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‘ Geestelijk heb ik 
heel veel energie’

naam: anne-MieK vrooM, 29 jaar

Anne-Miek�Vroom�en�Myrjan�Vroom�zijn�
zussen.�Ze�steunen�elkaar�tijdens�goede�
en�slechte�momenten.�‘Ik�kan�mijzelf�zijn�
bij�mijn�zus.’

anne-miek vroom heeft 62 keer iets 
gebroken. Het is een van de nare gevolgen 
van de stofwisselingsziekte Osteogenesis 
Imperfecta (OI). Hierbij zijn de botten broos 
door bindweefselproblemen. ‘Noem het 
maar de broze bottenziekte, dan snapt 
iedereen het.’

‘Pijn is mijn grootste beperking. Het is 
vermoeiend en kost me veel energie. In 
totaal kan ik ongeveer zes uur per dag op 
zijn, de andere momenten breng ik liggend 
door. Geestelijk heb ik juist heel veel energie. 
Het liefst ontmoet ik mensen, ik houd 
van interactie. Maar op een feestje zit ik 
tussen de zittende mensen, terwijl mijn 
leeftijdgenoten allemaal staan. Ik kies niet 
zelf mijn gesprekspartner uit. De angst dat 
iemand per ongeluk tegen me aanstoot is 
groot. Dat is een moment waarop ik iets kan 
breken en dan ligt mijn leven weer stil. Ik 
leef in het nu. Ik kies ervoor om de dingen 
die ik doe intens te beleven en ervan te 
genieten. Nu loop ik stage in Isala waar ik 
onderzoek doe bij het expertisecentrum OI. 
Hoe mijn toekomst eruit ziet weet ik niet. 
Dat weet niemand. Ik slik nu - op hoop van 
zegen - experimentele medicijnen voor 
botdichtheid en wie weet wat er over tien 
jaar mogelijk is.’

myrjan vroom: ‘De ziekte die  
Anne-Miek heeft besef je altijd, daar  
groei je als zus mee op, maar de breuken 
wennen nooit.’

‘Ze is positief, dat maakt het voor ons gezin 
makkelijk. Maar het doet mij pijn als  
Anne-Miek zoveel pijn heeft dat ze niets 
meer kan. Op die momenten ben ik blij dat 
ik iets voor haar kan doen, hoe klein ook. 
We hebben al een paar keer meegemaakt 
dat het erg slecht ging. In 1999 moest ze 
een kritieke operatie ondergaan. Dat zijn 
moeilijke momenten, maar Anne-Miek 
heeft altijd als doel om weer uit dat bed te 
komen en haar leven te leven. Op de slechte 
momenten zijn we samen, maar de goede 
momenten zijn minstens zo belangrijk. We 
vinden het heerlijk om samen te shoppen 
en te lunchen. Mede dankzij Anne-Miek 
heb ik de eerste stap gezet naar mijn eigen 
bedrijf. Zij kan mensen in hun kracht zetten.’

De�kalkovens�in�Hasselt�
liggen�tussen�het�groen�
achter�de�woning�van�
Myrjan.�Anne-Miek:��

‘We�wandelen�hier�graag�
met�mijn�hulphond�Tiësto��

en�nichtje�Luna.’
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naam: 
Myrjan vrooM, 31 jaar, 
zuS van anne-MieK
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