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"Een bezienswaardigheid ... 
tegen wi! en datik" 

"Elk stap die we zetten, doet veel pijn." 

Een zeldzame huidaandoening, ongeneeslijk, 

die vrijwel vanaf de geboorte veel pijn geeft. 

Wat doet dat met een mens? Eveline Schloesser (21) 

en Soe Mattijssen (18) vertellen hierover openhartig, 

intens en indringend. Er is een positieve bijwerking 

van hun aandoening: het maakte hen tot vriendinnen. 

Een foutje in twee genen resulteert in pachyonychia congenita (PC), 
een zeldzame genetische huidaandoening. Eveline en Soe: 
"De symptomen zijn ernstige nagelafwijkingen. Infecties daarvan 
kunnen zeer pijnlijk zijn. Verder is de huid van de handen en vooral 
de voetzolen verdikt. Er ontstaan blaren, eelt en diepe pijnlijke 
kloven die het lopen nagenoeg onmogelijk maken. Soms zijn ook 
tong en wangslijmvlies aangetast." 

Drinkbeker 
De aandoening was al te zien bij de geboorte: "Spierwitte handjes 
en voetjes". De problemen voor Soe begonnen vrijwel meteen: 
"Het drinken uit de fles met een speen lukte niet, dus toen mijn 
moeder wilde stoppen met borstvoeding, gaf dat veel gedoe. In 
eerste instantie dacht men aan rubberallergie. Achteraf waren die 
blaasjes in mijn mond waarschijnlijk de eerste tekenen van Pc. 
Mijn moeder gaf me daarom heel lang borstvoeding, tot tien 
maanden toe. Vanaf dat moment kon ik vaste fruithapjes nemen 
van de lepel en drinken uit de tuitbeker. Soms kreeg ik, vanwege 
de blaren in mijn mond, op het kinderdagverblijf het voedsel met 
een spuitje toegediend." 
De loopproblemen openbaarden zich bij de eerste prille pasjes als 
peuter. Soe: "V~~r mij nota bene op een kiezelstrand in Italie: 
meteen blaren en open won den." Na een biopt werd na anderhalf 
jaar de diagnose voor Soe duidelijk. V~~r Eveline bleef het bij 
een algemeen vermoeden, "geuit door een dermatoloog die 
tijdens zijn opleiding lOiets eerder had gezien. Honderd procent 

z~~erheid heb ik pas sinds een jaar ... " 

Bagagedrager 
"Als kind besefte ik al snel dat ik anders was dan andere kinderen", 
aldus Soe. "Ik kon lang niet lo ver lopen als andere kinderen. Toch wil 
je erbij blijven horen. Dus touwtje springen tot aan bloedende voeten 
toe." De emotionele gevolgen schetst Eveline: "Je kent niemand 
die het ook heeft. Je blijft zitten met het gevoel aileen te zijn, 
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waar niemand je bij kan helpen. Aileen al het delen van het 
pijngevoel is onmogelijk. Niemand kan zich voorstellen hoe die 
pijn voelt. Een dokter zei ooit: 'Het is alsof zij met blote voeten over 
scherpe mespunten loopt', maar dat is een beeld dat niemand 
kent of ervaart. Dat communiceert niet. Een vriendin van mij 
omschreef het onlangs veel beter. ledereen kent het gevoel als hij 
of zij te snel van een bagagedrager achterop een fiets afspringt. 
Die stekende pijn die dan door je lichaam flitst. Die pijn voelen wij 
dus de he Ie dag." Zwijgt even. "De impact van de aandoening is 
groot. Op school was ik vaak te laat vanwege de problemen met 
mijn voeten. Maar niemand nam mij serieus. Voor leraren en andere 
ouders was ik een 'aansteller', meer niet. V~~r mijn klasgenootjes 
probeerde ik de pijn lo veel mogelijk verborgen te houden.Je wilt er, 
als kind, immers bij blijven horen." 

