze natuurlijk 
liefdevol 
opgevangen. 
En ook het 
thuisfront 
wenste Yvonne 
op de eerste 
avond onder 
haar balkon een warm welkom.

Eenmaal terug thuis is het infectiegevaar nog niet 
geweken. Voedingsregels, hygiëne en beperkt 
sociaal contact (en gebruik van mondkapjes) blijft 
in het begin heel erg belangrijk. Voeding nuttigen 
buiten de deur (horeca / uiteten) dient bijvoorbeeld 
de komende maanden nog vermeden te worden. 

Het is belangrijk om de juiste regels op te volgen 
om te voorkomen om opnieuw in het ziekenhuis 
te belanden door bijvoorbeeld een simpele 
verkoudheid of longontsteking.

Om iets beter te begrijpen waarom het herstel van 
Yvonne nu zo heftig is, moeten we even terug naar 
de oorsprong van de HSCT-behandeling.
Er zijn 3 belangrijke regels:
• Je moet positief blijven denken tijdens de 

behandeling
• Volg je dieet tijdens de behandeling
• Neem de tijd om goed te revalideren

Deze groene cel is één van de MS-cellen voor de 
transplantatie:
Deze groene cellen worden d.m.v. chemotherapie 
onderuit gehaald en na deze 
behandeling is de 
MS verdwenen. 
Maar zoals je ziet 
is ook de Myeline 
(het witte lijntje) 
beschadigd.
Myeline vormt een 
isolatielaag rondom 
de zenuwcellen 
(neuronen) en hun 
uitlopers (axonen) in 
het centraal 
zenuwstelsel. 
Beschadiging aan 
deze beschermlaag vergt veel hersteltijd. Door de 
jarenlange MS van Yvonne is deze beschermlaag 
erg aangetast en zit het vol littekenweefsel en zal ze 
dus ook langer moeten herstellen. 
Omdat littekenweefsel niet meer herstelt, is er 
revalidatie nodig om de spieren er omheen deze 
zwakke plekken in de isolatielaag op te laten 
vangen. Dr. Frederenko ziet daar goede kansen in.

VOORUITZICHT
De aankomende 3 maanden zal Yvonne als een 
rollercoaster ervaren met ups en downs. Maar dat is 
normaal wanneer je hele immuunsysteem opnieuw 
opgebouwd worden.
Het fysieke gestel van Yvonnen zal echt alleen maar 
beter worden, maar dat zal ze wel pas na 3 maanden 
revalideren echt gaan merken. Door alle schade en 
de hele behandeling mag ze rekening houden met 
6 tot 12 maanden revalidatie. In het begin zal ze een 
rolstoel moeten aanschaffen voor de iets verdere 
stukken om te lopen. Schrik niet als je Yvonne de 
komende tijd in een rolstoel zit: dit hoort er dus 
bij en betekent dus niet dat de behandeling niet 
aangeslagen heeft! Voor de kleinere stukjes zal je 
Yvonne wel al sneller voorbij zien wandelen: zelfs 
zonder elleboogkruk!

WAT VINDT YVONNE HIERVAN:
Zeker geen tegenvaller. Haar doel van deze HSCT 
behandeling is nu al behaald, want de MS staat stil! 
Ze kan niet wachten om in de kleine dingen die ze 
dagelijks tegenkomt al verschil te merken en dat 
zal ze al snel gaan ervaren. De wandeling naar de 
supermarkt, naar de auto lopen, een stukje fietsen 
en ga zo maar door. Dit zal haar minder energie 
kosten en dat maakt haar al heel gelukkig! 
We kunnen nog niet op de zaken vooruit lopen: 
  Yvonne is voor nu heel hoopvol!
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