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Dit is de tweede keer dat de ADCA/SCA 
krant in kleur op de mat valt. Hopelijk 
bevalt de nieuwe opmaak goed. Als 
redactie horen wij graag je mening: 
redactie@ataxie.nl

Wij hebben tevens wat vers bloed bij 
de redactie, iets dat erg gewenst en 
prettig is. Ika Timmer, Anita Zuidema, 
Aniek Vollenbroek en Rosalie van Kuijk, 
welkom! Ika en Anita gaan meehelpen 
met het redigeren en corrigeren van 
ingekomen stukken. Rosalie en Aniek 
zullen regelmatig een column verzorgen. 
Rosalie geeft daarmee een stem aan 
moeders met kinderen die een erfelijke 
vorm van ataxie hebben. Aniek gaat 
schrijven over waar je als jongere 
met een erfelijke ataxie zoal tegenaan 

loopt. Jenny Uijl gaat stoppen met het 
redactiewerk. Erg jammer maar haar 
privéleven slokt haar aardig op. Vanaf 
deze plaats willen we Jenny hartelijk 
danken voor haar inzet.

Op de agenda komt u de algemene 
ledenvergadering en de daarop volgende 
landelijke contactmiddag tegen. Deze 
wordt gehouden op zaterdag 2 juni 
2018. Alle leden krijgen een persoonlijke 
uitnodiging.

Namens de redactie wensen wij jullie veel 
leesplezier,

Nynke Schukking 
redactie@ataxie.nl

Dit is een spreekwoord dat je vast wel 
kent. Misschien heb je het zelf ook 
gebruikt, op een moment dat het je goed 
uitkwam. Nu moet je spreekwoorden 
wel in de juiste context gebruiken, want 
anders wordt er om je heen gegniffeld of 
haal je ‘De Wereld Draait Door’.
Om te voorkomen dat mij hetzelfde 
gebeurt, zal ik eerst even uitleggen 
waarom ik het hier boven de bijdrage van 

het bestuur heb gezet. Ten eerste is het 
maart, dus het voorjaar is op komst als 
de nieuwe ADCA-krant bij jullie in de bus 
glijdt. Ten tweede is het zeker een ander 
dan het gebruikelijke geluid, waarvoor ik 
hier aandacht wil vragen.

Binnen onze vereniging is er meer 
aandacht nodig voor de diversiteit aan 
leden. In de ledenraadpleging kwam 

VAN HET BESTUUR

VOORWOORD

Vervolg op volgende pagina >
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het al naar voren. Verschillende leden 
gaven aan dat de onderwerpen, die hen 
vooral bezighouden onvoldoende aan 
bod komen. Ik heb het dan over de leden 
die nog werkzaam zijn en die meer in 
beslag worden genomen door de vraag 
hoelang ze hun werk nog naar behoren 
kunnen doen. Hoe zal het gaan als er 
problemen op het werk komen? Worden 
ze dan gedeeltelijk afgekeurd? Of juist 
goedgekeurd voor ander werk? Hoe zal 
mijn leidinggevende reageren als ik vertel 
dat ik ADCA heb? Waar kan hij informatie 
over ADCA en werk krijgen?
Of jonge leden die aangeven dat zij 
nog aan het begin van hun leven staan. 
Afgestudeerd zijn en juist op zoek zijn 
naar een baan met hopelijk nog een 
hele carrière voor zich. Sommigen 
van hen schrikken van de soms zware 
onderwerpen die op onze bijeenkomsten 
aan de orde komen, en vragen zich af 
of het wel zinvol is om bijeenkomsten te 
blijven bezoeken.
Ik vind dat we met alle leden binnen de 
vereniging rekening moeten houden. Dus 
ook met deze groepen. Het is daarom 
goed als we binnen onze vereniging aan 
meer onderwerpen aandacht besteden.

