
Geestelijk ontwikkelde 
ik snel als kind, maar 
lichamelijk bleef ik 

duidelijk achter. Ik woonde 
met mijn moeder, broers 
en zussen in Marokko. Mijn 
vader werkte als gastarbeider 
in Nederland, maar hij 
maakte zich grote zorgen 
om mijn gezondheid. Toen 
ik drie jaar oud was nam hij 
me mee naar Nederland om 
me te laten onderzoeken. 
De diagnose was duidelijk: 
SMA type 2. Een erfelijke 
spierziekte met zeer slechte 
vooruitzichten. ‘Uw dochter 
wordt niet ouder dan twaalf,’ 
zei de arts tegen mijn vader. 
Maar gelukkig had deze dokter 
het bij het verkeerde eind. 
Ik was wel vaak ziek en lag 
regelmatig langere tijd in het 
ziekenhuis, maar toch haalde 
ik redelijk makkelijk mijn 
middelbareschooldiploma’s. 
Ik vond een fijne baan bij 
de belastingdienst; ik werk 
als Arbo-deskundige en kan 
zo mijn eigen ervaringen en 
gezondheidssituatie inbrengen 
in mijn werk. Een goede 
baan vinden was een van 
mijn behaalde persoonlijke 
doelen, net als autorijden en 
zelfstandig wonen. Ik kom uit 
een hechte en warme familie. 
Mijn ouders wilden het liefst 
dat ik thuis bleef wonen 
zodat ze voor me konden 

“

Hayat heeft een ongeneeslijke spierziekte

‘Ik heb echt een heel leuk leven’

Hayat (36) werd geboren met de progressieve 
spierziekte SMA type 2. De meeste kinderen 
die deze ziekte hebben sterven jong. Een 
medicijn voor deze ziekte was er niet, maar 
is er sinds kort wél. Helaas is het middel niet 
toegankelijk voor iedereen en bovendien 
schreeuwend duur. “Ik probeer een manier te 
vinden om met de hoop om te gaan.”

 Tekst: Lydia Zittema – Foto’s: Privébezit
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zorgen totdat zij dat niet 
meer konden. En dat begreep 
ik, maar het was belangrijk 
voor me om zelfstandig te 
zijn en ik ben dus op mijn 
eenentwintigste uit huis 
gegaan. Vooral mijn vader had 
het daar moeilijk mee, maar 
mijn ouders zijn ook heel 
trots op me. Op wat ik doe en 
wat ik bereikt heb. Net zoals 

ze trots zijn op hun andere 
kinderen. En ik woon vlakbij 
mijn ouders, we kunnen elkaar 
zo vaak zien als we willen. Ik 
ben het middelste kind in ons 
gezin, ik heb nog een zus en 
zes broers en ik ben de enige 
met SMA type 2. We hebben 
het thuis onderling nooit over 
mijn ziekte. Ik ben gewoon 
een van de kinderen, net als 
de anderen. Ik héb SMA, ik 
bén het niet. Natuurlijk had ik 
liever gezond willen zijn, maar 
ik denk ook wel eens dat het 
bij me past op een of andere 

vreemde manier. Ik kan het 
aan. Ik ben gelovig en zie mijn 
ziekte zeker niet als een straf, 
eerder als een beproeving 
en ik heb ervoor gekozen de 
strijd aan te gaan. Ik doe wat 
ik kan en dat zal ik blijven 
doen, ondanks de beperkingen 
en lichamelijke gebreken die 
ongemak en pijn veroorzaken. 
SMA is een progressieve 

ziekte, de kwaliteit van leven 
zal onherroepelijk minder 
worden. Al mijn zenuwen 
zullen afsterven en ik zal 
verlamd raken, maar hoe snel 
dat zal gaan, weet niemand. 

Uiteindelijk zal ik aan deze 
ziekte doodgaan, maar daar 
wil ik zo min mogelijk aan 
denken. Ik leef bij de dag en 
probeer alles uit het leven te 
halen wat maar haalbaar is.” 

Geluksgevoel
“Ik ben rolstoelafhankelijk en 
ja, hulpbehoevend, maar die 
hulp regel ik zelf. De afgelopen 
vier jaren waren pittig. Ik 
had vanaf 2015 last van mijn 
sleutelbeen, daar zat ook een 
verdikking. Lange tijd werd 
gezocht naar een oorzaak voor 
mijn klachten, maar de artsen 
konden niet ontdekken wat er 
mis was en meenden dat het 
chronische pijn was, als gevolg 
van mijn zittend bestaan 
vanwege de SMA. ‘Het zal je 
ziekte wel zijn,’ zeiden ze, maar 
zelf had ik daar mijn twijfels 
over. Ik wist wat chronische 
pijn was en zo voelde het niet, 
bovendien had ik nergens last 
van als ik plat op de grond 
lag. Ik zocht door. Ik moest 
en zou weten wat er aan de 

Hayat heeft een ongeneeslijke spierziekte

‘Ik heb echt een heel leuk leven’

‘Ik was drie jaar toen de arts 
tegen mijn vader zei: ‘Uw dochter 
wordt niet ouder dan twaalf.’ 

