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ATTENT 1 – 2018

FANCONI ANEMIE

De borrel vond plaats in café Hier en Daar, op de Oude 
Vismarkt in Zwolle. Bij aankomst werden wij getrakteerd 
op twee schalen bijzondere – en vooral lekkere – 
minikroketjes en heerlijke verse chocolademelk. Een goed 
begin van de borrel! 

Veel FA-deelgenoten kunnen hun verhaal niet kwijt bij 
andere mensen in hun omgeving. Dit komt omdat het 
hebben van FA erg ingewikkeld is. Voor anderen is het 
maar moeilijk te begrijpen hoe groot de invloed van deze 
ziekte is op het dagelijks leven. Een bijeenkomst als de 
FA borrel brengt daardoor veel teweeg en levert een fijn 
saamhorigheidsgevoel op. Begrip en tips vlogen over de 
tafel heen en weer. 

SAMEn StERK
Je merkt tijdens deze gesprekken dat we dezelfde diagnose 
hebben en dat er overeenkomsten zijn. Tegelijkertijd is 

ieder verhaal uniek en moet iedereen op eigen wijze zien 
te overleven in het dagelijks leven. Daarnaast verschilt 
het nogal per arts en ziekenhuis welke informatie 
wordt gegeven. Ook waar het gaat om het screenen 
op (voorstadia) van kanker. Dit is interessant om op te 
merken, al is het zeker niet altijd even leuk. Daarom is 
onze instelling: samen voor beter en samen staan we sterk!

Natuurlijk hopen we dat er volgend jaar nog meer 
deelgenoten naar de jaarlijkse borrel komen, zodat we 
deze unieke groep steeds groter en meer divers wordt. 
Want niet alleen de FAmiliedagen kunnen belangrijk voor 
je zijn, maar hetzelfde geldt voor deze borrels. Ze maken 
het allemaal iets persoonlijker en je zult er zeker iets aan 
hebben. Er staat dit jaar zelfs een weekendje weg op het 
programma! Wij laten zien dat je er niet alleen voor staat!

Barbara van der Laan en Eva de Blaauw

Op 6 januari kwamen zes fanconi anemie patiënten tussen de 16 en 30 jaar in Zwolle bij elkaar om een 
toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Een gezellig én nuttig samen zijn, vertellen Barbara en Eva die 
erbij waren.
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