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Voorwoord

Als de ADCA/SCA-krant op de mat valt, is het buiten misschien nog steeds winter. 
 Terwijl ik dit schrijf kijk ik in ieder geval uit op berijpte auto’s, straten en bomen. 
De mensen haasten zich voorbij dik ingepakt met een sjaal en handschoenen. Toch 
schijnt er een prachtig zonnetje, aan een strak blauwe hemel. Mooi, maar ondanks dat 
blijft de winter voor veel mensen een lastig jaargetijde.

Je zou met dit winterse weer bijna vergeten dat de aarde aan het opwarmen is. Zelfs 
generaal Middendorp uit het leger waarschuwt voor alle menselijke conflicten en 
 extremisme die hieruit voort kunnen komen, door de droogte en toenemende water- en 
voedseltekorten. In deze periode lijkt het zo nodig dat wij mensen zorg dragen voor 
elkaar. Een gevoel van verbondenheid lijkt meer dan ooit van groot belang.

Juist in deze ADCA/SCA-krant staat veel over verbondenheid: verslagen van de Ataxie 
Awareness Day en de partnerdag, waarin de verbinding met elkaar zo van belang is. 
Cathalijne van Doorne was aanwezig bij de prijsuitreiking van de EFNA aan dr. Paola 
Guinti, daarover doet zij verslag. Els Zwetsloot heeft een reisverslag geschreven over de 
reis die zij en haar man Hans samen met zus en zwager maakten naar vrienden in 
 Wit-Rusland, waarmee zij een sterke verbintenis voelen. Er is een column van Johan 
van der Hoorn. Daarnaast zijn er oproepen voor regiodagen in het zuiden en oosten. 
En een verslagen van de regiodag in west. Ook een stuk van mijn hand over de ratifica-
tie van het VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens.
En last but not least, vindt u op het binnenblad een oproep voor mensen die zich willen 
inzetten voor de ADCA-vereniging.

Namens de redactie van de ADCA/SCA krant wens ik u fijne feestdagen en een goede 
jaarwisseling. Hopelijk tot ziens in 2017. •

Nynke Schukking
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In dit jaargetijde is het ook gebruikelijk 
terug te kijken naar het jaar dat voorbij is 
gegaan.
Enkele maanden geleden hadden we in sep-
tember 2016 de Awareness-Day. Een nieuwe 
activiteit waarbij alle families waarin 
ADCA voorkomt – lid of geen lid – werden 
opgeroepen deel te nemen aan deze dag. 
Het werd een groot succes met 118 deelne-
mers. Er kwamen ook families met ADCA 
in hun gelederen, die nog geen lid waren. 
Iedereen was na afloop enthousiast over dit 
initiatief. Het leverde ons enkele nieuwe 
leden op. In oktober 2016 volgde de partner-
dag. Hieraan namen niet alleen partners 
deel, maar ook ouders van een kind met 
ADCA. Het was een inspirerende middag 
van uitwisseling en herkenning.
Beide verenigingsactiviteiten maakte mij er 
opnieuw van bewust wat een unieke ver-
eniging de ADCA vereniging is. Zij is dank-
zij jullie allen en de bestuursleden uit verle-
den en heden meer dan alleen een 
patiëntenvereniging. Zij is eerder een fami-
lievereniging waarin ADCA patiënten, hun 
partners en familie betrokken zijn en voor 

elkaar zorgen, door deel te nemen aan de 
verenigingsactiviteiten of zich als vrijwil-
liger in te zetten. Dan wel dat zij mensen 
met een warm hart voor de ADCA werven, 
die met de inzet van hun talenten en kwali-
teiten een bijdrage leveren aan de bloei van 
de vereniging.
Dit werd zichtbaar op de Awareness-Day 
waar familieleden, die niet dichtbij elkaar 
wonen, elkaar konden ontmoeten en met 
elkaar optrokken. Maar ook in de betrok-
kenheid tijdens de partnerdag waar met 
elkaar ervaringen werden uitgewisseld en 
samen gezellig thee werd gedronken in de 
kruidentuin van dr. A. Vogel. We vinden het 
ook terug in het vrijwilligersbestand en de 
deelname aan de vrijwilligersdag in 
november. Dankzij die verenigingscultuur 
kent het bestuur ook een samenstelling van 
leden met en zonder ADCA, zoals in het 
huishoudelijk reglement is vastgelegd.
Het voelt voor mij goed als voorzitter en lid 
van deze vereniging mijn steentje te mogen 
bijdragen. Ik ben trots en dankbaar 
 onderdeel van dit hele gebeuren te mogen 
zijn.

Van het bestuur

De huidige wintertijd kun je op twee manieren beschouwen. De één spreekt over het 
vroege donker worden en de kou die je binnen houdt, wat bij hem depressieve gevoelens 
oproept. Een ander wijst erop hoe gezellig het kan zijn wanneer je binnen met elkaar bij 
de brandende kachel zit, terwijl de wind langs het huis giert en de regen op de ruiten 
tikt.
Bekende beelden waarbij de ene eigenaar wordt beschouwd als de pessimist en de 
ander als de optimist. Maar allebei de beelden zijn een schets van een ingekleurde 
werkelijkheid.
Als vereniging worden onze activiteiten de komende tijd ook aan de weersomstandig
heden aangepast. Zo is het nu weer volop tijd voor: ‘op de koffie bij’.
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Op grond van het voorgaande ben ik ervan 
overtuigd dat we als vereniging een goede 
toekomst tegemoet zullen gaan. Het 
komende jaar staan een aantal nieuwe 
 dingen op stapel. 
Zo gaan we samen met de VSOP een 
 verenigingspanel opzetten. Het is de bedoe-
ling dat we als vereniging een panel van 
leden krijgen, die met het bestuur wil mee-
denken en wil adviseren. We zullen daar-
door beter zicht krijgen op wat er onder u 
allen leeft t.a.v. de vereniging.
De patiëntenversie van de zorgstandaard 
ADCA komt eind dit jaar uit. Jullie kunnen 
over deze zorgstandaard beschikken en er 
je voordeel meedoen in jullie contacten met 
deskundigen. Als bestuur gaan we even-
eens in samenwerking met de VSOP de 
zorgstandaard implementeren in de exper-
tise en behandelcentra voor ADCA.
Dus 2017 beloofd een levendig en druk jaar 
te worden.
Om te bezien of de vragenlijst voor de 
ledenraadpleging voldoet, is aan een aantal 
leden in de maand november gevraagd de 
lijst in te vullen en van commentaar te 
voorzien. Hierna zal de ledenraadpleging 
breed in de vereniging worden verspreid. 
We zijn benieuwd naar jullie mening.

Tot slot wil ik nog wat kwijt over het 
 concept meerjarenbeleidsplan. Zoals ik 
beloofde op de ALV in mei van dit jaar komt 
dit plan aan de orde op de komende ALV 
van 2017. We zullen er een aantal interes-
sante onderwerpen uithalen om met jullie 
te bespreken. Daarnaast zal jullie goedkeu-
ring voor het plan gevraagd worden. In het 
plan vinden jullie o.a. de visie en missie 
van de vereniging. Ik ben benieuwd of die 
jullie goedkeuring kan krijgen. Vandaar 
hier een voorproefje.

