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‘Mireille verdient een leven’ 
Familie en vrienden starten crowdfunding voor ernstig zieke Duivense 

Mireille Baarslag (49) uit Duiven is 
niet te benijden. Ze heeft CCI/AAI. 
Een structurele instabiliteit van het 
gewricht dat schedel en nek met el-
kaar verbindt. Vroeg of laat worden 
al haar vitale functies aangetast. 
Een operatie in Leiden mislukte, 
waardoor er nu nog slechts één uit-
weg is uit de ellende. Een operatie 
door neurochirurg Vicenç Gilete in 
Barcelona. Kosten: 95.000 euro, die 
niet door de ziektekostenverzeke-
ring worden vergoed. Familie en 
vriendinnen zijn een crowdfunding-
actie gestart. 

 
Miranda Oostrom uit Zevenaar is 

een vriendin van Mireille Baarslag. Ze 
kennen elkaar van de voormalige ba-
sisschool De Hunnehoek in Zevenaar 
en de toenmalige balletstudio van Gio-
vanna Moreau. “Mireille was een ener-
gieke meid, een lachebek en een lie-
verd”, zegt Miranda. 

Mireille verhuisde op haar achttien-
de naar Arnhem om te studeren. Later 
ging ze werken, onder meer als ste-
wardess bij Martinair en bij een trein-
bedrijf. Haar vrije tijd bracht ze het 
liefst door met vriendinnen en familie, 
of aan een zonovergoten strand. Mi-
randa Oostrom was ze toen al lang uit 
het oog verloren. 

 

’Dat er weer een 
zinvol leven lonkt, 
geeft me kracht en 
houdt me op de been’ 

Diezelfde Miranda zag een paar jaar 
geleden op social media een bericht 
voorbijkomen, waaruit bleek dat het 
niet goed ging met Mireille. Ze rea-
geerde met een berichtje om haar 
voormalige vriendin een hart onder de 
riem te steken. 

Daar reageerde Mireille weer op en 
sindsdien is het contact hersteld. Om-
dat Mireille Baarslag niet veel later 
van Rotterdam naar Duiven verhuisde 
(een groot deel van haar directe fami-
lie woont in deze regio), kwamen ze 
ook dichter bij elkaar in de buurt te 
wonen. 

 
Auto-ongeluk 

Miranda Oostrom wist inmiddels 
alles van wat Mireille was overkomen. 
Een auto-ongeluk in 2011, dat in de ja-
ren daarna leidde tot allerlei vage 
klachten. Vermoeidheid, hoofdpijn en 
concentratieproblemen. Mireille 
werd ook steeds vaker ziek en had 
soms weinig energie. Met haar menta-
le kracht wist ze dat vaak nog te ver-
bloemen, maar het leven werd er niet 
leuker op. 

Vier jaar geleden werd de diagnose 
CCI/AAI gesteld. Een aandoening die 
kan leiden tot de dood, omdat vitale 
functies kunnen worden aangetast. 
Een operatie in september 2020 in het 

Van de redactie

LUMC in Leiden bood geen soelaas. 
Eind 2021 werd definitief duidelijk dat 
de operatie als mislukt kan worden be-
schouwd. In Leiden kunnen ze niets 
meer voor Mireille doen. De enige uit-
weg is een operatie in Barcelona. 

Miranda: “Het is vreselijk. Een vro-
lijke, warme, liefdevolle vrouw die 
volop in het leven stond en met een 
mooie toekomst voor zich. En dan nu. 
Mireille is heel erg ziek en door alle be-
perkingen speelt haar leven zich al ja-
ren in huis af. Ze heeft last van ernstige 
vermoeidheid, continue zenuwpijn 
en een haperend zenuwstelsel. Ze kan 
zomaar koorts krijgen of een te hoge 
hartslag, haar bloeddruk is dan weer 
hoog en dan weer laag, en ze kampt 
met overgevoeligheid voor licht, geur, 
aanraking en geluid. Logisch dat ze 
het ook mentaal steeds moeilijker 
heeft. Dit is geen leven, deze aandoe-
ning heeft haar alles ontnomen. Ter-
wijl juist een vrouw als Mireille een le-
ven verdient.” 

 
Laatste strohalm 

Het is vooral hoop die nu doet leven, 
en daarom wordt de laatste strohalm 
aangegrepen. Een operatie door neu-
rochirurg Vicenç Gilete, die eerder ook 
andere Nederlandse patiënten hielp. 
Er is contact gelegd en eind september 
kan Mireille Baarslag worden gehol-
pen. Eén probleem: er moet nog wel 
95.000 euro ingezameld worden. Met 
man en macht is een crowdfundingac-
tie in het leven geroepen, die nu zo 
breed mogelijk wereldkundig ge-

maakt wordt. 
Miranda Oostrom: “Met behulp van 

een bereidwillige notaris hebben we 
de Stichting Make a difference for Mi-
reille opgericht. In het bestuur zitten 
onder anderen de moeder en een broer 
van Mireille. Op naam van de stichting 
is een bankrekeningnummer geopend 
en een webdesigner heeft bijna voor 
niks een website gemaakt. Er zijn fol-
ders en posters gedrukt en ook via de 
krant, social media en influencers wil-
len we de aandacht op deze actie vesti-
gen. Het gaat om een groot bedrag, 
maar ook kleine bijdragen zijn zeer 
welkom. Alle beetjes helpen. Het zou 
heel erg zijn als we de operatie moeten 
afzeggen.” 