In vervolg hierop heeft de commissie 
WMO een andere naam gekregen. 
Het is de Commissie Ondersteuning 
geworden met onder de vrijwilligers ook 
anderen dan alleen WMO deskundigen. Er 
zijn nu ook een paar vrijwilligers die zich 
specifiek	richten	op	vragen	rondom	werk,	
aangepast werk en de gevolgen van 
ADCA voor het werk.
Zelf ga ik met Aniek Vollenbroek aan de 
slag	om	een	specifieke	dag	te	organiseren	
voor de jongsten (tussen 10 en 15 jaar) 
onder ons. Het ligt in onze bedoeling er 
een verantwoorde, vooral actieve dag van 
te maken. We houden jullie op de hoogte.
In de maand april of mei 2018 zal er 
een ‘naastendag’ (voorheen partnerdag) 

worden georganiseerd. Het zal weer een 
gezellige ontspannende dag worden met 
ook een leerzaam thema. Jullie zullen 
tijdig worden ingelicht over deze dag.
Het is bemoedigend te zien dat er zich 
flink	wat	mensen	hebben	aangemeld	voor	
de klankbordgroep. Hiervoor gaan we in 
de komende maanden een bijeenkomst 
organiseren om een aantal onderwerpen 
uit te diepen. Daarnaast willen we met 
elkaar ervaren hoe de klankbordgroep het 
beste zijn werk kan doen.
Vragen die we de komende tijd gaan 
uitdiepen zijn:
•	 Inhoud geven aan het meer 

doelgroepen gericht werken binnen 
de vereniging. Dus activiteiten en 
thema’s aanbieden voor leden met 
arbeidsvraagstukken, andere vormen 
van erfelijke ataxie en jongeren. Naast 
de gebruikelijke activiteiten.

•	 Inzet van aanwezige ervarings-
deskundigen binnen de vereniging 
naar expertise en behandelcentra.

•	 Belangrijke levensthema’s voor 
mensen met ADCA of een andere 
erfelijke ataxie een plaats geven 
binnen de belangenbehartiging vanuit 
de vereniging.

•	 Hoe kunnen we nieuwe leden werven? 
Mensen met ADCA of een andere vorm 
van erfelijke ataxie die nog geen lid 
zijn. 

Mochten deze voorbeelden je aanspreken 
en je graag mee wilt doen aan de 
klankbordgroep, dan kun je je aanmelden 
via https://nl.surveymonkey.com/r/
ADCAKlankbordgroep.
Momenteel hebben zich al 23 mensen 
aangemeld, maar er zijn nog een paar 
plaatsen beschikbaar. Mogelijk raak jij zo 
ook betrokken bij het nieuwe lentegeluid 
van de ADCA vereniging.

Gerard Kulker
voorzitter
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Op zaterdag 19 mei start ik om 10:00 
uur bij het poortgebouw van landgoed 
Elswout, Elswoutslaan 22, 2051 AE 
Overveen.	Op	vrijdag	1	juni	finish	ik	
om 17:00 uur bij het NS station in 
Groningen bij het ‘Peerd van ome Loeks’.

Als u/jullie mij tijdens deze rit willen 
opzoeken is hier de weekindeling:

•	 Dag 1: zaterdag 19 mei – start 
om 10:00 uur in Haarlem bij het 
poortgebouw van landgoed Elswout, 
Elswoutslaan 22 in Overveen. Vanaf 
daar rijd ik naar Diemen. (30 km)

•	 Dag 3: maandag 21 mei – rijd ik van 
Diemen naar Almere Buiten. (30 km)

•	 Dag 4: dinsdag 22 mei – rijd ik van 
Almere Buiten naar Lelystad. (20 km)

•	 Dag 6: donderdag 24 mei – rijd ik 
van Lelystad naar Urk. (27 km)

•	 Dag 11: maandag 28 mei – rijd ik 
van Urk naar Lemmer. (25 km)

•	 Dag 12: dinsdag 29 mei – rijd ik van 
Lemmer naar Heerenveen. (28 km)

•	 Dag 14: donderdag 31 mei – rijd ik 
van Heerenveen naar Bakkeveen.  
(35 km)

•	 Dag 15: vrijdag 1 juni – rijd ik van 
Bakkeveen naar Groningen. (30 km)

Noot van de redactie: Christiaan 
rijdt deze sponsorritten al 18 jaar 
in zijn rolstoel. Je kunt hem tijdens 
de sponsorrit volgen op facebook 
Een aanmoedigingsgift kan gestort 
worden op NL91ABNA0543120546 
t.n.v. Stichting Chaim ovv Sponsorrit 
Christiaan.

Zoals elk jaar ga ik ook dit jaar weer een sponsorrit rijden om geld in te 
zamelen voor Kosovo. Dit jaar ga ik de Flevoroute rijden die loopt van 
Haarlem via Flevoland naar Groningen. 