Visie
Om als mens in onze dynamische en 
voortdurend veranderende maatschappij 
te kunnen functioneren, is een vorm van 
zelfontwikkeling nodig waarmee de mens 
zich bekwaamt in de zogenoemde ‘levens-
kunst’.1

Zeker in onze huidige maatschappij die 
dynamisch en complex van aard is, maar 
ook in toenemende mate prikkels op ons 
afstuurt. Op een mens met een handicap of 
een ataxie zoals ADCA wordt een extra 
beroep gedaan op het zich bekwamen in 
een eigen vorm van ‘levenskunst’.

Missie
Met de bovengenoemde visie als vertrek-
punt is het de missie van de vereniging: 
haar leden bij te staan in de kunst het 
eigen leven vorm te geven op een manier 
die bij hen past en rekening houdt met 
hun omstandigheden en die gericht is om 
de leiding daar te leggen waar die thuis 
hoort: bij de persoon zelf.

Hiermee is het de taak van de ADCA ver-
eniging bij hun leden de levenskunst en 
zelfmanagement te bevorderen en naar 
maatschappelijke zorgorganisaties hun 
belangen als patiëntengroep te behartigen.
Een invalshoek voor die belangenbeharti-
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lende andere partners in het zorgland-
schap.

Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Rest mij jullie fijne feestdagen te wensen en 
een inspirerend, saamhorig 2017. •

Gerard Kulker, voorzitter

Noot 1-Joep Dohmen noemt levenskunst het 
leren omgaan met jezelf en de wereld en het 
 verwerven van een persoonlijke levenshouding 
door na te denken over waar je staat, en je 
 wensen en mogelijkheden daarop af te stemmen. 
Vervolgens is het vooral een kwestie van 
 oefenen. (Levenskunst als tegen beweging. 
www.joepdohmen.com)

ging is het uitgaan van gemeenschappelijke 
en individuele levensthema’s die op basis 
van ADCA bij patiënten en hun omgeving 
een rol spelen. Deze levensthema’s spelen 
een rol bij de kwaliteit van leven en hebben 
daarmee mogelijk ook consequenties voor 
de zorgvisie en zorgstandaard.
De verenigingstaken rusten daarmee op 
drie belangrijke peilers:
• het stimuleren van lotgenotencontact 

zowel voor patiënten als hun naasten
• het bevorderen van de kwaliteit van leven
• het stimuleren van wetenschappelijk 

onderzoek.
En dat alles vanuit het besef dat een 
 zeldzame ziekte alleen iets kan bereiken in 
samenhang en samenwerking met verschil-

Overzicht giften (1 jan. t/m 26 nov. 2016)

Doel Bedrag 
ADCA algemeen  € 4416,00
Wetenschappelijk onderzoek  € 427,50
Wandelfonds  € 1557,75 
Totaal   € 6401,25

In de afgelopen maanden zijn er weer verschillende giften binnengekomen, ook werd er 
lekker doorgewandeld waardoor er voor het wandelfonds weer een mooi bedrag is 
opgehaald. Nu we het over wandelen hebben kunnen de prestaties van de vierdaagse 
lopers (Dory Akkers en John Bakker) niet onvermeld laten, samen hebben zij meer dan 
€ 1750 opgehaald. Deze kosten zijn nog niet in dit overzicht opgenomen omdat dit 
bedrag nog niet is overgemaakt naar onze rekening. Leuk om te vermelden is ook de 
gift van een dartclub die we ontvingen, waarvoor hartelijk dank! 
Nu het jaar weer bijna voorbij is, komt voor mij de tijd om het jaar financieel af te 
 ronden. Hiervoor wil ik u vragen om als u nog een declaratie heeft over het jaar 2016 
deze uiterlijk 28 februari 2017 bij de vereniging in te dienen. Het postadres voor de 
declaraties en andere financiële zaken is gewijzigd naar: ADCA vereniging, t.a.v. 
 penningmeester, Postbus 120, 3150 AC Hoek van Holland
Voor mij is dit de laatste keer dat ik voor u, als penningmeester, een stukje schrijf voor 
de krant. In de afgelopen 3 jaar heb ik me ingezet om samen met u en vele vrijwilligers 
de vereniging te continueren en verder op te bouwen. Nu is de tijd gekomen dat mijn 
taken worden overgenomen en dat ik me op andere zaken binnen en buiten de vereni-
ging ga richten. Ik wil u danken voor het vertrouwen dat ik in de afgelopen jaren mocht 
krijgen van u en wens u en onze vereniging alle goeds. •



De ADCA SCA Krant • januari 2017 7

Een nieuw jaar voor de boeg!
Daarom weer nieuwe ‘op de koffie bij’ 
adressen en leuke wandelingen in het 
 vooruitzicht.

We beginnen natuurlijk met ‘op de koffie 
bij’. Laten we hopen dat de opkomst blijft 
groeien.
Het is gezellig en men heeft aandacht voor 
elkaar op gebied van de ADCA maar ook 
allerlei huiselijke gesprekjes komen er op 
gang.
Koffie met wat extra’s dus.

‘Op de koffie bij’: u bent welkom vanaf 
13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

Zaterdag 14 januari:
Intratuin Breda, we ontmoeten elkaar in de 
koffiehoek.
Terheijdenseweg 296
4826 AA Breda

Zaterdag 11 februari: 
‘Op de koffie bij’ Johanneke
De Ontmoeting, (naast de kerk op het 
 pleintje) 
Parklaan 1
1544 AK Zaandijk

Zaterdag 11 maart: 
‘Op de koffie bij’ Diny en Femmie
Het zaaltje naast het parochiehuis Sint Jan.
Holkerstraat 36
3861 CE Nijkerk.

Vanaf de tweede zaterdag in april trekken 
we de wandelschoenen weer aan.

De wandelingen zijn van 12.00 uur 
tot ongeveer 16.00 uur.

Houd u de volgende krant of de website in 
de gaten voor de precieze adressen. 
Nieuw zijn de wandelingen in Nistelrode, 
bij Slot Zuylen in Oud Zuilen en op land-
goed Clingendael bij Wassenaar. Ook een 
herhaling van de wandeling in Hoek van 
Holland staat op het programma. •

Opgeven bij Els Zwetsloot: 
els.zwetsloot@ataxie.nl

Nieuws van de wandel/rolgroep 
De antilopen!
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Awareness-Day 2016
Els Zwetsloot

Hoeveel mensen zouden er gevolg geven 
aan onze oproep? Onze verwachtingen 
werden ruim overtroffen! Ruim 110 mensen 
gaven gehoor aan deze oproep. Het werd 
een groot weerzien. En niet onbelangrijk: er 
kwamen ook mensen op deze oproep af die 
nog geen lid waren van de vereniging en de 
stoute schoenen hadden aangetrokken om 
hun doelgroep te ontmoeten.
We kunnen dus met enige trots zeggen dat 
we een ware betekenis hebben gegeven aan 
het doel en thema van deze dag. ‘Je bewust 

worden van wat ataxie betekent en dit in 
bredere kring bekend maken.’
Het weer werkte goed mee en tal van 
 families hebben op deze mooie dag in sep-
tember genoten van een heerlijk ‘dagje uit’ 
in het Ouwehands Dierenpark Rhenen.
Voor deze familiedag hadden we twee 
 sprekers uitgenodigd. 
Eén voordracht ging over de erfelijkheid 
van ADCA. Dit thema stond gepland op 
 verzoek van de jongerengroep. Zij zijn 
benieuwd of je kunt voorkomen dat je 

ADCA is door de erfelijkheid een ziekte die hele families aangaat. Daarom stond deze 
AwarenessDay in het teken van de familie en riep de vereniging families met ADCA op 
om deel te nemen aan deze dag. Voor het bestuur was het een spannende dag. 
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ADCA doorgeeft aan je kinderen en zo ja, 
hoe dan?
De tweede voordracht ging over: wat te 
doen als ADCA in je leven komt? Dat is 
voorwaar een hele kunst. De titel van deze 
voordracht was dan ook ‘levens-kunst’. 
Een samenvatting van beide lezingen kunt 
u vinden op onze website, www.ataxie.nl
Alle deelnemers werden ontvangen met 
koffie en wat lekkers, tussendoor verwent 
met drankjes, en tenslotte nog een warme 
lunch.

