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Gedreven door de passie van het schrijven
Talitha heeft met Janet Thriving Magazine opgezet, dat focust op 
de positieve aspecten in het leven van mensen met een chronische 
aandoening of fysieke beperking

Uitademingslucht als nieuwe biomarker 
voor systemische sclerose
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ‘Breathomics’, 
een manier om complicaties zo  vroeg mogelijk op te sporen
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Janet Bouwmeester

Ontkennen van de ziekte
Beide vrouwen nemen rustig de tijd 
voor alle vragen. Janet heeft SLE, 
waar ze al op zeventienjarige leef-
tijd de eerste klachten van krijgt. Ze 
krijgt dan een longontsteking, waar-
door ze de laatste drie maanden van 
de middelbare school thuis afrondt. 
Na voortdurende klachten wordt 
pas twee jaar later de diagnose lu-
pus vastgesteld. Haar voornaamste 
klachten zijn terugkerende pericar-
ditis (ontsteking van het hartzakje) 
en pleuritis (ontsteking van de long-
blaasjes) met astma, een hartritme-
stoornis en erythermalgie als bonus. 
“Ik kon niks met die diagnose SLE, en 
wilde gewoon studeren en werken,” 
vertelt ze. Janet rondt een studie 
Communicatie af en gaat werken als 
redacteur. Na het tien jaar lang ne-
geren van haar ziekte, waarbij pred-

nisonkuren haar op de been houden, 
beseft ze dat ze voor dit ontkennen en 
negeren een hoge prijs moet betalen. 

Ze raakt bedlegerig en via een reva-
lidatietraject krabbelt ze uiteindelijk 
weer op. Momenteel heeft ze ge-
middeld zo’n drie opvlammingen van 
meestal pericarditis of pleuritis per 
jaar, waarna ze telkens weer maan-
den revalideert.

Talitha krijgt haar eerste klachten op 
haar zesentwintigste. Raynaud heeft 
ze dan al jaren, maar dat schaart 
ze onder de vrouwenziekte ‘winter- 
vingers’. Ze heeft een drukke baan als 
accountmanager bij een communi- 
catiebureau en doet haar klachten in 
eerste instantie af als stress. Als ze 
een jaar later ernstig ziek wordt en 
in het ziekenhuis belandt, blijkt al 
snel dat ze sclerodermie met ernstig 
nierfalen heeft. Ze moet zelfs dialy-
seren en er wordt gesproken over 
een mogelijke niertransplantatie. 
Na driekwart jaar streng diëten en 
dialyseren, herstellen haar nieren 
wonderbaarlijk. Talitha: “Ik kon mijn 
leven weer stukje bij beetje oppak-
ken. Mij werd geadviseerd om tien 
tot twaalf uur per week te werken, 
maar dat vond ik zo weinig. Ik dacht 
dat twintig uur ook wel haalbaar zou 
zijn.” Wanneer op enig moment de 
klachten weer ernstiger worden en 
ook haar hart en longen betrokken 
raken, wordt ze volledig afgekeurd. 
Verschillende behandelingen met on-
der andere rituximab, een immuun-
onderdrukkende biological, houden 
haar op de been. Sindsdien is de ziek-
te onder controle.

Het blijft bloed kruipt waar 
het niet gaan kan
Voor zowel Janet als Talitha blijft de 
passie voor het schrijven bestaan. 
Janet meldt zich in 2007 aan als re-
dacteur bij NVLE Magazine (toen nog 
Venster) en wordt in 2010 eindredac-
teur. Talitha solliciteert in 2012 bij het 
magazine. De redactie is meteen en-
thousiast en Janet belt haar meteen 

Ik kon mijn leven 
weer stukje bij beetje 

oppakken

Enigszins gespannen begin ik mijn interview met Janet Bouw-
meester (43) en Talitha Dhondai (42). Beiden zijn eindredacteur 
geweest van NVLE Magazine. Janet heeft een journalistieke  
achtergrond en Talitha was communicatiespecialist. Na hun 
tijd bij de NVLE zijn ze samen gestart met een online magazine,  
Thriving Magazine genaamd. Het magazine focust op de positieve 
aspecten in het leven van mensen met een chronische aandoe-
ning of fysieke beperking. Een levensverhaal mogen schrijven 
over deze journalisten pur sang is voor mij zowel een eer als iets 
waar ik tegenop zie. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen 
en ik kom net kijken. Of zoals Talitha later toegeeft: “Een arts is 
de moeilijkste patiënt.”