Mijn 18e sponsorrit

NIEUWS
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Tijdens deze middag hebben 
we met ongeveer 30 ADCA 
betrokkenen ervaringen 
uitgewisseld en zijn we met 
elkaar in gesprek gegaan over de 
mogelijke voor- en nadelen van 
voorspellend DNA-onderzoek. 

Na het warme ontvangst werd er gestart 
door Kim Karsenberg en Marianne 
Nijnuis (beleidsmedewerkers van de 
VSOP, koepelorganisatie voor zeldzame 
en genetische aandoeningen) die een 
toelichting gaven op de keuzehulp 
(www.keuzehulp-dna-onderzoek.nl). 

Aanleiding 
Voor steeds meer ziekten is voorspellend 
DNA-onderzoek mogelijk, maar er is nog 
veel onbekendheid over de mogelijkheden 
van genetisch onderzoek. Ook is er veel 
onduidelijkheid over de gevolgen van 
voorspellend DNA-onderzoek. De NPV 
(Nederlandse Patiënten Vereniging), het 
Erfocentrum en de VSOP hebben daarom 
samen met patiëntenorganisaties en 
medische professionals de keuzehulp 
ontwikkeld. De keuzehulp bevat 
toegankelijke en geschikte online 
informatie. Informatie die aanvullend is 
op consulten met de genetisch consulent 
of klinisch geneticus en ook persoonlijke 
ervaringen bevat. Een digitaal hulpmiddel 
voor mensen met een aandoening die 
autosomaal en dominant overerft, zoals 
ADCA. 

Hoe te gebruiken
Kim vertelde dat het een hulpmiddel is 
dat je kan ondersteunen bij het maken 

van een weloverwogen keuze over 
voorspellend DNA-onderzoek. Naast 
individuele afwegingen (‘wil ik het wel 
weten?’), kunnen ook de belangen van 
bijvoorbeeld (volwassen) kinderen, een 
partner en/of kinderwens meewegen. 
Hoe maak je je afweging zo zorgvuldig 
mogelijk? De keuzehulp kan je helpen 
om al die gedachten op een rij te zetten. 
Daarna kun je samen met een klinisch 
geneticus, een genetisch consulent of 
een psychosociaal medewerker van een 
klinisch genetisch centrum in gesprek 
gaan om te bepalen of voorspellend DNA-
onderzoek (op dit moment) voor jou de 
beste keuze is. 
Kim benadrukte dat de keuzehulp dus 
echt een ‘hulp’ is en je niet gaat vertellen 
of je je wel of niet moet laten testen. 
Dat kun je alleen zelf bepalen, eventueel 
in overleg met je partner, naaste(n) en 
mensen van de afdeling genetica. 

Na al deze informatie was het tijd voor 
de goed verzorgde lunch en ondertussen 
konden we met elkaar in gesprek en 
individueel vragen stellen aan Sanne, 
Marianne en Kim. 

In de praktijk
Sanne Stehouwer, maatschappelijk 
werker op de afdeling Genetica van het 
UMC Utrecht, ging vervolgens dieper in op 
de onderwerpen die bij het keuzeproces 
‘wil ik (op dit moment) wel of geen 
voorspellend DNA-onderzoek’ een rol 
kunnen spelen. Niemand heeft een glazen 
bol waarin je kunt zien hoe een keuze 
uitpakt. Haar ervaring is dat mensen bij 
erfelijkheidsonderzoek vooral de wens 

Regiomiddag west, 4 november, Oegstgeest
Voorspellend DNA onderzoek, waarom wel of niet?

VERSLAG DOOR KIM KARSENBERG

Vervolg op volgende pagina >
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hebben om van de onzekerheid af te 
komen. Een ongunstige uitslag kan echter 
ook weer een heel nieuwe onzekerheid 
geven. Bijvoorbeeld over wanneer de 
eerste klachten zullen ontstaan.

Het familieverhaal
Ze startte met een ervaring uit haar eigen 
praktijk. Tijdens het vertellen van een 
familieverhaal maakte Sanne duidelijk 
dat ieder gezinslid zijn eigen wensen, 
behoeften en overwegingen had om wel 
of niet voorspellend DNA-onderzoek te 

laten doen. Daarnaast werd ook duidelijk 
dat de levenssituatie waarin iemand 
zit van invloed kan zijn op het wel of 
niet laten doen van voorspellend DNA-
onderzoek. De belangrijkste conclusies 
die aan het einde van dit familieverhaal 
werden getrokken waren:
•	 Dat het belangrijk is dat je terug 

kunt kijken op een zorgvuldig 
besluitvormingsproces.