Tussen de lezingen door was er gelegenheid 
om op eigen tempo het dierenpark te 
bezoeken.

Bij de afsluiting van de dag vroeg onze 
voorzitter een eerste reactie van de deel-
nemers. Iedereen bleek deze dag als positief 
te hebben ervaren. Ook de lezingen werden 
als goed beoordeeld. Het hoeft dus geen 
betoog dat we als ADCA bestuur gaan kijken 
op welke wijze wij aan deze jaarlijkse dag 
een vervolg kunnen geven.

Vanwege de gratis toegang voor families 
met ADCA, hebben we geen idee wat deze 
dag de vereniging zou kosten. Een aantal 
mensen heeft gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te 
geven aan de vereniging, daarvoor onze 
hartelijke dank. •
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In het verdrag staat wat de overheid moet 
doen om ervoor te zorgen dat de positie 
van mensen met een beperking verbetert. 
Onder andere houdt dit in dat het afwijzen 
van iemand op basis van een handicap bij 
bijv. een sollicitatie of opleiding niet meer 
mag. Ook houdt het in dat alle openbare 
gebouwen en het openbaar vervoer toegan-
kelijk moeten zijn voor mensen met een 
handicap.
Dit zijn eigenlijk helemaal geen nieuwe 
rechten. Het verdrag is een verdere uitwer-
king van de verplichtingen die de regering 
al heeft op grond van al bestaande rechten 
zoals Artikel 1 van de Grondwet (GW), Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte (WGBH/CZ), Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO 2015), 
Wet Passend Onderwijs en de Participatie-
wet.

In de praktijk bleken al die wetten niet 
genoeg. Ratificatie van CRPD betekent nu 
een extra zet om in mooie woorden: ‘De 
samenleving aan te passen aan een zo 
breed mogelijke groep burgers, ook 
 degenen met fysieke, mentale of sociale 
beperkingen.’
Nu is de overheid verplicht om gebouwen 
en informatie toegankelijk te maken. 
Bovendien moeten bedrijven zorgen voor 
algemene toegankelijkheid van bijvoor-

beeld gebouwen en websites. Het doel is dat 
mensen met een beperking gebruik kunnen 
maken van alle aangeboden goederen en 
diensten. Ook geeft het VN-verdrag aan dat 
hierbij overleg moet plaatsvinden met 
 ervaringsdeskundigen, dus mensen met 
een beperking. 
Voor de gemeenten houdt dat ook een 
 aantal praktische stappen in. Elke gemeen-
te moet nu een plan opstellen waarin zij 
aangeven hoe ze alle gebouwen en open-
baar vervoer toegankelijk gaan maken. 
Daarnaast moet bij elk bouwplan wat nu 
ontwikkeld wordt, rekening gehouden 
 worden met fysieke toegankelijkheid.

Op 14 juli 2016 is het college voor de 
 rechten van de mens aangewezen als 
‘waakhond’ om te zorgen dat de overheid 
en de gemeentes haar wetten en beleid 
 toepassen in overeenstemming met het 
nieuwe VN-verdrag.
Dit alles betekent ook dat burgers daarmee 
de overheid of de gemeente kan aanspre-
ken als iets niet in orde is of niet aangepast 
is. Dit mocht trouwens altijd al maar zij zijn 
nu wettelijk verplicht de situatie te veran-
deren. Als er niets verandert, kan de 
 situatie nu voorgelegd worden aan het 
 college voor de rechten van de mens.

Het VN-verdrag geratificeerd: Eindelijk!!

Nynke Schukking

In het kerstnummer van vorig jaar stond een artikel van Kees de Jager over het  
VNverdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD, Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities). Dit artikel was al in 2006!! aangenomen door de 
VN en is op 14 juni 2016 als één van de laatste landen in Europa geratificeerd door 
Nederland. Dat klinkt positief, zo’n VN verdrag, maar wat houdt het nou concreet in?
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Zoals gezegd, geeft dit verdrag handvatten 
om de positie van mensen met een beper-
king concreet te verbeteren. Het maakt de 
positie van personen met een beperking 
sterker, omdat het verdrag bepaalt dat men-
sen met een beperking op het gebied van 
wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en een 
aantal andere terreinen regie over hun 
eigen leven hebben. De rechter moet bij zijn 
beslissingen op die terreinen rekening 
 houden met het verdrag.
Een voorbeeld: stel dat een vrouw die spas-
tisch is een hypotheek wil afsluiten en de 
bank weigert zaken met haar te doen als zij 
geen begeleider meeneemt. Op dit moment 
staat niet met zoveel woorden in de wet dat 
de bank dat niet mag doen. Nu Nederland 
het VN-verdrag heeft geratificeerd, moet de 
wet worden veranderd en kan de vrouw 
eisen dat zij er recht op heeft om zelfstan-
dig een hypotheek af te sluiten.

Wat kunt u doen?
Gebruik en versterk uw netwerk. Nodig 
andere organisaties van mensen met een 
beperking of een chronische ziekte uit, bij-
voorbeeld lokale afdelingen van patiënten-
organisaties. Ga samen in gesprek over wat 
belangrijk is in uw gemeente. Probeer 
samen vast te stellen wat het meest 
belangrijk is om op korte termijn aan te 
pakken. Immers ook al moet er een inte-
graal plan zijn, gemeenten kunnen nooit 
alles tegelijk doen. 
Contact met gemeente:
Laat uw gemeente weten dat u samen aan 
de slag wil gaan met de Lokale Inclusie 
Agenda. Vraag wanneer zij het onderwerp 
voorbereiden en wanneer zij daarover met 
u in gesprek kunnen. Vertel erbij dat 
gemeenten echt zo’n integraal plan moeten 
opstellen in het kader van het VN-verdrag, 
ook al voert de gemeente al jaren een goed 
inclusie-beleid. •

bron: Ieder(in)

Uitnodiging  
Regio-Zuid

Hoera, na een jaar zonder regiodag in het 
zuiden organiseren we de eerste regiodag 
van de ADCA vereniging in 2017 in 
 regio-zuid!
Zaterdag 18 maart hebben we dr. W.M.C. 
van Roon (een van onze MAR leden) 
 uitgenodigd. 
Willeke doet onderzoek naar polygluta-
mine aandoeningen, voornamelijk 
SCA1,2,3, 6,7 en 17.

Zij wil ons, door middel van een biologie 
les, uitleggen wat er precies fout gaat in 
de kleine hersenen en waarom deze 
 kennis belangrijk is bij het ontwikkelen 
van nieuwe behandelingen.
Het belooft een verrassende les te 
 worden.

Ook is er voldoende gelegenheid om de 
onderlinge contacten te verstevigen tij-
dens een gezellig samenzijn.

