
Crigler Najjar
Voor Elynn betekent dat 
geen enkele nacht zonder licht...

Het is een ziekte waarbij men ’s nachts 6 à 7 uur onder fel blauw licht moet slapen. Enkel in een onderbroekje 
zonder een knus dekentje. Stel je eens voor om in de winter zonder deken te slapen in je blootje of in de zomer 
terwijl de temperatuur oploopt tot een 40 à 45 graden Celsius. Eén nacht zonder de blauwe lampen kan fatale 
gevolgen hebben… Deze ziekte heet “Crigler Najjar Syndroom”, een zeldzame, levensbedreigende en dure 
leverziekte. 

Enkel intensieve lichttherapie houdt Elynn in leven. Zonder dit licht sterft ze binnen de 2 maanden. De ziekte 
wordt veroorzaakt doordat een bepaald enzym in de lever ontbreekt. Hierdoor hoopt Elynn giftige afvalstoffen 
op in haar bloed, dat is bilirubine. Elynn haar huid en oogwit kleurt hierbij geel. Met bloedcontroles kunnen 
we nagaan of Elynn haar bloed redelijk staat. Dit wil zeggen rond de 12 à 14 bilirubine. Wanneer haar bloed-
waarde te hoog staat kan er ernstig hersenletsel optreden, maar mogelijk ook de dood. Enkel door ’s nachts 
onder het licht te slapen wordt het gif gedeeltelijk afgebroken. Wanneer Elynn ’s morgens onder de lamp 
onderuit komt, begint haar lichaampje haar weer te vergiftigen. Daarom moet ze per 24 uur haar aantal uren 
lamp hebben. Bijkomende gevaren zijn er wanneer Elynn ziek wordt. Een verkoudheid, griep, valpartijen met 
kneuzingen, enz... kan haar bloedwaarde doen stijgen met 50% waardoor ze meerdere uren lamp nodig heeft 
en vaak dan ook overdag. Wanneer Elynn haar bloed niet goed staat kan ze zich behoorlijk slecht voelen, zoals 
pijnlijke armen en benen, een pijnlijk hoofd. Enkel het fel blauwe licht kan haar in leven houden.

Elynn haar eerste kleine toestel koste 8 700 euro, het toestel dat nu veel groter is kost 
22 050 euro ZONDER btw, omgerekend rond de 26 000 euro. Ongeveer om de 4 jaar moeten alle lampjes ver-
vangen worden, kostprijs 4 000 euro.
Helaas richt de overheid zich in eerste instantie 
op bekendere ziekten. Deze ziekte is te zeld-
zaam en is daardoor in haar nadeel. Allereerst 
is het toestel ontzettend duur. Daar bovenop is 
de ziekte niet erkend in België. Dit zorgt ervoor 
dat Elynn geen enkel recht heeft op terugbeta-
ling. Tot op heden heeft Elynn nog geen enkele 
tussenkomst gekregen van ziekenfondsen of 
bijzonder solidariteitsfonds. Tot op heden moe-
ten we, ik de mama van Elynn en mijn familie, 
zelf alles bekostigen. Gelukkig zijn er verschil-
lende mensen die acties en een benefiet hebben 
georganiseerd en hebben we daardoor een 
groot deel van de toestellen kunnen bekostigen. 
Dankzij deze mensen en jullie hebben we onze 
kleine Elynn in leven kunnen houden. 
Elynn is ondanks alles een kleine meid die 
vrolijk in het leven staat. Dit kon niet zonder de 
steun van iedereen. 

Wij zijn deze mensen dan ook ontzettend 
dankbaar. 
Wij danken jullie alvast voor de steun die jullie 
ons meisje gaan geven.
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