Wat is SMA? 
Spinale musculaire atrofie (SMA) is een verzamelnaam voor een 
bepaalde groep spierziekten die leiden tot het niet of onvoldoende 
functioneren van spieren. SMA wordt veroorzaakt door een fout in het 
erfelijk materiaal, mensen met SMA missen een bepaald gen. 
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hand was. Het was uiteindelijk 
een sportarts die een CT-scan 
liet maken - iets waar ik ik al 
meerdere keren om gevraagd 
had, maar wat de arts niet 
nodig vond - en ontdekte dat de 
pijn ontstond doordat er twee 
botten tegen elkaar schoven. 
Begin dit jaar ben ik geopereerd 
en ik ben pijnvrij, al ben ik nog 
steeds wel aan het herstellen 
van de ingreep en het traject 
daar naartoe. Die zoektocht 
naar oorzaak en genezing en de 
operatie heeft me veel energie 
gekost en ik was door alles wat 
er gebeurde ook wel een beetje 
teleurgesteld in de medische 
wereld. Ik had verwacht dat 
ik na de operatie een groot 
geluksgevoel zou ervaren, maar 
helaas is dat uitgebleven. Dat 
vind ik wel heel verdrietig. 
Ook de ontdekking van een 
nieuw medicijn voor SMA 
maakt veel emoties in me los. 

Mijn hele leven weet ik dat 
SMA ongeneeslijk is, dat ik niet 
beter kan worden, alleen maar 
slechter zal worden en daar heb 
ik me op ingesteld. Het was een 
zekerheid, hoe moeilijk ook. Ik 
had berust in mijn lot, omdat 
ik niet beter wist. Nu er een 
medicijn is dat de progressie 

kan stoppen en zelfs functies 
kan herstellen, staat heel mijn 
wereld op zijn kop. Het liefst 
zou ik de vlag uithangen, 

omdat er een medicijn is, 
maar ik weet niet of ik er ooit 
toegang toe zal krijgen. Er is 
iets voor me gemaakt, maar 
ik weet niet of ik het krijg, 
want op dit moment is het 
niet toegankelijk voor mij. Ik 
probeer een manier te vinden 
om met die hoop om te gaan. 

In Nederland krijgen, na lang 
onderhandelen en onderzoek, 
alleen patiënten tot en met de 
leeftijd van negenenhalf jaar 

Cijfers
SMA type 2 komt ongeveer bij een op de 20.000 
kinderen in Nederland voor. In Nederland zijn in totaal 
ongeveer 600 SMA-patiënten. SMA is een ernstige 
aangeboren aandoening waarbij de zenuwcellen 
in het ruggenmerg de spieren niet goed kunnen 
aansturen, waardoor patiënten steeds meer en 
ernstiger last krijgen van krachtverlies van meerdere 
spieren van het lichaam.
De eerste klachten van spierzwakte ontstaan tussen 
de leeftijd van 6 en 18 maanden en in elk geval 
vóór de leeftijd van twee jaar. Wanneer de eerste 
klachten vóór de leeftijd van zes maanden ontstaan, 
wordt gesproken van SMA type 1. Wanneer de eerste 
klachten ontstaan na de leeftijd van 18 maanden, 
wordt gesproken van SMA type 2. Hayat heeft SMA 
type 2. Tot voor kort was er geen medicijn dat de 
ziekte kon stabiliseren of verminderen maar op dit 
moment boekt het middel Spinraza verbluffend 
goede resultaten. Op dit moment is Spinraza in 
Nederland alleen toegankelijk voor kinderen tot de 

leeftijd van negenenhalf jaar, omdat bij deze groep 
de effectiviteit vaststaat. Het middel is extreem duur, 
83.000 euro per injectie,  het eerste jaar zijn zes 
injecties nodig, daarna één injectie per jaar en dat 
je hele leven. Er lopen nog onderhandelingen van 
de overheid met Biogen, het bedrijf dat het middel 
ontwikkelde, over de prijs en de toegankelijkheid 
voor andere patiënten. Wanneer hier uitsluitsel over 
komt, is niet bekend. Er is ook een gentherapie, 
Zolgensma, deze richt zich op de genetische oorzaak 
van SMA. Het middel vervangt het ontbrekende of 
niet-werkende gen door een nieuwe, werkende kopie 
en bestaat uit een eenmalige injectie. Baby’s die 
hiermee behandeld werden, konden hun motorische 
vaardigheden behouden en verder ontwikkelen. 
Langdurig onderzoek moet aantonen of dat ook op 
langere termijn zo blijft. Ook bij oudere patiënten 
moet het effect nog worden aangetoond. De prijs 
voor dit middel in de Verenigde Staten ligt op 
2,1 miljoen dollar per dosis.

