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Weer volleyballen met nieuw hart
Bijna vijf maanden geleden kreeg Lucas van Hout (17) een nieuw
hart. Van patiënt veranderde hij weer in een levendige tiener.

MONIQUE FLINKER

Het moment dat het
goede nieuws kwam,
dat weet hij nog als de
dag van gisteren. Om

kwart over drie ’s nachts kwamen
de dokter, zuster en zijn vader
zijn kamer in het ziekenhuis bin-
nen.

,,Ik vroeg meteen of alles goed
was en toen vertelden ze dat er
een donorhart voor mij was. Ik
had het niet echt door en mom-
pelde alleen: oké, is goed.’’

Aan de keukentafel in Heeren-
veen zit Lucas van Hout (17). Het is

bijna vijf maanden geleden dat
hij als patiënt met een vergrote
linkerhartkamer in Utrecht lag te
wachten op een nieuw hart. On-
dertussen richtte hij zich op zijn
eindexamens. Docenten regel-
den dat de scholier die in het zie-
kenhuis mocht maken.

Na drie maanden op een
wachtlijst te hebben gestaan
kwam de operatie. Alles ging
goed, Lucas herstelde snel. ,,Ik
weet van de eerste paar dagen
niks meer. Ik schijn mijn middel-
vinger opgestoken te hebben
naar een verpleegster, vertelden
ze me achteraf.’’

Ook zag hij laatst foto’s terug
uit het ziekenhuis. ,,Staan mijn
ouders in die rare groene apen-
pakjes naast mij bed.’’ Alles
moest steriel blijven, want de
kleinste infectie zou fataal zijn.
Zijn weerstand moest opnieuw
worden opgebouwd.

De scholier zou in het zieken-
huis drie examens doen, maar
had voor zijn operatie maar een
kunnen maken. Amper vier we-
ken na de ingreep ging hij voor de
herexamens en met succes: hij
slaagde voor wiskunde, econo-
mie en Engels.

Lucas volgt nu nog vier vakken

op school. Daarnaast werkt hij bij
een supermarkt en speelt hij
weer volleybal. Om zijn nek bun-
gelt een hanger van een half hart-
je. Symbolisch? ,,Nee hoor, mijn
vriendin heeft de andere helft.
We kregen twee dagen voor mijn
operatie verkering.’’

Van wie zijn donorhart is ge-
weest, is Lucas niet bekend. ,,Ik
weet alleen dat het hart uit het
buitenland komt.’’ De naam van
de gulle gever hoeft de tiener ook
niet te hebben. Wel leeftijd en ge-
slacht. ,,Dan weet ik of ik het hart
heb van een jonge vrouw of een
oudere man.’’

Ooit wil hij een brief schrijven
aan de nabestaanden van de do-
nor.

,,Maar nu nog niet. Daarvoor is
alles te kort geleden.’’

Van het ziekenhuis kreeg hij ter
inspiratie wel alvast een boek met
brieven mee, die ex-patiënten
aan familie van hun donoren
schreven.

Vanzelfsprekend vindt Lucas
het belangrijk dat iedereen in Ne-
derland donor wordt. ,,Als men-
sen overlijden, hebben ze zelf
toch niks meer aan hun organen.
Dan kunnen er beter anderen
mee gered worden.’’

We kregen
twee dagen
voor mijn
operatie
verkering
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