Om ook de treinreizigers de kans te geven 
hierbij aanwezig te zijn, hebben we weer 
gekozen voor Rosmalen. 
Ieder half uur rijdt er een trein v.a. station 
Den Bosch.

Tijd: 11.30-16.00 uur
Locatie: Het wapen van Rosmalen
Adres:  Graafsebaan 52
 5242 JN Rosmalen

Vooraf aanmelden bij:  
regiozuid@ataxie.nl of els.zwetsloot@
ataxie.nl

Carpoolen? Nog 3 plaatsen vrij. Vanaf het 
westen. •
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De EFNA – de Europese federatie van Neurologische patiëntenverenigingen – reikt elk 
jaar prijzen uit aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd voor mensen 
met een neurologische aandoening in Europa. Dit jaar heeft euroAtaxia Professor Paola 
Giunti genomineerd voor haar buitengewone werk op het gebied van ataxie.  Ik heb de 
eer gehad haar te mogen voordragen voor deze prijs en haar verbetering in de zorg voor 
ataxie patiënten onder de aandacht van de jury te mogen brengen.

in 2005. In deze kliniek heeft zij een aantal 
van haar ideeën verwezenlijkt. Zo is in de 
kliniek een vrijwilliger van de Engelse 
 patiëntenvereniging aanwezig om met 
eigen ervaring patiënten te steunen. 
Verder is Prof. Giunti actief voor de Engelse 
en Europese ataxie patiëntenvereniging. Zij 
behoort tot de medische advies commissie, 
ontwikkelt informatiefolders voor patiën-
ten, is betrokken bij het ontwikkelen van 
ataxie-richtlijnen en is een spreker op veel 
congressen in Engeland en Europa waar zij 
patiënten op de hoogte brengt van de laat-
ste stand van zaken op het gebied van 
ataxie. Regelmatig reist zij naar Ierland om 
ook daar patiënten te behandelen. 

De prijs werd uitgereikt door professor 
David Vodusek, bestuurslid van de Europe-
se neurologen vereniging en jurylid van de 
EFNA voor de prijs. •

Prijs voor professor Paola Giunti 
Cathalijne van Doorne

Prof. Giunti is een internationaal bekende 
neuroloog en onderzoekster op het gebied 
van ataxie en zij is hoofd van een kliniek in 
Londen waar zij patiënten met ataxie 
behandelt. De kliniek is door haar opgezet 

Cathalijne van Doorne, Paola Giunti, David 
Vodusek
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Sinds januari 2015 is de WMO (Wet 
 Maatschappelijke Ondersteuning) in de 
gemeenten actief.
De overheid heeft in januari 2015 de 
gemeentes verantwoordelijk gesteld voor 
het beheren van de financiën m.b.t. de 
WMO.
De overheid wil dat mensen zolang moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen. ADCA 
patiënten zijn veelal van de WMO afhanke-
lijk voor voorzieningen en aanpassingen in 
huis. Een keukentafelgesprek of intake is 
dan essentieel om aan te vragen.
Belangrijk is om het gesprek bij je thuis te 
laten plaatsvinden. Hulpverleners van de 
WMO vragen ook wel naar de gemeente te 
komen of om de aanvraag telefonisch te 
bespreken. Op dat moment is het van 
belang om assertief te zijn en te zeggen dat 
u het gesprek aan uw eigen keukentafel 
wilt voeren. Zij mogen dit niet weigeren. 
Ga het gesprek niet alleen aan, zorg altijd 
dat de partner of een familielid erbij aan-
wezig is. Ook kunt u kosteloos een beroep 
doen op de instelling MEE, die als neutraal 
 persoon u kan ondersteunen tijdens het 
gesprek. Het bestuur van de ADCA vereni-
ging vindt de belangenbehartiging voor 
haar leden zo belangrijk dat er vrijwilligers 
van de vereniging zijn die u willen onder-
steunen tijdens het keukentafel gesprek. U 
voert het gesprek met de  medewerker van 

de WMO, de vrijwilliger van de vereniging 
kan u ondersteunen en meedenken.
Immers medewerkers van de WMO hebben 
geen flauw benul wat ADCA inhoudt. 
U kunt aanpassingen in huis of huishoude-
lijke hulp aanvragen. Na een aantal weken 
zal een rapport naar u toe worden gezon-
den. De indicatie heeft twee mogelijk-
heden: zorg in natura of een PGB. Weet wel: 
als u voor een PGB kiest dat u dan 70% van 
het geld in handen krijgt. Als u het niet 
eens bent met de schriftelijke besluit-
vorming (indicatie) kunt u in beroep gaan 
middels een bezwaarschrift. Ook hier kun-
nen vrijwilligers van de ADCA vereniging u 
helpen als u dat wilt. Tijdens de 
 vrijwilligersdag van de ADCA vereniging 
hebben een aantal vrijwilligers zich 
 spontaan aangemeld en is de commissie 
uitgebreid.
De volgende vrijwilligers hebben zitting in 
de WMO commissie: Leo Schott, Esther van 
den Hof, Marijke Vos, Bianca Oudshoorn en 
Yvonne Lutzke. Bij deze laatste persoon 
komen alle vragen binnen en zij zal een 
verdeling maken nu de vrijwilligers door 
heel Nederland wonen. •

Als u vragen of opmerkingen hebt ofwel 
een aanvraag wilt doen, kunt u bij Yvonne 
Lutzke terecht: yvonnelutzke@ataxie.nl

WMO

Tijdens de vrijwilligersdag op 19 november jl. vertelde Yvonne Lutzke iets over de WMO. 
Hier een samenvatting van haar verhaal.



De ADCA SCA Krant • januari 201714



De ADCA SCA Krant • januari 2017 15



De ADCA SCA Krant • januari 201716

Na de lunch gaf Gerard Kulker een inleiding 
op wat het betekend om de partner te zijn 
van iemand die ziek is. Hij vertelde hier-
over vanuit zijn eigen ervaringen met zijn 
echtgenote, die een aantal jaren heeft 
 geleden aan een psychose.
Aan de hand van het thema van de bijeen-
komst ‘Mantelzorg in balans’ vertelde hij 
hoe hij zelf indertijd had geworsteld met 
gezond en in balans blijven, wanneer er 
meestal onverwacht tijdens de dag een 

beroep op je wordt gedaan als mantelzorger.
Als snel ontstond er een gesprek tussen de 
deelnemers onderling over hun eigen erva-
ringen. Ook werd er onderling gesproken 
over ervaringen op bepaalde levensgebie-
den. Door deze uitwisseling werd het een 
waardevol gesprek dat tips aanreikte, 
bevestigde hoe je op weg was enzovoort. 
Kortom een bemoedigende en leerzame 
samenspraak van ervaringsdeskundigen.