•	 Als er sprake is van een zorgvuldig 
besluitvormingsproces, dan lukt het 
meestal goed om weer een evenwicht 
te vinden. Ongeacht de uitslag van het 
voorspellend DNA-onderzoek.

•	 En dat er nieuwe vragen in nieuwe 
levensfases naar voren kunnen 
komen.

Stellingen
Na dit familieverhaal was het volgens 
Sanne tijd om met elkaar ervaringen te 
delen en vragen te stellen aan de hand 
van stellingen. De stellingen die we met 
elkaar bespraken waren:
•	 Een uitslag van DNA-onderzoek geeft 

je zekerheid.
•	 DNA-onderzoek geeft je de 

mogelijkheid om alles goed te regelen.
•	 Het is ook prima om geen DNA-

onderzoek te doen. Je merkt vanzelf 
wel of je klachten krijgt.

Deze drie stellingen gaven veel 
gespreksstof en iedereen was daarnaast 
open en er was een goede interactie 
vanuit de zaal. 

Eigen ervaringen
Tijdens het bespreken werd duidelijk 
dat de ervaringen verschilden en dat 
iedereen zijn eigen afwegingen, wensen 
en behoeften had. Sanne gaf aan dat 
het bij de keuze wel of niet voorspellend 
DNA-onderzoek heel belangrijk is om je 
te realiseren dat er geen goed of fout is 
en dat tijdens het proces een keuze kan 
veranderen. Het belangrijkste is dat er 
een zorgvuldig besluitvormingsproces 
is op basis van volledige en juiste 
informatie. De kennis en mogelijkheden 
zijn voortdurend in ontwikkeling. Ook 
rondom verzekering en hypotheken zijn 
er regelmatig veranderingen. Informatie 
waar de zorgverleners van de afdeling 
Genetica van op de hoogte zijn. Ga dus 
vooral met zorgverleners van de afdeling 
Genetica in gesprek als je voorspellend 
DNA-onderzoek overweegt. 

Van links naar rechts: 
Sanne Stehouwer, Marianne Nijnuis 

en Kim Karsenberg

Vervolg op volgende pagina >
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Welke onderwerpen komen in de keuzehulp onder andere aan bod?

•	 Is uitstellen van voorspellend DNA-onderzoek een optie? 
•	 Zijn er (controles en) behandelingen mogelijk?
•	 Waar krijg ik de meeste spanning van: weten of niet weten?
•	 Als ik het weet, ga ik mijn leven dan anders inrichten?
•	 Begin van relatie of nieuwe fase van je leven?
•	 Druk van je omgeving?
•	 Kinderwens? (PGD)
•	 Kan ik de aanleg doorgeven aan mijn kinderen?
•	 Verzekeren?

GOED OM TE WETEN!

De keuzehulp is makkelijk toegankelijk, je hebt geen inloggegevens 
nodig, de informatie wordt niet bewaard en verdwijnt zodra je de 
webpagina sluit. Je kunt de antwoorden die jij ingevuld hebt wel 
printen of opslaan op je eigen computer.

VOORAANKONDIGING

Op zaterdag 7 april 2018 organiseren 
wij weer een regiodag oost.

U bent welkom bij:
Hotel Waanders
Rijksweg 12
7951 DH Staphorst

Aanvang 12.00 uur en de middag duurt 
tot ongeveer 16.00 uur.
Inloop vanaf 11.30 uur.

We willen die middag graag met u praten 
over ‘cognitieve veranderingen bij ADCA?’ 
We zijn nog op zoek naar sprekers. 

Zo gauw we meer weten, komt dat op 
de website etc. te staan en als u zich 
heeft opgegeven, krijgt u via de mail het 
programma toegestuurd.

Hartelijke groet, 
Henk en Marjanne

Uitnodiging regiodag oost Opgave: regiooost@ataxie.nl 

!
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Hoe verder de ziekte bij mij vordert, des 
te meer ik het begrijp. Zo werkt dat nou 
eenmaal. Gelukkig begrijp ik het nog niet 
helemaal, maar dat komt nog.