 
Titanium en donorbot 

Omdat het bindweefsel in de nek 
van Mireille niet goed is (eigenlijk kan 
haar nek haar hoofd niet dragen), wor-
den tijdens de operatie de bovenste 
nekwervels met titanium en donorbot 
vastgezet aan de schedel. Dit moet de 
overbeweeglijkheid, die alle kwalen 
veroorzaakt, wegnemen. Gevolg is 
wel dat ongeveer de helft van de be-
weeglijkheid van Mireille’s nek verlo-
ren gaat. 

Vicenç Gilete heeft de Duivense al 
onderzocht. Daarbij heeft hij ook lager 
in haar nek instabiliteit vastgesteld en 
afwijkingen gezien in de lage rug. Tij-
dens de preoperatieve onderzoeken 
wordt besloten in hoeverre daar ope-
ratief iets aan gedaan kan worden. De 
kans bestaat dat wordt besloten de 
nek van Mireille helemaal vast te zet-
ten. 

 

’Ik ben dankbaar voor 
alle hulp die ik krijg’ 

Het is geen honderd procent zeker-
heid dat de ingreep het beoogde effect 
heeft. Dat weet Mireille en dat weet 
ook Miranda Oostrom. “Maar wat ik 
heb begrepen is de kans van slagen 
wel heel groot”, zegt Miranda. “En la-
ten we wel zijn: dit is de laatste kans 
om Mireille een leven terug te geven. 
De laatste kans om ervoor te zorgen 
dat ze weer een beetje zelfstandig din-

gen kan ondernemen. Nu kan ze nog 
niet eens zelf boodschappen doen en 
eten maken.” 

 
Mireille aan het woord 

Mireille Baarslag is zelf nog niet aan 
het woord geweest. Een gesprek met 
haar blijkt lastig, omdat ze er simpel-
weg de energie niet voor heeft. Via 
WhatsApp stellen we haar drie vra-
gen, die ze vervolgens met een spraak-
bericht beantwoordt. 

 
Hoe is het nu met je? 
Mireille Baarslag: “Ik zou het liefst kij-
ken naar wat ik wel kan en antwoor-
den dat het aardig okay is. Maar eigen-
lijk is het heel slecht. Daarom is ook 
een operatie nodig.” 
 
Wat vind je van het crowdfundingini-
tiatief? 
“Ik ben dankbaar dat mensen dat voor 
mij doen en dankbaar voor alle hulp 
die ik al krijg. Fantastisch ook dat zo-
veel mensen meeleven en het me gun-
nen dat ik levenskwaliteit terugkrijg. 
Aan de andere kant is het ook heel 
spannend. Hoe gaat dit aflopen? Het is 
ook wel lastig dat je leven nu op straat 
ligt. Maar goed, het is voor het goede 
doel.” 
 
Welk effect verwacht je van de opera-
tie? 
“Het team van neurochirurgen waar 
we contact mee hebben, voorspelt een 
aanzienlijke verbetering, dan wel vol-
ledig herstel, van onder meer over-
prikkeling, zenuwpijnen en mijn loop-
functie. Dat geeft me vertrouwen in 
een goede afloop. Ik realiseer me wel 
dat de operatie pas stap één is. Er ach-
teraan volgt een revalidatietraject van 
minimaal twee jaar. Ik zal ook weer 
moeten leren omgaan met de verande-
ringen die hopelijk gaan komen. En 
dan ook nog de verwerking van hoe 
het leven de afgelopen jaren is ge-
weest. Maar dat er weer een zinvol le-
ven lonkt, dat geeft me kracht en 
houdt me op de been.” 

 
Donaties zijn mogelijk via de site 

www.makeadifferenceformireille.nl.
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Mireille Baarslag en haar schoolvriendin Miranda Oostrom. Foto: Tineke van de Lagemaat.

Vincentius in 
Groessen stopt 
kledinginzameling 

 
De Vincentius vereniging H. An-
dreas in Groessen stopt met het 
inzamelen van kleding. De laat-
ste jaren werd de kleding bij de 
familie Elfrink ingezameld en op-
geslagen.  

 
De opbrengst ging naar minder 

bedeelden en naar goede doelen 
voor de gemeenschap van Groes-
sen. 

Gebruikte kleding, schoenen en 
textiel kunnen nu worden gedepo-
neerd in de kledingcontainer op 
het Schuttersplein in Groessen. 

Sinds 1876 verleent de Vincenti-
us vereniging bijstand voor het 
dragen van overledenen naar de 
laatste rustplaats. Ook zamelt Vin-
centius al jaren kleding in. Door 
het sluiten van de Andreas Kerk en 
de opkomst van begrafenisonder-
nemers moet de vereniging stop-
pen met deze activiteiten. 


