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INFOSESSIE

EDITORIAAL
Het is alweer een tijdje geleden dat je nog van
ons hebt gehoord. Het was even wennen om op
zoek te gaan naar manieren om met de nieuwe
realiteit om te gaan. Misschien deed je dit door
extra te genieten van quality-time met je gezin.
Ontdekte je misschien een nieuwe hobby, of
ben je op zoek gegaan naar verborgen parels in
eigen streek ?
Bij “Hello TPN” zaten we ook niet stil en zijn we
op zoek gegaan naar onze plaats in de
‘Corona’- samenleving en proberen we toch activiteiten zo goed als zo kwaad mogelijk te organiseren.
Zo kan je binnenkort een online sessie volgen
over “TPN & Kerst’. Meer info hierover in deze
nieuwsbrief
alsook
op
onze
website
www.vzwhellotpn.be Graag nodigen wij je hiervoor uit.
Ondanks de moeilijke en onzekere tijden blijven
wij ons verder inzetten om initiatieven uit te
werken, want ‘mensen helpen mensen’. Alle
suggesties zijn uiteraard welkom.
Voel je je geroepen om TPN-ervaringen, zowel
inhoudelijk als emotioneel uit te wisselen met
andere TPN-genoten, kan je ons gerust contacteren. Door dit te delen, ben je niet langer alleen
en kan je sterker uit de hoek komen.
Ik hoop dat iedereen op een gezonde manier de
tweede golf kan overwinnen en dat de sociale
contacten vlug kunnen worden hersteld. Zorg
goed voor jezelf en je naasten.
Ik wens jullie allemaal prettige maar vooral gezonde feestdagen.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort.

Hans Peeters
voorzitter
vzw Hello TPN

GETUIGENIS

Ik ben Ilyan Verschueren. Ik ben 10 jaar en heb een chronische
darmaandoening. Ik ben geboren met een malrotatie (draaiing van
de maag) en de uitgebreide vorm van de ziekte van Hirschsprung.
Mijn volledige dikke darm alsmede een deel van mijn dunne darm
waren niet bezenuwd. Hierdoor werd er reeds als baby een ileostoma aangelegd. Eerst werd ik gevoed d.m.v. sondevoeding, maar dat
bleek onvoldoende, dus werd dit aangevuld met TPN. In de loop van
de jaren wist ik mij al eens van de TPN te verlossen en alleen op
sondevoeding te overleven, maar momenteel lukt dat niet meer en is
het terug een combinatie van de 2. Zelf kan ik niet veel eten, want
dan heb ik veel pijn. Omdat ik vrij snel uitdroog, mag ik ook niet alles
drinken. De dokters willen het liefst dat ik St.Marks Solution drink,
omdat dit dezelfde samenstelling heeft als de darminhoud en dit dus
heel goed is voor mij, maar ik vind dit echt niet lekker. Ik probeerde
alle smaken al en met grenadine zero wil ik het af en toe wel drinken.
Leven met een chronische darmaandoening is niet makkelijk. Met mijn broviac-katheter moet ik veel
opletten. Zo mag er geen water of zand aan komen want dan kan je een infectie krijgen. Toen ik nog
klein was heb ik vaak een sepsis gehad, nu niet meer. Doordat ik al jaren TPN krijg, heeft mijn lever
het ook moeilijk, daarom hoop ik de sondevoeding te kunnen ophogen en de TPN af te bouwen. Ook
met de stoma moet je opletten. Ik heb al een paar keer een prolaps gehad en dat is super pijnlijk, dus
dat probeer ik te vermijden. Ik kan niet veel naar school gaan omdat ik heel snel moe ben en veel pijn
heb. Ik volg wel les via bednet. In de klas staat een computer met een camera en ik heb een laptop,
zo kan ik de les volgen en in contact blijven met mijn klasgenootjes. Ik heb ook nog een thuisjuf. Als
het mij lukt, ga ik wel naar school. Ik ben het gewoon veel te moeten missen en beperkt te zijn. Ik
krijg gedurende 12u TPN gevolgd door 4u fysiologisch water, veel tijd blijft er dan niet meer
over. Momenteel heb ik altijd mijn rugzakje bij met mijn sondevoeding, want dat loopt dag en nacht
door, maar dit vind ik niet erg. Hoe trager mijn sondevoeding inloopt hoe beter voor mij.
Op reis gaan of daguitstappen doen lukt momenteel ook niet. Ik droom er wel van om op reis te gaan
naar New York! Mijn allergrootste wens is superheld worden, ik doe er dan ook alles aan om zelf te
kunnen eten, zodat ik geen TPN en sondevoeding meer nodig heb. Ik zal nooit alles kunnen eten,
omdat ik ook allergieën heb, een korte dunne darm (short bowel syndrome) en een stoma, maar ik
zal al blij zijn dat ik op een dag kan eten zonder last of pijn te krijgen. Later wil ik ook graag dat de
stoma weg kan, zodat ik een échte superheld kan worden, al zegt mijn mama dat het met een stoma
ook wel zal lukken. Ondanks alle beperkingen ben ik heel positief en probeer ik toch een 'normale'
10-jarige te zijn. Mijn doel is gewoon te kunnen eten, zonder TPN, zonder sondevoeding en zonder
stoma en daar ga ik voluit voor!
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Je kan lid worden (of je lidmaatschap verlengen) door € 10
te storten op BE83 7370 5058 2715 van vzw Hello TPN.
Vermeld zeker ook je naam. Alvast bedankt voor je steun.
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