Dat was in de vorige eeuw wel anders. 
Mijn zus en mijn ooms werden ziek. Van 
ADCA had de wereld nog niet gehoord. 
Dokters stonden voor een raadsel waar 
dat geslinger en die steeds slechter 
wordende ogen vandaan kwamen.
En ik? Ik was een puber die niet huilde 
als hij zijn arm brak of een stomp voor 
zijn kop kreeg. Tenslotte gooide opa 
NSB’ers in het Spaarne tijdens de oorlog 
en de rest van de verhalen zal ik jullie 
besparen.
Mijn zus huilde wel. Die werd steeds 
zieker op jonge leeftijd.
Ik kon daar niet tegen. 
De stoeprand was 10 cm hoog. ‘Daar 
gaan we toch niet moeilijk over doen!’ 
‘Ga	dan	trainen!	Koop	een	trimfiets!	
Doe iets!’, reageerde ik, terwijl zij die 
hindernis probeerde te nemen.

Inmiddels weet ik dat ik kan trainen 
tot ik een ons weeg. Mijn verdwenen 
hersencellen, evenwicht en mijn zicht 
krijg ik er niet mee terug.
Natuurlijk doe ik wel iets. Om de twee 
dagen. Armen en benen trainen, want 
ik wil zolang mogelijk de trap op en af 
blijven gaan.
Maar ik weet helaas wel dat ik ‘de strijd’ 
ga verliezen. Maar dan wel lachend 
verliezen, hoop ik. Maar ik weet dat mijn 
naasten niet zullen lachen. En dat doet 
dan wel weer pijn.

Zelf heb ik heel veel geluk gehad. Ik 
werd pas ziek toen ik 40 werd. Bij SCA 7 
ligt het, net als bij alle andere SCA’s, bij 
elk persoon allemaal net ietsje anders. 
In mijn generatie en als je het van je pa 
overneemt, heb je geluk als je niet ziek 
wordt in je jeugd.
Zusje had wel pech. In haar jeugd wist de 
medische stand nog niets van ADCA, dus 
zij moest het doen met ingestraald water 
van Jomanda en hopen op een wonder 
dat nooit zou komen

Ik wist op een gegeven moment dat ik 
50% kans had op de ziekte en besloot 
de wereld te gaan zien, zolang dat nog 
kon. Al slingerend met twee stokken en 
slechtziend toch naar Zwitserland gaan 
om daar tegen een berg op te ploeteren.

Nu, achteraf, heb ik wel veel respect 
gekregen voor mijn zus. Die had helaas 
de kennis en dus ook de keuze niet.
Kon ik nog maar één keer met haar 
praten. En dan tegen haar zeggen:
‘Nu begrijp ik je’.

Begrip

ERVARINGEN DELEN DOOR JOHAN VAN DER HOORN
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ADCA en eetgewoonten

Een recent onderzoek van de universiteit 
van Coimbra in Portugal door de 
onderzoeksgroep van Luis de Almeida 
heeft me aan het denken gezet. 
Cathalijne van Doorne heeft in haar blog 
al over dit onderzoek geschreven.
De conclusie is dat calorie restrictie 
en resveratrol, een stofje dat in de 
hersenen van muizen met het SCA3 gen 
werd ingespoten, via Sirt1 een effect 
hebben op de ontwikkeling van SCA3. De 
muizen kregen op latere leeftijd SCA3 
en als ze al symptomen hadden was de 
achteruitgang langzamer en soms was er 
zelfs verbetering.

MENSEN ZIJN GEEN MUIZEN

ADCA treedt meestal op latere leeftijd 
op, mogelijk als gevolg van cel veroude-
ring met name van de zenuwcellen, 
gecombineerd met een genetische 
predispositie. In zekere zin zijn de oude 
zenuwcellen lui geworden.
Ze zijn altijd goed gevoed en hebben 
geen drang om te vernieuwen. Ze ruimen 
de rommel (fout gevouwen eiwitten) niet 
meer op. 

Om ze te prikkelen weer actief te 
worden en de fout gevouwen eiwitten 
op te ruimen, nieuwe verbindingen aan 
te gaan en te verjongen zijn er enkele 
mogelijkheden.

In het onderzoek hierboven aangehaald 
wordt resveratrol genoemd, een stofje 
dat onder andere in rode wijn voorkomt 
en ook als voedselsupplement te koop 
is. Helaas wordt het na inname zeer 

snel door de lever afgebroken en is het 
consumeren van dit stofje niet effectief 
gebleken.
Caloriebeperking lijkt een betere optie. 
Met name het beperken van de dagelijkse 
inname van suikers en koolhydraten zou 
mogelijk een effect kunnen hebben om de 
neuronen te prikkelen.

