
Zaterdag 16 november
Op prikkende ogen en een loopneus na voelt 
Yvonne zich tijdens haar chemo (vooral overdag) 
prima. Ze kan zelfs tussen alle infusen door lekkere 
wandelingen maken. In 
de avond krijgt ze een 
slaappil en probeert ze 
te slapen. Deze pil is ook 
echt nodig, want door 
alle medicatie slaap je 
gewoon heel slecht. In 
haar slaap begint het 
lichaam van Yvonne alle 
afvalstoffen te verwerken 
en wordt ze meerdere malen per nacht badend in 
het zweet wakker.  Ze krijgt iedere dag van haar 
chemo proteïne drinks om haar zo sterk mogelijk te 

houden. 

Deze knappe :) dokter komt 
iedere dag haar fysieke 
toestand checken, zodat 
ze uiteindelijk nog beter 
de vorderingen in de gaten 
kunnen houden.

Vandaag heeft ze tussen 
de infusen door er toch 
een gezellige middag van 

proberen te maken door samen met de andere 
strijders foto’s te maken. 

Yvonne telt samen 
met goede 
vriendin 
Xenia de 
weken af door 
de kleinste 
matroushka 
weer in de 
volgende buik 
te stoppen!

Xenia is Yvonne op komen zoeken in Moskou en daar 
heeft Yvonne heel veel steun 
aan! 

Ze heeft vandaag ook een 
kaarsje aagnestoken voor de 
zieken thuis en de strijders 
hier.

Zondag 17 november
Als alles goed gaat heeft 
Yvonne vandaag haar laatste 
chemodag. Spannend! Morgen gaan ze haar bloed 
afnemen en weten ze of de chemo er af mag!

Maandag 18 november
YES! De chemo mag 
afgekoppeld worden! Weer 
een stapje dichterbij! 

Verder krijgt Yvonne vandaag 
nog wat standaard infusen, 
ook voor de krampen die 
opspelen. 

Daarna een heerlijk 
rustdagje. En zoals we 
van Yvonne gewend zijn, 
probeert ze er het beste van 
te maken:  ‘Misschien zit er 
nog wel een rolstoelenrace 
in als ik iedereen zo ver 
krijg!’  :)
Uiteindelijk ging de 
rolstoelenrace niet door, 
dus werd het een potje ‘gehandicaptenpesten’. 

Vandaag 19 november
De dag van stamceltransplantatie is aangebroken. 
Dit is het moment dat de eigen geoogste en ‘schone’ 
stamcellen terug worden getransplanteerd. 
Zodra de stamcellen zijn ontdooid, worden deze 
met behulp van spuiten via de subclavia lijn terug 
ingespoten. Zojuist een eerste reactie van Yvonne 
op deze behandeling gekregen: ‘Heavy shit’. 
Over een paar uurtjes wordt ze samen met 3 andere 
patiënten aangesproken door Dr. Frederenko en 
krijgen ze allemaal een plaatje opgespeld met 
eigenlijk een nieuw geboortejaar (reset). 
Dan gooien ze stikstof over de vloer en word je naar 
je quarantaine kamer geplaatst voor ongeveer 10 
dagen. 

Opbouw HSCT-Behandeling  
Onderzoeken en intake    Stamcellen opwekken   Stamcellen oogsten - Resetten van het immuunsysteem  

Transplantatiedag    Herstel van het immuunsysteem (isolatieperiode) - Recovery en Rituximab infuus - 
Ontslag uit het ziekenhuis en herstelperiode - Moment van thuiskomst en herstel

Yvonne! Succes de komende 10 dagen. Jij kunt dit zo erg!

Ready to run!
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