Door Eline Schrasser

Gedreven door de passie 
van het schrijven
Janet en Talitha hebben 
Thriving Magazine opgezet

Je kunt wel 
allerlei leuke dingen 
verzinnen, maar vaak 
komen de nog leukere 

dingen spontaan 
op je pad



om kennis te maken met het team. 
Talitha: “Ik deed dit vrijwilligerswerk 
naast mijn baan als accountmanager, 
tot ik op mijn vijfendertigste volledig 
werd afgekeurd. Ik ging me daarna 
meer op NVLE Magazine richten.” In 
2014 neemt Talitha het stokje van Ja-
net over. Voor Janet is dan het eind-
redactiewerk door haar ziekte niet 
meer vol te houden. “Ik bleef nog wel 
wat freelance redactiewerk voor het 
magazine doen, maar ook dat werd al 
snel te zwaar.” In 2015 stopt ze defi-
nitief met haar werkzaamheden voor 
de NVLE. Talitha is vorig jaar gestopt 
als eindredacteur voor het magazine. 
“Ik vond schrijven nog steeds leuk,” 
zegt ze. “Maar op een gegeven mo-
ment heb je veel artsen geïnterviewd, 
ziektes onder de loep genomen en 
behandelingen besproken. Alles is 
wel eens aan de orde gekomen.” “Dan 
vind je het ook tijd worden voor frisse 
gezichten,” vult Janet aan. Talitha: “Je 
merkt ook dat je interesse meer en 
meer uitgaat naar andere verhalen, in 
plaats van naar ziekte en behandelin-
gen.” Door hun gezamenlijke interes-
ses zijn Talitha en Janet altijd contact 
blijven houden. “Meestal Skypen we,” 
vertelt Janet, die een ruime tweehon-
derd kilometer bij Talitha vandaan 
woont. Al pratend via Skype komen 
ze erachter dat ze beiden de behoefte 

hebben om te schrijven over de moge-
lijkheden die mensen met een chroni-
sche aandoening hebben. “Ik ben de-
finitief gestopt als eindredacteur voor 
de NVLE, toen het idee van een online 
magazine over kansen en mogelijkhe-
den van mensen met een chronische 
aandoening een vaste vorm aannam,” 
vertelt Talitha.

Thriving Magazine
“Een online magazine past beter bij 
ons leven met een chronische aan-
doening dan een fysiek blad,” zegt Ta-
litha. “We hoeven niet naar een vaste 
deadline toe te werken, zoals bij NVLE 
Magazine.” Janet vult aan: “We wer-

ken twee maanden vooruit en als het 
even fysiek slechter met een van ons 
gaat, hebben we voldoende materiaal 
op de plank liggen om vooruit te kun-
nen.” Ze vervolgt: “We hebben de lan-
cering ook heel relaxed opgepakt. In 
september 2020 kreeg het idee vorm. 
In december hebben we de naam 
Thriving Magazine bedacht om de do-
meinnaam https://thrivingmagazine.
nl/ te kunnen claimen. Vervolgens 
hebben we artikelen geschreven tot 
we in mei 2021 voldoende materiaal 
hadden om live te gaan.” Talitha en 
Janet hebben het online magazine 
volledig in eigen beheer gemaakt. “We 
waren het samen vrij snel eens over 
welke onderwerpen we wilden be-

handelen en hoe we het blad wilden 
vormgeven,” vertelt Talitha. “We heb-
ben natuurlijk voor NVLE Magazine 
samengewerkt, waardoor we snel op 
één lijn zaten wat betreft de aanpak,” 
valt Janet haar bij.

