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DOOR OLIVIER NEESE

“Mijn ouders vragen me constant
wat ik als nieuwjaarscadeau wil,
maar ik weet echt niet wat ik op
dit moment kan gebruiken. Een
goeie gezondheid. (lachje) Vorig
jaar was echt fucked up, maar 2017
wordt beter.” Atalia Ryffranck (23)
oogt en klinkt strijdlustig in haar
quarantainekamer, die we enkel
binnen mogen als we onze jas en
spullen achterlaten, een mond-
masker opzetten en onze handen
goed ontsmetten. Ze herstelt van
haar derde chemokuur en bereidt
zich voor op een levensreddende
stamceltransplantatie, nadat mid-
den september leukemie bij haar
werd vastgesteld.

DOKTER AAN DE DEUR

“Ik voelde me al een tijdje moe,
maar ik werkte zeven op zeven en
dacht dat het daar aan lag. Op een
dag kreeg ik ook nog eens enorme
rugpijn. Maar dat ging voorbij, tot
ik enkele dagen later flinke keel-

pijn had. Mijn huisarts had het
over een virale amandelontste-
king en schreef me rust voor.
Maar het werd nog erger en twee
dagen later ging ik naar een dok-
ter in mijn straat. Heel mijn keel
stond vol witte en steeds groter
wordende vlekken. Ik heb hem
aangespoord om bloed te trekken.
De week erna zou ik daar nieuws
over krijgen, zei hij. Maar ’s
avonds rond 21 uur stond de dok-
ter aan mijn deur. Ik dacht dat ik

mijn identiteitskaart vergeten
was. Er is iets niet goed met je bloed.
Ik denk dat je leukemie hebt. Ik ver-
wacht je morgen om 11 uur, dan zal
ik alle bloedresultaten hebben.”
“De wereld zakte weg onder mijn
voeten. Ik ben verdorie 23 jaar en
was nog nooit echt ziek geweest.
Ik heb meteen gebeld naar mijn
ouders en mijn beste vriendin, die
onmiddellijk kwamen. Ik was vol-
ledig in shock en begon keihard te
wenen.”
Na een slapeloze nacht werd ’s
morgens het vermoeden beves-
tigd: leukemie ofte bloedkanker.
“De dokter zei: ga meteen je spullen
halen, ze verwachten je in het AZ
Sint-Jan. Er was geen tijd om het
nieuws te verwerken. In het zie-
kenhuis werd onmiddellijk een
beenmergpunctie uitgevoerd, die
uitwees dat ik type AML heb. De
meest agressieve, maar ook de
meest geneesbare vorm. De dag
nadien werd meteen een katheter
gestoken en ’s middags volgde al
de eerste chemo.”

TRANSPLANTATIE NODIG

“Leukemie: ik had er nog maar
amper iets over gehoord. In het

“Stamceldonor als
nieuwjaarscadeau”
NA EEN JAAR VOL TEGENSLAGEN START 2017 MET EEN GODSGESCHENK VOOR LEUKEMIEPATIËNTE ATALIA 

BRUGGE q Een diagnose van de meest agressieve
leukemie, misselijk- en kaalmakende chemokuren en
een zeldzame donor die zich net voor de levensred-
dende transplantatie bedenkt: 2016 was voor Atalia
Ryffranck – zoals ze het zelf noemt – ‘fucked up’.
Maar het nieuwe jaar start met heugelijk nieuws: er
werd een andere geschikte stamceldonor gevonden.
“Het best mogelijke nieuwjaarscadeau dat ik me kon
inbeelden”, glimlacht de 23-jarige Brugse.

Atalia Ryffranck werd in 2016 niet gespaard van tegenslagen. “Vorig jaar was echt ‘fucked up’, maar 2017 wordt

beter”, is zeer stellig van overtuigd. (Foto Tom Brinckman)

“Tussen 6 miljoen

personen in de data-

bank werden slechts

vier potentiële 

donoren gevonden”
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lager kende ik wel een jongen met
deze ziekte, die eerst doof en
blind werd en dan stierf. En een
andere jongen is na een jaar in
het ziekenhuis van 84 naar 40 ki-
logram gegaan omdat hij constant
moest braken. Dat waren mijn
eerste gedachten: ik ga ik-weet-
niet-hoe ziek zijn en sterven. De
dokter zei wel: je hebt 85 procent
kans om te overleven. Maar na twee
weken kwamen ze al met het
nieuws dat ik een chromosoomaf-
wijking heb en bij genezing so-
wieso zal hervallen. Een trans-
plantatie is daarom absoluut
noodzakelijk, anders dalen mijn
kansen en kan ik daarna geen
transplantatie meer krijgen.”