Hierna was het tijd voor ontspanning in de 
kruidentuinen van dokter A. Vogel ook in 
‘t Harde. Daar werden we opgewacht door 
één van de gastvrouwen. Zij vertelde ons 
hoe we een eigen kruidenthee konden 
maken. Gewapend met een schaartje en 
een kaart waarop recepten stonden voor 
een kruidenthee, ging daarna iedereen de 
kruidentuin in. Vervolgens werd met elkaar 
genoten van de eigen gemaakte thee. Een 
enkeling bleek een verkeerd recept te 
 hebben gekozen en liet na het proeven zijn 
thee staan. In de boerderijwinkel werd een 
film vertoond over hoe de kruidentuin tot 
stand is gekomen en welke rol die speelt in 
de natuurproducten van dr. Vogel.
Als afsluiting van de dag werd er een wan-
deling gemaakt door de kruidentuinen zelf. 
Hoewel het najaar was, kon er toch een 
 goede indruk worden opgedaan van de 
kruidentuinen. We konden ons een voor-

Partnerdag 2016
Gerard Kulker

Op zaterdag 22 oktober 2016 vond de jaarlijkse partnerdag van de ADCA vereniging 
plaats. Er hadden zich 14 deelnemers aangemeld, die overigens niet allemaal partner 
waren van iemand met ADCA. Deze keer waren er ook vaders en moeders aanwezig. 
Mogelijk is dit een signaal om de naam te veranderen in ‘naastenbijeenkomst’ o.i.d.?
Om 12.00 uur was op een enkeling na iedereen aanwezig en werd er gestart met een 
heerlijke, uitgebreide lunch bij restaurant Amuse in ‘t Harde.
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stelling maken hoe in het voorjaar en 
zomer de kruidentuinen volop in bloei 
staan. Een reden om nog eens terug te 
gaan?
Daarna werd in de boerderijwinkel nog wat 
gedronken en nagepraat. In de winkel kon 
iedereen natuurproducten kopen van dr. 
Vogel. Ook werden er wat producten als 
proef uitgedeeld om thuis te gebruiken. 
Daarna vertrok iedereen naar huis.
Het is in meerdere opzichten een mooie en 
leerzame middag met elkaar geweest. •
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Ja, twee rolstoelen, de gewone die we nu 
regelmatig gebruiken en een ouderwetse 
met van die stepbanden, dikke wielen dus, 
voor onverharde wegen die we zeker zullen 
tegenkomen.
Een rollator hebben we binnen niet nodig. 
We kunnen goed bewegen in ons campertje 
en omvallen is bijna onmogelijk,  houvast 
genoeg voor Hans.

Wel doen we het, met de ervaring van vorig 
jaar in ons achterhoofd, ietsje anders.
Alles waar maar iets te zien of te doen was, 
hebben we al gedaan en bekeken de vorige 
keren. Het blijkt dat dit toch ten koste gaat 
van de energie van Hans.
Dus heel rustig rijden we van camperplaats 
naar camperplaats (maximaal 2-3 uur 
 rijden).
Bij sommigen van deze plaatsen is toilet en 
douche aanwezig, maar slechts enkelen 
hebben een aangepaste toiletruimte.
De douchebeurt is een ‘leuke’ taak voor de 
mantelzorger! Hans zou de douchekop wel 
even vasthouden. Ik zei nog: “Als je me 
maar droog laat.” De woorden waren nog 
niet uitgesproken of ik kreeg de volle laag. 
Mijn broek was door en door nat. Fijn hoor!
Komen we eindelijk bij een hotel met 

 aangepast toilet, zit er een trap voor met 
wel 8 treden!

Mijn zus en zwager vergezellen ons ook nu 
weer. We hebben Soes (onze hond) en de 2 
hondjes van mijn zus ook mee. Dit staat 
garant voor zeker 2x per dag een heerlijke 

Onze camperreis naar Wit Rusland 2016

Els en Hans Zwetsloot

Ons plan was om nog 1 x naar WitRusland te reizen als ’ervaren’ kampeerders.
Het is ons vorig jaar zo goed bevallen dat we de eerste camper van 30 jaar oud hebben 
ingeruild voor een iets jonger exemplaar van 20 jaar.
Nu één met een goede toilet en badkamer. Bovendien kunnen we nu gewoon rechtop 
staan en hebben veel meer bergruimte onder en boven in ons huisje op wielen. Met wat 
aanpassingen, vaste grepen, een losse greep voor onderweg en een extra rail op de 
fietsendrager voor 2 rolstoelen, moet het mogelijk zijn hier nog een paar reisjes mee te 
maken.
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wandeling zonder de mannen, die slapen 
eerst uit! Thuis hebben we al de visa voor 
Wit Rusland in orde laten maken. De 
 honden moeten een gezondheidsverklaring 
hebben. Dit is te zien aan een officieel 
stempel van de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit in hun hondenpaspoort. 
De prijs hiervoor is meer dan wij voor ons 
visum betaald hebben.

Na twee weken bereiken we de grens met 
Wit Rusland.
Om het stukje niemandsland, ongeveer 
3 kilometer, over te steken zijn we ruim 
3 uur bezig.
Vier controleposten, paspoortcontrole, 
papieren invullen en die goed bewaren, 
wordt er op ons hart gedrukt! Het autopas-
poort is hier van grote waarde! De auto 
moet ingeklaard worden, en later weer 
 uitgevoerd.
Van binnen wordt ons huisje goed bekeken. 
De kastdeur moet open en de inhoud wordt 
op afstand bekeken want er zit een enge 
hond! De meeste Wit-Russen zijn bang voor 
honden. Ook het bagage hok moet open en 
wordt geïnspecteerd.
“Geen drank, geneesmiddelen of geld bij 
u?” Nee wij hebben niets! Het chassis- 
nummer wordt gecontroleerd en ze vragen 
hoeveel cilinderinhoud deze wagen heeft? 
Ik dacht: hij bedoelt de inhoud van de 
 dieseltank en geef dus als antwoord 60 liter. 
Een grote misser dus, maar weet ik veel.

Even later staan we met onze campers in 
Brest op een parkeerplaats bij een heuse 
kartbaan. Voor € 6,- met stroom en een 
 verschrikkelijk stinkend toilet! Gelukkig 
hebben we zelf een beter toilet.
Om onze toilet te legen loop ik naar een 
grote put, fout dus. De put om het toilet in 
te legen bleek ietsje verder te staan. Ik 
kreeg een stortvloed aan Russisch over mij 
heen van de beheerder, die 24 uur aanwezig 
is en zich duidelijk verveelde.

De volgende dag worden we opgehaald door 
onze Wit Russische kennissen en vertrek-
ken we naar Bogdanovka, een klein dorpje 
zo’n 300 km verderop.
De wegen in Wit Rusland zijn over het alge-
meen goed te berijden.
Sasja, die 16 jaar geleden als kind schuchter 
ons huis binnenstapte met alleen de 
 kleding die hij aanhad en wat souvenirs, 
neemt hier het stuur van mij over. 
Inmiddels is hij een vrachtwagenchauffeur 
van 27 jaar en zodra zijn visum in orde is, 
vertrekt hij weer voor een dikke maand 
naar Europa.
Hij vindt het maar wat leuk om met de 
camper te rijden, met 5 in plaats van 21 
versnellingen.
In het dorp worden we weer zeer vriende-
lijk begroet door de rest van de familie. Als 
wij er zijn, geven ze een groot feest!
We kunnen de camper in de tuin parkeren, 
krijgen stroom en water. En we mogen hun 
toilet en douche gebruiken.
Hans moet wel een trapje op, een gestuntel 
van jewelste voor hij eenmaal op het toilet 
beland is. De deuren zijn net te smal voor 
de rollator. Een douchebeurt heeft hij daar 
achterwege gelaten, want de douche ziet er 
niet erg stevig uit.
We hebben de thuiszorg in Hoek van 
 Holland voor vertrek al ingeseind dat een 
douche beurt 2 keren per week hier waar-
schijnlijk niet gaat lukken. Geen probleem, 
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ze gebruiken wel een pannensponsje als we 
weer thuis zijn. Zover laten we het natuur-
lijk niet komen!
Halverwege ons verblijf worden we uitge-
nodigd op een vakantiepark. Midden in het 
bos staan een paar oude gebouwen. Wij 
krijgen een 4 persoonskamer. Sasja slaapt 
op de bank in het voorste gedeelte. Voor het 
toilet moesten we naar buiten en het is 
daar ‘s nachts pikkedonker. 
Eten en frisdrank hadden ze, de familie 
waar we door uitgenodigd waren meegeno-
men, maar koffie en/of thee ontbraken 
evenals bekers en bordjes. We dachten daar 
Wi-Fi te hebben maar dat was niet zo. Het 
was echt improviseren.
Schreef ik eerder dat vallen onmogelijk is in 
onze camper, nou Hans bewijst het tegen-
deel. Tot 2x toe belandt Hans op de harde 
vloer! Wat kan hij iemand toch laten 
schrikken, het went nooit!