Aan onderwerpen voor het 
magazine is geen gebrek
De vrouwen spreken af dat ze met 
Thriving Magazine live gaan als ze 
tien artikelen af hebben, uit elke 
rubriek een. Momenteel ‘posten’ 
ze twee nieuwe artikelen per week. 
Ze hoeven dit inmiddels niet meer 
helemaal zelf te doen. Een team 
van vijf vrijwilligers helpt mee. Het 
magazine bestaat uit tien rubrie-
ken, ‘topics’ genaamd, die telkens 
worden aangevuld: Carrière, Eten & 
Drinken, Fashion & Beauty, Health, 
Lezen, Luisteren & Kijken, Perso-
nal, Reizen, Relaties & Seks, Tips & 
Tricks en Wonen. De onderwerpen 
uit deze rubrieken gaan allemaal 
over mensen die ondanks hun chro-
nische ziekte of beperking toch gaan 
voor de dingen die ze belangrijk 
vinden in hun leven. Ze hebben bij-
voorbeeld een gastschrijver die elke 
twee maanden een artikel schrijft 
over ondernemerschap in combi-
natie met haar chronische aandoe-
ning. Ook een yoga-instructrice, die 
schrijft over mindfulness, heeft een 
vaste plek in het magazine. Zo wor-

den meerdere topics getackeld. Ver-
der halen ze hun inspiratie voor on-
derwerpen uit dingen die ze lezen of 
zien op bijvoorbeeld sociale media. 
Talitha: “Als we ergens een interes-
sant onderwerp tegenkomen, schrij-
ven we dat op. Als we weer gaan 
brainstormen voor nieuwe artikelen, 
dan halen we die lijst erbij en kijken 
we of er een geschikt onderwerp 
bij zit.” “We bekijken kritisch of alle 
topics aan bod komen,” zegt Janet. 
“We merken wel dat sommige topics 
lastiger in te vullen zijn dan ande-
re. Als een bepaalde rubriek achter 
dreigt te blijven, zoeken we bewust 
naar een onderwerp voor die rubriek 
en krijgt dat onderwerp voorrang,” 
verzekert ze me. “Het magazine 
moet zoveel mogelijk in evenwicht 
zijn.”

Grote belangstelling
Het aantal volgers op Instagram 
neemt gestaag toe, circa zeshonderd 
mensen volgen het magazine. Er 
is blijkbaar behoefte aan de onder-
werpen waarover wordt geschreven. 
Actief op zoek naar onderwerpen 
hoeven ze nauwelijks. ”Het lijkt eer-
der andersom,” lacht Talitha. “Men-
sen melden zich bij ons aan met een 
verhaal.” Toch houden ze de regie 
zelf strak in handen. Janet: “Gelijk in 
de eerste maand al schreven zoveel 
mensen ons aan, dat we ze moes-
ten teleurstellen, omdat we al ge-
noeg gastschrijvers hadden.” “Voor 
ons een indicatie dat we blijkbaar 
iets doen wat mensen aanspreekt,” 
meent Talitha. Het magazine ziet er 
ook qua stijl en vormgeving erg pro-
fessioneel uit. De ervaring van Talitha 
met vormgeving vanuit haar voorma-
lig werk komt dan goed van pas.

De toekomst zien beide vrouwen posi-
tief tegemoet, al hebben ze door hun 
aandoening geleerd niet te ver vooruit 
te kijken. “Je kunt wel allerlei leuke 
dingen verzinnen, maar vaak komen 

de nog leukere dingen spontaan op je 
pad,” meent Janet. Een van de wen-
sen voor Thriving Magazine in de toe-
komst is het maken van themanum-
mers. Talitha legt uit: “Bijvoorbeeld 
binnen het topic Relaties & Seks 
zouden we een themanummer willen 
schrijven rondom de kinderwens van 
mensen met een chronische ziekte of 
fysieke beperking.” Talitha en Janet 
werken aan nog meer plannen voor 
de toekomst, maar dit magazine is 

de eerste stap: “Ons doel is in eerste 
instantie een magazine te maken om 
mensen te inspireren kleur te geven 
aan hun leven, ondanks hun ziekte of 
aandoening.” Een chronische aandoe-
ning betekent zeker niet het einde van 
je leven, soms betekent het zelfs een 
nieuw begin!

Je kunt Janet en Talitha volgen via 
thrivingmagazine.nl of op Instagram 
en Facebook (via @thrivingmagazine).

Je merkt ook dat 
je interesse meer 

en meer uitgaat naar 
andere verhalen, 
in plaats van naar 

ziekte en 
behandelingen
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Talitha en Janet van Thriving Magazine