‘Natuurlijk had ik liever gezond 
willen zijn, maar ik denk ook wel 
eens dat dit bij me past’
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de behandeling. Dat heeft te 
maken met de lange weg van 
onderzoek naar effectiviteit 
van het middel bij ouderen 
en het gigantische prijskaartje 
dat aan het middel, Spinraza, 
hangt. Natuurlijk ligt het ook 
aan de bereidwilligheid van het 
farmaceutische bedrijf Biogen 
dat het gemaakt heeft en aan 
de onderhandelingen van de 
minister met dit bedrijf. Eén 
injectie kost 83.000 euro. Het 
eerste jaar zijn er zes injecties 
nodig en daarna één injectie 
per levensjaar, reken maar 
uit. Er zijn naar schatting 

zeshonderd mensen in 
Nederland met SMA, misschien 
zijn er dat simpelweg te weinig 
om een betaalbare behandeling 
te krijgen die vergoed wordt 
door de zorgverzekeraars.”
 

Fijn leven 
“Nooit heb ik gedacht: ik heb 
SMA en wat een rotleven heb 
ik. Alles is relatief. Ik heb een 
dak boven mijn hoofd, ik heb 
werk en fijne mensen om me 
heen. Ik heb echt een heel 
leuk leven. Mijn geluk vind ik 
dichtbij. Samen zijn met mijn 
familie en vrienden maakt 
me heel gelukkig. Misschien 
bestaat er ook voor mij een 
kans op Spinraza, maar het zal 
nog wel geruime tijd duren 
voordat er meer bekend is over 

de toegankelijkheid 
van het medicijn. 
Daarbij kan het zijn 
dat het mij niet 
beter maakt. Het 
kan me helpen, 
maar misschien 
werkt het niet goed 
bij mij, of wel een 
beetje, maar niet 
optimaal. De tijd 
zal het leren, maar 
ik leef in het nu. 
Denken op de 
langere termijn zit niet in mijn 
systeem. Dat de dokter die mijn 
vader destijds vertelde dat zijn 

dochter niet ouder zou worden 
dan twaalf het bij het verkeerde 
einde had, heb ik inmiddels 
wel ruimschoots bewezen, 
maar wat de toekomst verder 
brengt is onzeker. Zeker is dat 
ik een waardevolle bijdrage 
lever aan de maatschappij 
en dat ook míjn leven ertoe 
doet. Ik ben een ambitieus 
mens, ik wil nog heel veel 
zien, leren en doen. Ik heb 
een eigen site, ik ben actief 
voor de patiëntenvereniging 
Spierziekten Nederland, ik 
schijf een blog en zet me op 
mijn werk en daarbuiten in 
voor anderen. Ik ben geen 
rolmodel, ik hoef helemaal 
geen inspiratiebron te zijn, 
maar ik wil mensen wel laten 
zien dat het niet eng is om 
vanuit een rolstoel te leven. 

Als ik ’s morgens wakker 
word denk ik niet aan de 
beperkingen. Ik denk altijd: er 
kan weer van alles vandaag! En 
ergens staat een kostbaar klein 
flesje wat me misschien beter 
kan maken. Het bevindt zich in 
een zwaarbeveiligde vitrinekast 
met een slot erop. Wie weet 
krijg ik ooit de sleutel.” L

De Hoofdprijs
Er is een documentaire gemaakt 
over het SMA-medicijn getiteld 
De Hoofdprijs. De Hoofdprijs is 
gemaakt door Jannes van Lenteren 
in opdracht van het Prinses Beatrix 
Spierfonds, in samenwerking met 
de patiëntenvereniging Spierziekten 
Nederland en het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht.
Hayat heeft een eigen site waar je 
ook haar blog kunt volgen: 
www.lifewithhayat.nl. 
Hayat is ambassadeur van het 
Prinses Beatrix Spierfonds: www.
prinsesbeatrixspierfonds.nl en 
heeft een gastblog op de site van 
Spierziekten Nederland: 
www.spierziekten.nl. 
Voor wetenschappelijke informatie 
of lopende onderzoeken: SMA 
expertisecentrum UMC Utrecht: 
www.smaonderzoek.nl

‘Ook de ontdekking van een 
nieuw medicijn voor SMA maakt 
veel emoties in me los’
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Muscles2Meet congres Zeist 2019,
Hayat als ambassadeur Spierfonds en Prinses Beatrix