Met de auto van de familie gaan we op weg 
naar Minsk, onderweg bezoeken we een 
spoorwegstation! Dat staat bovenaan het 
verlanglijstje van Hans. Mijn spoorweg-gek!
Veel is er echter niet te zien voor hem. Om 
op het spoor te kijken moet er een ijzeren 
trap betreden worden. Deze heeft wel 2 
gleuven voor de fietsen, maar met de rol-
stoel durf ik deze (8) baan niet op!
Foto’s wil hij wel graag, dus we parkeren 
Hans voor een ijzeren hekwerk, net een 

gevangene achter de tralies, en wij naar 
boven om foto’s te maken. In deze landen 
wordt er bijna geen rekening gehouden met 
mensen in een rolstoel, stoepranden lijken 
wel extra hoog!
Ook een kerk waar je zonder traptreden 
naar binnen kunt, bestaat daar gewoon 
niet. Ook hier laten we Hans onderaan de 
trap aan zijn lot over. 
Dit jaar heeft hij in deze hoedanigheid geen 
biergeld ontvangen, vorig jaar werd hij wel 
beloond met 30.000 roebels!
Op de laatste avond krijgen we een uitnodi-
ging voor de bruiloft van Alosja, een broer 
van Sasja, die nu nog vrijgezel is. Op 25 
oktober mogen we zijn bruiloft meevieren!
 
Na een week ontzettend verwend te zijn 
met de meest simpele middelen, moeten 
we het land weer verlaten. De heenreis 
kostte de grensperikelen ons 3 uur, de 
terugweg doen we er 4,5 uur over, door een 
stommiteit van mij. Ik had nl de groene 
kaart thuis laten liggen, een groot 
 probleem. Het leverde ons een flinke 
 geldboete op!
Door een douanier word ik meegenomen 
naar een smoezelig kantoortje. Er staan 2 
computers en een oude printer die allerlei 
vlekken geeft.
Ik moet op wel 8 vellen papier in drievoud 
handtekeningen zetten, maar alles staat in 
het Russisch. Ook moet ik iets overschrij-
ven, ook in het Russisch. Geen idee wat er 
staat dus!
Daarna mochten we onze reis vervolgen. Of 
ik nu nog terug mag komen????

In Polen maken we nog een rit met de tram 
(die hobby toch!), een lagevloer tram. Daar 
komen we makkelijk in met de rolstoel: er 
wordt een plank naar buiten geschoven, 
een mooie oprit!
Op naar het centrum van Wroclaw. Toen 
we weer uitstapten, daar waar we de reis 
ook waren begonnen, moesten we een 
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 lange trap af en op, om onder de rails en de 
weg door te lopen. Noodgedwongen hebben 
we het alternatief genomen, 10 minuten 
omlopen en zo komen we weer aan de 
 goede kant van de weg. (Jammer dan.)
We zoeken ook nog wat stoomtreinen op. In 
Wernigerode in Duitsland vinden we deze 
en ook een parkeerplaats voor de campers 
in de buurt van het station. 
Eén keer per uur horen we hem ook echt, 
gefluit en gesis, Hans is in zijn nopjes. We 
gaan hem opzoeken! Met de rolstoel, over 
het fietspad. De voetgangers krijgen een 
trap te zien, maar wij moeten een grote 
lange helling op met de rolstoel. Dat is 
 zweten want het is al zo warm!
Wederom parkeer ik Hans voor een hek dan 
kan ik de nodige foto’s maken. Deze keer 
houdt Soes hem gezelschap.

Nog een nachtje en we zijn weer thuis. 
Soms ben ik blij in Nederland te wonen, 
heerlijk alles vlak! Geen bergen en dalen. 
Stoepranden die netjes een verlaging heb-
ben voor de rolstoelen. Weinig tot geen kin-
derhoofdjes op de stoep of straat. En lekke-
re brede stoepen!

En oh, wat ben ik blij dat we vlak voor deze 
reis rubberen banden onder de rolstoel heb 
laten monteren, dit kan ik een ieder aanra-
den!
Kostte wel € 100,- maar dat zijn ze zeker 
waard geweest deze keer! •

Noot van de redactie: Els en Hans zijn in 2015 en 
2016 samen met de zus van Els en haar man in 
2 campers naar Wit Rusland gereden. Daar 
wonen kennissen waarvan de kinderen, inmid-
dels volwassen, bij hen zijn geweest via stichting 
‘Rusland kinderhulp’ uit Hollandscheveld. Voor 
de reis hadden ze ongeveer 6 weken uitgetrok-
ken. Hans heeft als hobby modeltreinen.

Vooraankondiging regio dag Oost

Datum: Zaterdag, 22 april 2017, vanaf twaalf uur
Locatie: Hotel Waanders
 Rijksweg 12
 7951 DH Staphorst.

We zijn nog bezig een programma samen te stellen.
Opgeven kan wel alvast: regiooost@ataxie.nl
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Mijn vrouw is een lieve driftkikker.
Ik vind het een drama dat ik een steeds 
groter beroep op haar moet doen vanwege 
mijn ziekte, maar voorlezen vindt ze leuk 
dus dat scheelt.
Al lijkt me een beschrijving op een pak rijst 
nou niet de meest inspirerende tekst om 
voor te moeten lezen.

Tevens moet ze de auto besturen. Als ze 
dan in het verkeer woorden krijgt met een 
lid van een motorbende, maan ik haar tot 
kalmte. ‘Blijf nou rustig! Ik heb mijn pistool 
vergeten en sinds ik ADCA heb, schiet ik 
vaak mis!’
‘Bemoei je er niet mee! Hij moet uitkijken 
en ik rij!’ Ja, dat is de afspraak. Als je niet 
meer stuurt, dan moet je je er ook niet 
meer mee bemoeien.
Ik en me ergens niet meer mee bemoeien. 
Ik blijf het moeilijk vinden.

Het is vroeg in de ochtend. Mijn vrouw 
sleurt me uit bed. ‘Trek je wetsuit aan. Het 
is droog, dus we gaan zwemmen’.

Ja, u leest het goed. Ook zij heeft een 
zwempak en tot in december gaat ze 
gewoon mee het water in.
Maar ze wil niet dat ik door de modder 
kruip als zij erbij is. Aangezien ik geen 
evenwicht heb, helpt ze me dus voetje voor 
voetje de schuine kant af het water in.
Ook voetje voor voetje het water weer uit. 
Ze ondersteunt me zodat ik niet val, tot ik 
bij mijn scootmobieltje ben en mezelf kan 
vasthouden.
Er komt een oudere vrouw op ons af die 
zegt: ‘Mag ik u zeggen dat ik zelden zoveel 
liefde tussen een man en een vrouw heb 
gezien?’

