
Hal lo ! 
Van de filmposter tot aan de officiële trailer: de afgelopen 
week is er weer veel gebeurd. In de tweede nieuwsbrief 
praten we je graag bij van de laatste ontwikkelingen van 
Buiten Adem. 

In  bee ld

Amerikaanse en Europese onderzoekers presenteerden deze week 

in Nature Medicine een veelbelovend medicijn tegen taaislijmziek-

te. Het verlicht de symptomen én pakt de aard van het probleem 

aan. 

Onze hoofdpersoon Sarah Smit deed zaterdag 8 april haar verhaal 

in het Haarlems Dagblad. Net als bij andere chronische ziektes krij-

gen mensen met Cystic Fibrosis (CF) of taaislijmziekte te maken 

met vooroordelen en stereotypering. “Mijn ziekte betekent niet dat 

ik niet van dingen kan genieten”, aldus Sarah. “Ik wil mezelf niet 

alleen maar zien als een patiënt en hoop dat anderen dat ook niet 

doen. [...] Ik zit dan wel gevangen in dit lichaam, maar toch probeer 

ik, waar mijn lichaam dat toelaat, gewoon de dingen te doen die op 

mijn pad komen.’’ Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan hier.

Achter de schermen brainstormen we met veel plezier over de 

filmposter, maar dat blijkt soms nog een heuse uitdaging te zijn. 

Vijfentwintig minuten documentaire in één poster: hoe doe je dat 

precies? Wij gaan graag de uitdaging aan. 

Hartelijke groet,

Luisteren, kijken, knippen en feedback ver-
werken van gewaardeerde collega’s: de offici-
ele trailer van Buiten Adem is bijna af. 

Componisten Leon Coolegem en Emiel Ko-
ning zijn bezig met de vormgeving van de 
muziek voor zowel de trailer als de film. Iris en Els

Op de hoogte  b l i jven? Volg  ons v ia :

“Spanning en sensatie in de krant vandaag! 
Dankjewel Haarlems Dagblad voor dit stukje 
aandacht voor Cystic Fibrosis! (En ja. Ik heb 
dezelfde trui aan als gister)” - Sarah op haar 
blog ‘De Hoestende Avonturier’

http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Veelbelovend-medicijn-tegen-taaislijmziekte-ontdekt/9018
https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/ex-playboymodel-vecht-tegen-fatale-ziekte
https://twitter.com/Buiten_Adem
https://www.facebook.com/BuitenAdem/