Step tot rolstoel 
De problemen voor Soe stapelden zich op. "Omdat ik niet lo ver 
kon lopen, kreeg ik toen ik zeven jaar was een elektrisch stepje. De 
andere kinderen waren jaloers! Nee, ik werd er niet mee gepest. AI 
gaf het soms problemen. Tijdens een vakantie in Barcelona wilden 
we een stadion bezoeken. Maar ik mocht er niet in, vanwege het 
stepje. Mijn vader kreeg niet uitgelegd dat het niet louter 
speelgoed was, maar een essentieel vervoermiddel voor mij als kind. 
Andere vervoermiddelen volgden elkaar snel op. Het ouderlijk huis 
moest verbouwd worden omdat ik zelf de trap niet meer op en af 
kon en mijn vader mij niet altijd kon dragen.lk kreeg een slaapkamer 
beneden, vlak bij de trap, terwijl aile anderen boven sliepen." 
"Ik voelde mij bUitengesloten. Ook op school. Aileen al vanwege 
het feit dat ik de Memory-kaartjes niet met eigen handen kon 
omdraaien of mijn ritssluiting niet zelf dicht kon krijgen . Mijn 
handen zijn namelijk een ander probleem. Mijn vingernagels 
groeien naar boven en naar voren. Heel wat pijnlijke behandelingen 
heb ik ondergaan bij lOwe I een manicure als een pedicure.lk verborg 
mijn handen het liefst. In mijn rolstoel die ik sinds mijn twaalfde 
gebruik, ging ik gewoon op mijn handen zitten. Dan zijn mijn 
nagels onzichtbaar. Ik heb dat altijd 'v~~r mijzelf' willen houden." 

Vriendschap 
Eveline, Soe, hun ouders: aile mogelijke behandelingen probeerden 
ze uit, binnen het medische, paramedische en het alternatieve 
circuit. Een behandeling in de vorm van genezing bestaat ni~t . .• 
Een podotherapeut probeert de voeten lo goed mogelijk bij te. 
houden. Soe: "Ik ben mijn eigen dokter en de enige die weet hoe 
het voelt en hoe mijn lichaam vermoedelijk op een activiteit zal 
reageren". Haar karakter is be·invloed door de aandoening: 
"Onzeker en snel gekwetst, er zijn dingen gebeurd - lOals operaties -
die veel spanning met zich mee brengen, maar je bouwt weerstand 
op. Je moet we I. .. " 
Soe heeft een grote hobby: duiken. "Als ik duik, ben ik net als ieder 



ander en heb ik geen beperkingen. Ook geeft het mij het gevoel 
alsof ik zweef. Ik duik iedere vakantie waar mogelijk, aileen in 
warme gebieden dus, voornamelijk Egypte en Bali, maar ook Israel 
en Kroatie. Wei moet ik tijdens het duiken waterdichte hand
schoenen aan. Onder andere doordat mijn nagels poreus zijn, 
heb ik na zeker 10 minuten in het water al 'oma-handen', lOals 
'norma Ie' mensen dat krijgen als ze erg lang in bad hebben gezeten. 
Helemaal week, dat is zeer pijnlijk." 
Het aangaan van een relatie is lastig. Eveline, tijdelijk lopend met 
een kruk door een gebroken voet ("afstapje gemist") : "Het is lo 

moeilijk om het juiste moment te bepalen om erover te beginnen. 
Of, hoe en wanneer ik erover spreek, hangt van diverse factoren af. 

Eveline: "Ik wilde het aanvankelijk niet onder ogen zien. " 

Uit het dagboek van Eveline 

"Ik heb veel op moeten geven: 
tennis, voetbal, dansen, maar het 
ergste vind ik dat ik niet kan rennen, 
daar was ik vroeger dol op." 
"lets waar ik niet aan kan wennen 

is de jeuk, als ik pech heb zit het 
onder het eelt en kom ik er met 
geen mogelijkheid bij." 
"De hitte slaat van mijn voeten als 
ik in bed lig, ook al vriest het buiten, 

ik slaap vannacht met icepacks 
tegen mijn voetzolen, heerlijkf" 
"S.oms is het zo erg dat ik in de auto 

. bliJ! zitten als ik eigenlijk samen met 
mijn beste vriendin boodschappen 
wit doen." 