AFHANKELIJK

Bij de zoektocht naar een geschik-
te donor wordt – zoals gebruike-
lijk – eerst gekeken naar de broers
en zussen. “Mijn twee zussen Ag-
laia en Amina en mijn broer Ty-
bris blijken alle drie een match
voor elkaar te zijn, maar niet voor
mij… (lachje) Dan moet er in de
donorbank gezocht worden. Het
wachten en de onzekerheid zijn
verschrikkelijk. Er werd eerst ge-
sproken over drie maanden, maar
intussen zijn het er al zes... Som-
mige dagen ben ik echt ziek van
de chemo en kan ik niets doen,
anders kijk ik naar films en series,
maak ik 3D-tekeningen of pruts ik
wat met Photoshop. Mijn droom
is om straks zelfstandig interieur-
architecte te worden.”
“Ik krijg gelukkig ook veel bezoek
van vrienden en familie. Mijn ou-
ders komen élke dag. Daar ben ik
echt van geschrokken en dank-
baar voor, want zo close met mijn
familie was ik niet. Ik wilde alles
zélf doen: mijn eigen geld verdie-
nen, mijn auto betalen, alleen wo-
nen, zelf koken… Het is hard om
dan plots volledig afhankelijk te
zijn. Toen ik doodziek was en ook
nog eens mijn appartement in
Beernem moest opzeggen, zei ik:
steek me maar snel in mijn kist.
Maar iedereen zei: jij bent zo niet.
Ze hebben gelijk: ik was altijd po-
sitief, een harde werker en een
doorbijter.”

KANS: 4 OP 6 MILJOEN

Maar er kwam goed nieuws: in de
Duitse databank werden tussen 6
miljoen personen vier potentiële
donoren gevonden. Een 20-jarig
Duits meisje, dat zichzelf had
aangeboden, bleek de perfecte do-
nor. Maar ze antwoordde twee we-
ken niet op de vraag om langs te
komen. “Ik had er meteen een
slecht voorgevoel bij, tot ze plots
toch een teken van leven gaf en
alle testen onderging. Beiden wer-
den we klaargemaakt voor de
transplantatie – zo moet ik vooraf

intensief bestraald worden –,
maar een week ervoor besloot ze
plots om het niet meer te doen.”
Een gigantische klap: in plaats
van een transplantatie volgde een
nieuwe chemokuur, in afwach-
ting van hopelijk een andere do-

nor. “Ik had mezelf opgeladen
voor de transplantatie, want de
mogelijke gevolgen zijn niet min:
verhoogd risico op huidkanker,
borstkanker en long- of hartpro-
blemen… Ook de artsen waren
verbouwereerd. Ze hadden dit
nog nooit meegemaakt. Ofwel
haakt iemand meteen af bij de

start, maar nooit na alle voorberei-
dingen. Die mensen beseffen niet
wat ze jou, en je hele entourage,
aandoen. Ook financieel. Met
haar beslissing verdwenen ook
duizenden euro’s. Mijn voorge-
voel zat juist.”

HALFDOOD

De artsen bleven niet bij de pak-
ken zitten en vroegen van twee
van de drie overige potentiële do-
noren meteen nieuwe stalen op.
Met succes, want twee dagen voor
Nieuwjaar kwam er goed nieuws
uit de bus: er is een nieuwe do-
nor, een Duitse man. “Het best
mogelijke nieuwjaarscadeau dat
ik me kon inbeelden.”
“Of ik angst heb dat ook hij nog
zal afhaken? Eigenlijk niet. Dat
was nog nooit eerder gebeurd,
dus dat kan me toch geen twee
keer overkomen? En die anonie-
me persoon was heel duidelijk in
het maken van de afspraak en dat
schept vertrouwen.”
Vanaf maandag start een week in-

tensieve bestraling. “Dat legt je
hele lichaam stil. Na wat rust en
chemo volgt dan de week erna de
transplantatie. De eerste twee à
drie weken zal ik halfdood zijn en
moet mijn lichaam heropstarten,
met gevaar op afstoting. En dan

volgt een revalidatie van zes
maanden tot een jaar. En de mo-
gelijke gevolgen voor mijn latere
leven. En dat maakt het allemaal
dubbel: ik ben wel blij dat er een
donor is, maar ik ben ook be-
vreesd voor de eventuele gevol-
gen. Terwijl ik in principe 50 pro-
cent kans heb dat ik hier buiten
stap en er nooit meer iets van zal
merken. Maar ik volg het advies
van mijn dokters, die tot de abso-
lute wereldtop behoren.”