Ik ben best wel ontroerd.
Ik zal maar niet zeggen, dat ik net in het 
water nog op mijn sodemieter heb gehad.
Ik ben de vuilniszakken vergeten die de 
autostoelen droog moeten houden.
Maar dit mooie moment ga ik nu even niet 
verpesten. Die vuilniszak discussie komt zo 
wel weer. •

Een mooi moment
Johan van der Hoorn
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Marinus, een woordkunstenaar, zich 
 begevend op het vlak van psychologie en 
filosofie, sprak met een dertigtal bezoekers 
in Oegstgeest. Zijn betoog laat zich het 
 beste vergelijken met een boom waar 
steeds weer nieuwe takken (onderwerpen) 
aankomen die, hoe verschillend ook, toch 
een organisch geheel vormen. Hoewel er 30 
individuele luisteraars waren, had men het 
gevoel persoonlijk te worden toegesproken. 
Reacties uit de zaal pasten allemaal 
 wonderwel in Marinus betoog. Het was een 
indrukwekkende ervaring.

Tot slot werd onze voorzitter Gerard Kulker 
vanuit de zaal verzocht om vanuit de 
 vereniging, naast de harde feitelijke neuro-
logische wetenswaardigheden, ook blijvend 
aandacht te geven aan psychologische- en 
inzicht gevende informatie zoals die van 
Marinus. Hoe ga je met je aandoening om? 
Wat betekent het om mantelzorger te zijn? 
Blijvende punten van aandacht. Gerard zegt 
toe, dat het bestuur zich zal inzetten om 
hier aandacht aan te besteden.

Marinus had voor ons, heel bijzonder, een 
gedicht gemaakt waarmee hij zijn presen-
tatie begon: 

De doorzetter

Achteruit
ga ik steeds verder

Verliezend
tel ik mijn winst

Grenzen verleggend
vind ik nieuwe grenzen

Loslatend
houd ik anders vast

Als een ander mij opgeeft
geef ik mijzelf nog niet op

Ik verras anderen
en soms mezelf

Ik ben een doorzetter
traag ga ik verder

Help mij
door mij niet te helpen

Luiheid is
des duivels oorkussen

Vermoeiend ben ik
voor haastige helpers •

Marinus van den Berg 26-11-2016

Regiodag west 
Zaterdag 26 november 2016
Een indrukwekkende ervaring met Marinus van den Berg
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Maar misschien komen er ook nog andere 
vragen op zoals: waarom hij, waarom zij, 
waarom nu, hoe moeten we nu verder 
 zonder hem. Er zijn vraag-vragen en er zijn 
levensvragen. Levensvragen vragen niet 
om oplossingen maar om een respons, om 
ingeluisterd te worden. Er zijn altijd verha-
len achter de vragen.
Je kunt je op een wintersport in de bergen 
voorbereiden maar niet op alle gevaar. Je 
kunt een reisverzekering afsluiten, maar 
niet voor alles. Vaak niet voor de geestelijke 
schade. Als er een verantwoordelijke 
gevonden kan worden dan kan er een vaak 
langdurend proces op gang komen en kan 
er letselschade worden uitgekeerd. Maar 
niet alles kan in geld worden omgezet. Je 
kunt een motorongeval hebben gehad en er 
is een beschadiging in het gebied van de 
kleine hersenen met grote gevolgen voor je 
werk, voor het aangaan of verdergaan van 
relaties, voor het opnieuw vinden van zin 
voor je leven.

“Wie geen zin heeft moet zin maken,” zei 
de filosoof René Gude. Hij heeft tot het 
 einde van zijn leven zin aan zijn leven 
gegeven. Hij heeft een richting aangewezen 
door vanuit hemzelf te beginnen, maar 
misschien even vergeten dat niet alles 
maakbaar is en dat de één meer in huis 
heeft om er iets van te maken dan de 
ander. Er zijn altijd weer die persoonlijke 

verschillen. Er is altijd weer iets dat niet te 
veralgemeniseren is. Er zijn wegen die er 
niet al liggen maar die je zelf moet banen. 
Er zijn wielen die niet opnieuw uitgevonden 
moeten worden, maar er zijn ook wielen 
die alleen voortbewegen als ze op jouw 
maat en tempo zijn. Je kunt een reis, een 
wintertocht in de bergen, voorbereiden, 
maar er is vaak geen try-out. Elke keer is de 
eerste keer een avontuur. De reis is altijd 
weer anders.  

Drie mensen die dezelfde tocht maken, 
maken toch drie verschillende tochten. 
Ieder komt met een eigen verhaal thuis. 
De één heeft soms iets gezien wat de ander 
helemaal niet heeft gezien. Ik reisde via 
Schiphol vanuit Oegstgeest/Leiden weer 
terug naar Rotterdam. Het was tussen half 
vier en vijf uur. De zon was aan het dalen 
en ik zag schitterende luchten. Ik weet bijna 
zeker dat er meerderen waren die dat niet 
zagen, hoewel ze in dezelfde trein zaten. Er 
waren er die dommelden en in een hazen-
slaapje waren en er waren er die op hun 
mobiel berichten lazen. Ze keken niet naar 
buiten. Ze hadden een andere reis. Ik reisde 
terug van een nieuwe ontmoeting met 
mensen die lijden aan ADCA of een variatie 
daarop. Van de eerste keer was mij de 
indruk bijgebleven dat ik met doorzetters te 
maken had. Het accent niet op slacht-
offerschap maar eerder op veerkracht en 

Terug uit Oegstgeest

Er is een Nederlandse skiër in Tirol tijdens de wintersport om het leven gekomen. Hij is 
door een lawine overvallen. Bevond hij zich in een ontraden gebied en hoe is hij daar 
terechtgekomen? Was hij een ervaren sporter of nog een beginneling? Tal van vragen 
kunnen opkomen bij zo’n verschrikkelijk bericht. Op veel van die vragen zal een 
antwoord komen voor de direct betrokkenen. Antwoorden van hulpverleners, 
deskundigen en instanties voor de nabestaanden.
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 telkens verschuiven van bakens. Ter voor-
bereiding schreef ik de tekst de doorzet-
ter…. “Ik zet ook wel eens niet door, dan 
ben ik zo moe – niet te verwarren met lui 
– dat ik meer zit dan doorzet,” zei iemand.
Een onbekend pad moeten lopen, die maar 
weinigen moeten lopen, is vermoeiend en 
vol van paradoxen en ambivalenties. Het 
maakt ook uit of je nog een beginneling 
bent of zoveel geleerd en ervaren hebt dat 
veel dokters veel van je kunnen leren, als 
ze ”een groot oor” hebben. Het doet goed 
als een dokter goed weet te luisteren, maar 
als je niet ook goed naar jezelf luistert…. 
Een gespecialiseerde dokter die veel van de 
ziekte weet, weet nog niet altijd veel van 
jou als zieke mens of van jou als partner of 
ouder van een zieke. Je kunt boos worden 
op die dokter. Je kunt ook de vraag stellen: 
hoe leer ik mij zelf beter kennen? Wie ben 
ik? Wie aan het begin staat en begint te 
beseffen dat er een lange loop wacht waar-
van je niet weet hoe en waar die eindigt, 
die kan zich informeren over de ziekte, die 
kan praten met hulpverleners en met wat 
ervaringsdeskundigen heten, lotgenoten. 
Zij vertellen hun ervaring maar of die 
 ervaring jou helpt of steunt of inspireert 
dat weet jij alleen.

