'Femke's verhaal raakt nog
steeds'
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In 2007 overleed Femke Bruinsma aan een metabole ziekte. Om geld op te halen
voor onderzoek organiseerden haar ouders Klaas Bruinsma, Willy van der Bij en zus
Wopkelien al twee keer een Bridgedrive voor Metakids.
De dag voordat Femke 20 jaar werd, werd ze ziek. Tijdens een rondje hardlopen in
haar studie- en woonplaats Utrecht, viel ze neer. Artsen dachten aan een
epileptische aanval, want ze was verder gezond. Het bleek ernstiger. Wat volgde was
een kort en hevig ziekbed en Femke overleed binnen twee maanden aan het
syndroom van Alpers, een metabole ziekte waar geen behandeling voor is.

Moeder Willy: “Wij hebben die weken van haar ziekte in een wervelwind geleefd. Met
haar begrafenis kwam leegte. Daarna moesten we drie slopende maanden wachten
op de resultaten van DNA-onderzoek voor Wopkelien, onze jongste dochter. In die
tijd hebben we een website gemaakt - www.femkebruinsma.nl - als
herinneringsplek voor haar en met informatie over haar metabole ziekte. Pas toen
bleek dat Wopkelien het niet had, konden we langzaam verder, al gaat dit met ups en
downs.”

In 2012, vijf jaar na haar dood, organiseerden Willy en Klaas de eerste Femke
Bruinsma Bridge Drive voor Metakids. Haar vader Klaas vertelt: “Femke kreeg het
bridgen van huis uit mee, wij houden er zelf erg van. De kaartsport heeft een stoffig
imago, maar ik noem het altijd denksport in teamverband. Femke hield ervan en ze
was er goed in."
Onlangs volgde een tweede editie. Willy: “We
hebben de bridgedrive bewust naar haar
genoemd." Klaas vult aan: "De kracht van dit
evenement is dat het aan haar gekoppeld is.
Bridge is heel leuk,
maar we vragen vooral aandacht voor een groot
onderwerp. Metabole ziekten hebben zo'n enorme
impact en onderzoek is nodig. Mensen herinneren
zich jaren later nog goed waarom we het
organiseren. Het verhaal van Femke raakt nog
steeds." Voor beide keren werd alles, tot aan de
hoofdprijs - een verzorgd bridgeweekend voor
twee - gedoneerd.
Klaas vertelt: "Toen we over Metakids hoorden,
zagen we kans het werk te steunen. Er
zijn teveel metabole ziekten waar geen
behandeling voor is, net zoals bij Femke. We gunnen het andere ouders dat die
behandeling wel komt. We weten ook, voor dit soort onderzoek is veel geld nodig."

Bron: www.metakids.nl/femke-bruinsma