HET LOT

“Waar ik momenteel hoop uit-
haal? Ik sterk me dat dit mijn lot
is en dat het goed zal komen.
Mijn oma’s stellen me constant
de vraag: waarom nu jij? Ik geloof
dat het zo moest zijn. Ik ben ie-
mand die me altijd veel vragen
stelde, niet goed wetende welke
richting mijn leven zou uitgaan.
Ik denk dat het lot nu voor mij
beslist, dat dit in mijn voordeel zal
uitdraaien. Lot, breng me maar
naar waar ik moet zijn. Ik wil nog
iets bereiken in mijn leven. Een
mooie carrière maken, gezond le-
ven, veel sporten. Mijn taak hier is
nog niet volbracht.”

“Ik ben echt geschrokken van en

dankbaar voor de steun van mijn

familie”, zegt Atalia Ryffranck. We

herkennen v.l.n.r. Tybris, Aglaia,

Atalia, Amina en vader Pascal

Ryffranck. (Foto Tom Brinckman)

“Nog nooit eerder

gebeurd: mijn eerste

donor haakte zeven

dagen voor de in-

spuitingen af...”

“Mijn oma’s stellen

me constant de

vraag: ‘waarom nu

jij?’ Ik geloof dat het

zo moest zijn”
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BRUGGE G “Toen ik in het ziekenhuis hoorde dat ik chemo moest

krijgen, was ik in shock. Toen de dokter ook nog eens zei dat mijn

haar zou uitvallen, ben ik nog meer beginnen te huilen. Dat had ik

niet verwacht. In mijn koffer stak een stijltang…“

“De vriendin van mijn papa heeft op een dag mijn lange haren

wat korter geknipt, om de shock wat minder groot te maken. Maar

zelfs dat moment deed al pijn. Na een paar dagen viel mijn haar

met plukken op de grond en moesten de verpleegsters constant

mijn kamer vegen. Dat was voor mij het pijnlijkste. De eerste

weken heb ik constant een muts gedragen. Ik wilde mezelf niet

zien. Ik herkende me niet meer in de spiegel. Ik voelde me geen

vrouw meer. Nu ben ik volop aan het rondkijken voor een pruik, al

heb ik schrik dat mensen zullen kunnen zien dat het vals is.” (ON)

“In mijn valies stak een
stijltang. Dat mijn haar uitviel,
was een complete shock” 

BRUGGE G “Ga je aanmel-

den als donor! Het houdt

voor een donor niets in en je

kan er een leven mee red-

den. Zoals dat van mij.” Met

die oproep hoopt Atalia

mensen te kunnen mobilise-

ren om de stap te zetten.

“Stamcellen worden al de-

cennia ingezet om mensen-

levens te redden”, legt het

Rode Kruis uit. “Voor patiën-

ten met een bloedziekte,

zoals leukemie, is het vaak

de laatste kans om te gene-

zen of om voor lange tijd

ziektevrij te blijven. Hoe

meer geregistreerde dono-

ren, hoe groter de kans dat

we voor elke patiënt een

geschikte donor vinden.”

Elke gezonde volwassene

van 18 tot en met 39 jaar kan

zich als stamceldonor regi-

streren. Doneren zelf kan tot

je 60ste. “Wie wil, kan zich

aanmelden via www.

stamceldonor.be. Een mede-

werker van het donorcen-

trum neemt dan contact met

je op om je uit te nodigen

voor een gesprek in een van

onze donorcentra. Daarna

wordt een bloedstaal afge-

nomen om je weefseltype te

bepalen. En dan is het af-

wachten of het misschien

ooit tot een match komt met

een patiënt die gered kan

worden met jouw stamcel-

len.”

www.stamceldonor.be

“Meld je als
donor en red
een leven”
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