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Het artikel in het AD heeft veel losge-

maakt in zijn omgeving. Den Boer: 

“Mensen zochten via de app contact om 

hun eigen ervaringen te delen. Vrienden 

van vroeger toonden begrip voor de situ-

atie waar ik destijds in heb gezeten. Ik 

heb nooit aan hen verteld dat ik ziek 

was. We waren stoere jongens onder 

elkaar, we toonden geen emoties.”

Het heeft jaren geduurd voordat de art-

sen erachter kwamen wat hem mankeer-

de. Den Boer: “Het begon toen ik een 

jaar of 17 was met klachten waarvan ik 

nu weet dat ze horen bij het fenomeen 

van Raynaud: blauwe vingers (zie kader, 

red.). Ik merkte ook dat mijn conditie 

afnam. Ik was in die periode een fana-

tieke sporter, altijd op het voetbalveld te 

vinden en als ik daar niet was, ging ik 

hardlopen. Rond die leeftijd dronk ik 

regelmatig een biertje, dus er was een 

goede reden voor mijn verminderde uit-

houdingsvermogen. Maar ik voelde dat 

mijn conditie sneller achteruit ging dan 

die van mijn vrienden.”

Op zijn achttiende werd Den Boer elke 

maand getroffen door een hevige drie-

daagse pijnaanval. “Ik lag volledig 

‘IK ZAG MIJZELF ALS 
ONVERWOESTBAAR’
IT-manager Arnold den Boer (41) 
vertelde in mei zijn persoonlijke 
verhaal aan het Algemeen 
Dagblad over zijn leven met de 
chronische auto-immune 
bindweefselziekte Mixed 
Connective Tissue Disease (MCTD). 
Omdat hij geen gelegenheid 
voorbij laat gaan om aandacht te 
vragen voor deze zeldzame 
ziekte, zei hij meteen ja op ons 
interviewverzoek.
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knock-out. De eerste dag verliep als een 

stevige griep, op dag twee wilde ik het 

liefst uit het leven stappen, zo ondraaglijk 

waren de pijnen en krampen en op dag 

drie voelde ik al mijn spieren en gewrich-

ten. Waarom het gebeurde, weet ik nog 

steeds niet. Misschien heeft opbouwende 

stress ermee te maken gehad. Ik vroeg 

veel van mijn lijf: fulltime werken, inten-

sief sporten en vanaf donderdagavond 

vol het nachtleven in.”

Graspollenallergie
Zijn huisarts dacht in eerste instantie aan 

een graspollenallergie, maar dat leek 

Den Boer zeer onwaarschijnlijk. “Ik leef-

de op het gras!” Toch heeft hij een jaar 

lang anti-allergiepillen geslikt, die natuur-

lijk niets voor hem deden.

Anderhalf jaar later vond zijn toenmalige 

werkgever het welletjes en stuurde hem 

naar het ziekenhuis. Den Boer is daar 

nog steeds blij om. “Ik ben uitgebreid 

onderzocht, maar het duurde nog drie-

kwart jaar voordat ze mijn klachten in 

verband brachten met een auto-immuun-

ziekte. Het woord MCTD viel pas twee 

jaar later in de Sint Maartenskliniek in 

Woerden. Ik had er nog nooit van ge-

hoord.”

Die lange zoektocht naar een diagnose 

heeft ertoe geleid dat Den Boer op jonge 

leeftijd veel aan zichzelf twijfelde. “Ik 

zag mijzelf als een onverwoestbaar man-

netje dat de hele wereld aankon en op-

eens werd ik geconfronteerd met gebre-

ken. Dat kwam best hard aan.”

Op dit moment is hij onder behandeling 

van een psycholoog. Die probeert de 

gevoelens van toen naar boven te krij-

gen. “Langzaamaan komt het besef dat 

die maandelijkse pijnaanvallen niet nor-

intensief over na te denken of om het 

gesprek aan te gaan. Ruimte voor sociale 

contacten is er al helemaal niet.”

Op het moment van dit interview heeft hij 

net een tweeweekse vakantie achter de 

rug. Maar hij is niet uitgerust teruggeko-

men. Zelf staat hij er niet zo bij stil, zegt 

hij. “Ik neem de dingen zoals ze zijn en 

realiseer mijzelf niet altijd dat je proble-

men kunt oplossen of dat je zaken mak-

kelijker kunt maken voor jezelf. Ik voel mij 

snel te kort schieten als ik moet opgeven 

of dingen moet laten liggen. Nee zeggen 

ligt niet in mijn aard. En dan ga je dus 

snel over je grenzen heen. Dat is ook iets 

waar ik met de psycholoog aan werk.”

JUDITH URBAN

OVER MCTD
Mixed Connective Tissue Disease is een zeldzame chronische 

bindweefsel aandoening die wordt veroorzaakt door een versto-

ring van het afweersysteem. De ziekte heeft kenmerken die over-

lappen met  andere auto-immuunziektes, zoals lupus (SLE), scle-

rodermie en  polymyositis. De ziekte begint meestal tussen de 

twintig en vijftig jaar en komt voornamelijk bij vrouwen voor 

(90 procent). Bij veel patiënten begint MCTD met het fenomeen 

van Raynaud. Onder invloed van kou en/of emoties vernauwen 

de bloedvaten van vingers en/of tenen. Dat uit zich in achtereen-

volgens lijkwitte en diepblauwe verkleuringen die vaak gepaard 

gaan met pijn, stijfheid en tintelingen en waarbij spontaan 

zweertjes kunnen optreden die slecht genezen. Ernstige ver-

moeidheid wordt vaak gerapporteerd bij MCTD. De ziekte kan 

het hele systeem treffen, zoals de huid, bindweefsel, slijmvliezen, 

spieren, gewrichten en organen. Vanwege het gemengde ziekte-

beeld, verloopt de ziekte bij iedereen anders. (Bron: NVLE, 

Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD)

maal zijn geweest en dat andere mensen 

die niet hebben. Maar toen pakte ik mijn 

leven weer op als de aanvallen voorbij 

waren. Alsof er niets was gebeurd.” 

Gebrekkige energie
Hij omschrijft zijn energieniveau als ‘ex-

treem laag’. Dat is geen handige combi 

met een fulltimebaan en een gezin met 

twee kleine kinderen. Den Boer: “Ik moet 

in de zorg voor hen noodgedwongen 

veel aan mijn partner overlaten omdat ik 

aan het eind van de dag helemaal ge-

sloopt ben. Er komt veel op haar bord 

terecht en dat leidt regelmatig tot span-

ningen. Het moeilijkste van die gebrek-

kige energie is dat het mij afstompt. Ik 

denk al gauw ‘laat maar’ als er iets niet 

lekker loopt, omdat ik te moe ben om er 
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