De zenuwcellen in de hersenen en het 
ruggenmerg zijn omgeven door de liquor 
cerebrospinalis (LCS) een hersen- en 
ruggenmergvloeistof. Deze vloeistof voedt 
de zenuwcellen met glucose (een suiker) 
als brandstof. Willen we de zenuwcellen 
prikkelen met minder brandstof dan 
zou dit kunnen door minder suikers te 
eten en de grondstof van de glucose, 
koolhydraten. Een beperking hiervan door 
een ‘low carb’ dieet (koolhydraat arm), 
zou een prikkel kunnen zijn voor een 
verjongingseffect op de neuronen.

Volgens sommige onderzoekers zou 
je je bijna dood moeten hongeren om 
enig effect te hebben. Het lichaam heeft 
een grote chemische fabriek, de lever, 
die als er tekorten zijn veel stoffen kan 
aanmaken, natuurlijk binnen bepaalde 
grenzen. Een ADCA patiënt rapporteerde 
een verbetering te constateren met 
een koolhydraatarm dieet. Baat het 
niet, het schaadt ook niet. Er is echter 
(nog) geen wetenschappelijk bewijs dat 
eetgewoonten invloed hebben op ADCA.
Ik ben zelf aan het experimenteren met 
een dag in de week vasten, alleen fruit 
eten en thee drinken. Probeer zo weinig 
mogelijk suiker, aardappelen, rijst, pasta 
en brood te eten en bij alle producten 

WIST JE DAT... DOOR BALTHASAR SCHAAP
WIST 

JE DAT!

Vervolg op volgende pagina >
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De Voedselzandloper van Kris Verburgh
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uit de supermarkt na te gaan hoeveel 
koolhydraten ze bevatten. Door dit 
laatste word je je er pijnlijk bewust van 
hoeveel koolhydraten er in de dagelijkse 
boodschappen zitten. Je valt wel een paar 
kilo af als bijwerking doch dit kan over 
het algemeen geen kwaad.

Suggesties om zelf verder te gaan 
met voedsel en ADCA
Een boek dat me inspireerde om dit stuk 
te schrijven is: De Voedselzandloper van 
Kris Verburgh. 
www.voedselzandloper.com. Je kunt 
een voedselzandloper op een A4 
downloaden en uitprinten. Bij mij hangt 
hij op de koelkast. Zijn resveratrol 
verhaal is wat dubieus vind ik. Een 
geraadpleegde voedingsdeskundige vindt 
zijn wetenschappelijke bronnen wel erg 
selectief gekozen om zijn verhaal te 
ondersteunen.

Over koolhydraatarm, ‘low carb’ eten 
zijn veel boeken in omloop en kan de 
bibliotheek of computer je verder helpen. 
De meeste bakkers en zelfs de ALDI 
heeft koolhydraatarm brood. Het kost wel 
iets meer dan een normaal brood. Voor 
mensen met suikerziekte is het belangrijk 
te weten dat een ‘low carb’ dieet invloed 
heeft op de suikerspiegel in het bloed. 
Overleg met de huisarts of diabetes 
verpleegkundige is dan aanbevolen.
Je moet zelf bepalen hoe aangenaam je 
‘low carb’ vindt en hoever je wilt gaan.
Het belangrijkste is te blijven genieten 
van lekker eten en drinken.

Suggesties voor verder onderzoek
Zoeken naar een resveratrol variant die 
niet snel in het bloed wordt afgebroken, 
niet giftig is, de bloed-hersenbarrière 
goed door kan en effectief is in het 
neuron.

Het effect van een ‘low carb’ dieet en hoe 
‘low carb’, meten bij SCA patiënten.

Nawoord
Graag lees ik reacties van mensen met 
ADCA en hun ervaring met een aange-
paste eetgewoonte. Neem er rustig de 
tijd voor om te wennen aan een ander 
voedselinnamepatroon. Stel doelen die 
na 3 maanden bereikt moeten worden 
zoals een verminderde toename van de 
achteruitgang, verbetering van lopen, 
praten of slikken etc. Vraag ook aan je 
partner of huisgenoten of ze verandering 
zien.