"Elke stap doet pijn, ik heb mezelJ 
ge/eerd om door de pijn heen te 
lopen. Tanden op elkaar en in 
gedachten stappen tel/en: 

7,2,3,4··· 7,2,3, 4." 

Bij een vriendje ging dat makkelijk: toen hadden we allebei te veel 
gedronken ... Toen ontmoette ik ook meteen begrip. Maar echt 
'snappen' deed hij het uiteindelijk niet." 
Soe en Eveline ontmoetten elkaar op de internationale PC-meeting 
2012 in Edinburgh: "Drie dagen lang een feest van herkenning". 
Sindsdien zijn ze bevriend. Soe geeft toe: "De ziekte maakt je 
kwetsbaar." Voor beiden geldt: "Je moet iedere dag keuzes maken. 
Soms hoop ik te weten hoe iets zal gaan, blijkt het toch anders uit 
te pakken ." Elke dag wordt proefondervindelijk beleefd . Eveline: 
"Het duurt soms wei een half uur voordat ik voldoende moed heb 
om uit bed te stappen en de pijn in de ogen te kijken. Bij de eerste 
stappen begint de pijn namelijk al." ~ 



Verhaal doen 
Eveline: "Er zijn vijf geregistreerde patienten met PC in Nederland." 
Ze heeft er spijt van nooit een dagboek te hebben bijgehouden: 
"Ik wilde het niet onder ogen zien". Nu doet ze dat wei, sporadisch. 
Soe heeft een eigen website waarop ze over haar leven schrijft en 
actie voert om geld binnen te halen voor meer onderzoek naar Pc. 
Twee jonge vrouwen, verbonden door een zeldzame huidziekte. 
Geen grote woorden, geen zelfbeklag, geen drama. Uit hun 
woorden lekt beslist verdriet : "Het voortdurende gevoel aileen 
te zijn." Maar de verhalen getuigen ook van wilskracht die 
misschien buigt, maar niet breekt. Verzwegen innerlijke woede, 

maar geen berusting, geen overgave. Door de aderen stroomt 
levensdrift en ze blijven toekomstgericht denken en leven . Eveline 
wil binnenkort starten met de opleiding tot laborante, Soe wil na 
het afronden van haar vwo-opleiding geneeskunde gaan studeren 
("al is ook dat een loterij") met als tweede keus bewegingsweten
schappen. 
Dit alles laat onverlet dat beide vrouwen zich bewust blijven 
van hun positie, door Soe kernachtig verwoord : "Bij welke arts 
ik ook ben geweest, hij riep er altijd anderen bij. 'Kom eens hier 
kijken, dit is heel bijzonder'. Oat is wat ik was en altijd zal zijn: 
een bezienswaardigheid, tegen wil en dank." 

Soe gaat vanuit haar rolstoel in het water, waar ze vrij is van pijn, gewichtsloos, blij, in die stille mystieke onderwaterwereld: 
"Je hoort aileen je eigen ademen en het borrelen als je uitademt. " 

Van de website van Soe 
"Begin 2004 krijg ik de eerste 
handrolstoel voor in huis en in 
de klas. Daama in oktober krijg ik 
een scootmobiel voor overbrugging 
van langere afstanden, omdat het 
elektrische driewielstepje te klein is, 
het trekt mij niet meer de berg op 
en is te gauw leeg. Ik vind het maar 
niets, zo'n scootmobiel is voor 
bejaarden en ziet er heel duf uit, 
maar ja, ik kan me er wei mee 
verplaatsen ...... Het is vervelend dat 
ook dit ding niet zo hard kan, zelJs 
mijn kleine zusje rijdt nog harder 
op haar fietsje! 
Omdat ik niet zelJstandig in de 
handrolstoel kan rijden (omdat mijn 
handen te zeer doen als ik zelJ rijd) 
krijg ik eind 2004 (groep 6) een 
elektrische bureaustoel voor in de 
klas. Oat gaat veel beter, hij ziet er 
gewoner uit dan de rolstoel en is 
makkelijk te bedienen. Ik stap van 
mijn scootmobiel over in de 
hoogllaag elektrische bureaustoel 
op school en kan me zo goed 
verplaatsen." 
Bron : http://www.pachyonychia.nl 
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