Je hebt soms mensen nodig met een andere 
vraag, een open vraag: hoe is het voor jou? 
Wat betekent dit voor jou? Open vragen die 
je de ruimte bieden om je eigen wiel uit te 
vinden. Je hebt soms geen adviseurs, geen 
oplossers nodig, maar mensen met een 
open hart en soms ook een geoefend oor. 
Aangekomen ging ik bloemen kopen en 
kocht voor een zacht prijsje gerbera’s met 
allemaal een eigen kleur. Thuis kortwiekte 
ik de steel en nu drijven ze in een schaal. 

Alle keramische schalen zijn anders en 
uniek. In mijn huis ligt in een schaal ook 
een magnolia die nog open moet gaan. Ik 
wacht hoe ze zal worden.
Aan het begin weet je niet wie en hoe je 
zult worden. “Er zijn ook mensen die niet 
van bloemen houden,” zei ik tegen een 
Surinaamse man in de bloemenwinkel. 
“Dat zijn mensen zonder hart,” zei hij. Ik 
weet niet of dat waar is. Ik moet over deze 
reactie nadenken maar voorlopig wens ik 
ieder mens, een mens met een warm open 
hart toe. Iemand, misschien een vreemde, 
met wie het klikt en met wie je kunt delen, 
praten huilen en lachen als je een onbeken-
de weg hebt te gaan in de winter van je 
leven. •

Marinus van den Berg
26.11.2016
Teruggekeerd uit Oegstgeest.
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…  er op de vrijwilligersdag in Nijkerk een leuk programma werd 

aangeboden en zich ook een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld 

 hebben

…  er nog steeds vrijwilligers voor verschillende commissies gezocht 

worden!

…  voor veel commissies u het werk thuis kunt doen! Neem dus 

contact op als u wat voor de vereniging wilt betekenen  

info@ataxie.nl 

…  Els nog plaats heeft in de auto. Wil je met haar carpoolen naar 

Rosmalen, laat het haar dan even weten

…  er ’s winters geen wandelingen zijn maar we bij elkaar ‘op de 

koffie’ komen

…  de Lotgenotenvakantie 2017 naar Baarlo, in de Kop van 

 Overijssel, gaat

…  de vakantieweek in 2017 voor het 10e jaar georganiseerd wordt

…  er al een wachtlijst is voor deze vakantieweek

…  de familiedag in Ouwehands Dierenpark Rhenen een succes was

…  je als ADCA patiënt goed op reis kunt met een camper

…  we in principe een nieuwe penningmeester hebben 

…  zij Gabriëlle Donné-Op den kelder heet en op de ALV officieel 

benoemd hoopt te worden

…  wij Wilbert Uijl dankbaar zijn voor het werk in de afgelopen jaren

…  je de ADCA/SCA krant ook digitaal kunt ontvangen

…  er ook een gesproken versie van de ADCA/SCA krant is op een 

daisy speler

…  aanmelden hiervoor kan bij Els Zwetsloot els.zwetsloot@ataxie.nl

…  je op de website van de vereniging informatie kunt vinden over 

activiteiten etc.: http://www.ataxie.nl/ 

…  Cathalijne van Doorne een blog bijhoudt met artikelen over 

ADCA: http://ataxie-adca-sca.blogspot.nl/

…  de kopij voor de volgende ADCA/SCA krant voor 1 maart 2017 

aangeleverd moet zijn
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Colofon
Patiëntenvereniging “Autosomaal Dominant Cerebellaire Ataxie
Vereniging Nederland”
Postbus 120, 3150 AC Hoek van Holland
Emailadres: info@ataxie.nl 
Telefonisch spreekuur: elke werkdag van 14.00 tot 16.00 uur op
telefoonnummer (0181) 310060
Webadres: www.ataxie.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ataxie
Triodosbank NL30TRIO 0198 3888 45 t.n.v. ADCA Vereniging NL te
Hoek van Holland 
Verenigingsregister: KvK 40482798

Contactdagen: de jaarlijkse landelijke contactdag valt samen met de
algemene ledenvergadering. Contactpersoon regiodagen:
Harry Mensinga. 

Redactie van deze ADCA-krant: Marjanne Visscher, Jenny Uijl, 
Nynke Schukking en Rolf Hoekstra.
Emailadres redactie: redactie@ataxie.nl
Verschijningsmaanden: januari, april, juli en oktober.
Deadlines voor kopij: 23 november, 1 maart, 1 juni en 1 september.
Te laat ontvangen kopij wordt niet geplaatst en de redactie behoudt
zich het recht voor om bijdragen in te korten en te redigeren.

Medisch-wetenschappelijke adviesraad: mevrouw dr. J. van Meete
ren, revalidatiearts, voorzitter (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam), 
mevrouw dr. E. Brussse, neuroloog  (Erasmus Medisch Centrum 
 Rotterdam), mevrouw dr. W. van Roon, moleculair bioloog (Universitair 
Medisch Centrum Leiden),  mevrouw drs. M. Schouten, klinisch geneti
cus (Radboud Universitair Medisch Centrum), mevrouw dr. D. Verbeek, 
moleculair bioloog (Universitair Medisch Centrum Groningen),  
de heer drs. J.J. de Vries, neuroloog (Universitair Medisch Centrum 
Groningen), de  heer dr. B.P.C. van de Warrenburg, neuroloog (Radboud 

Universitair Medisch Centrum)

Aangesloten bij: Ieder(in), de Vereniging Samenwerkende Ouder 
en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren 
aandoeningen (VSOP), de VSN werkgroep Ataxie van Friedreich, de 
Hersenstichting Nederland,de Europese Federatie van Erfelijke 
Ataxieën (EuroAtaxia), de European Organization for Rare 
 Disorders (Eurordis), de National Ataxia Foundation (NAF) in de V.S. 
en de NACGG, Nederlandse Associatie voor Community Genetics en 
Public Health Genomics.

Publicaties:

ADCAkrant (nieuwsbrief). Op papier, op internet en op geluids drager: 
de ADCAkrant verschijnt ook in gesproken vorm voor mensen met 
een leeshandicap bij Dedicon, Postbus 24, 5360 AA Grave.
Tel.: (0486) 486486. Fax: (0486) 476535.
Email: info@dedicon.nl. Internet: www.dedicon.nl.
Financiering: contributies van leden en donateurs en subsidies van 
het Fonds PGO.

Machtigings formulier

Aankruisen wat van toepassing is:
 Aanmelding lid (jaarcontributie € 30,-)
 Aanmelding donateur (jaarcontributie € 15,-)
 Wijziging
 Machtiging

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

 man  vrouw

Machtigt hierbij de ADCA Vereniging
Nederland om, tot wederopzegging, de
contributiebijdrage (€ 30,-) per jaar of
donateursbijdrage (€ 15,-) per jaar af te
schrijven van onderstaande rekening.

Bankrekeningnummer (met IBAN):

Plaats:

Datum:

Handtekening

Lid / donateur*)

*) omcirkelen wat van toepassing is

Deze machtiging kunt u sturen naar:
ADCA Vereniging Nederland
Postbus 120
3150 AC Hoek van Holland
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