De Voedselzandloper van Kris Verburgh. 
www.voedselzandloper.comJe kunt een voedselzandloper 
op een A4 downloaden en uitprinten.
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WETENSCHAP

Wetenschapsdag ADCA Vereniging
Vrijdag 8 juni 2018: 10.30 tot 17.30 uur in UMCG

Op 8 juni a.s. organiseert de ADCA Vereniging 
voor het eerst een wetenschapsdag waarop 
vooraanstaande wetenschappers elkaar 
informeren over de laatste ontwikkelingen 
op het terrein van ADCA/SCA en ataxie 
breed onderzoek. Wetenschappers van de 
expertisecentra in Groningen en Nijmegen en 
overige universiteiten in Nederland zullen elkaar 
ontmoeten, mogelijk samenwerkingen aangaan 
of bestaande samenwerkingen versterken. 
Ook zal er aandacht zijn voor een update 
van de Zorgstandaard. De dag opent met het 
verhaal van een ADCA patiënt, Cathalijne 
van Doorne, en eindigt met een World Café 
waarin wetenschappers vanuit verschillend 
perspectief op vragen kunnen reageren. Louise 
Mennen, voorzitter van de WO-cie. van de 
ADCA Vereniging, is dagvoorzitter van deze 
inspirerende bijeenkomst. Dr. Luis Pereira de 
Almeida, aan wie de weesgeneesmiddelen 
status toegekend is voor de behandeling van 
SCA met trans-resveratrol, is de hoofdspreker 
van de dag.
 
Naast studenten, onderzoekers en clinici is er 
plaats voor geïnteresseerde leden van de ADCA 
Vereniging. 

HANDIGE INFORMATIE

De toegang is gratis. 

Locatie is Universitair Medisch 
Centrum Groningen, UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

De voertaal is Engels. 

Deelname aan het netwerkdiner op 
het eind van de dag is wel voor eigen 
kosten. 

Aanmelden graag bij de 
penningmeester:
 
Gabriëlle Donné-Op den Kelder

Gabrielle@ataxie.nl
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VOORAANKONDIGING

Eerste aankondiging!
ADCA bijeenkomst regiodag zuid

De regiodag zuid bijeenkomst zal dit jaar 
niet in Rosmalen plaatsvinden, maar op 
verzoek van velen in Midden-Limburg. 
We zijn druk bezig geweest om locaties 
te bezichtigen in de regio Weert. De keus 
is uiteindelijk gevallen op Ons Boerenerf 
in Nederweert-Eind en de datum is 
zaterdag 1 september. 

Ons Boerenerf ligt in een prachtige 
omgeving, het natuurgebied de Zoom, 
waar met mooi weer over een verharde 
weg gewandeld of met de rolstoel 
rondgekeken kan worden. Het bedrijf 
verhuurt een gezellige zaal, maar is 
tegelijk ook een duurzaam bedrijf op 
het terrein van vleesvarkens. Kringloop 
denken vormt de basis. Het bedrijf 
gaat voedselverspilling tegen door 

hoogwaardige restproducten aan de 
varkens te voeren. Duurzaam omdat de 
mineralen in de varkensmest worden 
gebruikt om de bodemvruchtbaarheid 
optimaal te houden. Dit alles om 
kwalitatief een lekker stukje vlees te 
produceren. De catering is er dan ook 
prima! 

De locatie is lastig te bereiken met 
het OV, de bushalte is op een afstand 
van 1,5 km! 

Meer informatie over onder andere 
sprekers kun je lezen in de volgende 
krant. Aanmelden kan dan ook. 

Ons Boerenerf

Banendijk 5, 6034 SV Nederweert-Eind

Zaterdag 1 september 2018 van 11.00 uur tot 16.00 uur
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Zoektocht naar werk

‘Schrijf maar iets over de aandoening 
cerebellaire ataxie in relatie tot jong 
zijn’, zo kreeg ik pasgeleden een mailtje 
van de redactie van de ADCA krant. ‘Ja, 
natuurlijk doe ik dat’, zei ik. Enthousiast 
als ik ben, wil ik altijd van alles aan-
pakken. Niet realiserend dat schrijven 
toch wel een andere tak van sport is, 
waar ik geen ervaring mee heb én dat ik 
weinig tijd heb omdat ik binnenkort een 
sollicitatiegesprek heb.

Laat ik dan maar gewoon beginnen met 
schrijven over het onderwerp wat mij 
op dit moment het meest bezighoudt: 
mijn zoektocht naar werk. Afgelopen 
zomer ben ik afgestudeerd in de 
gezondheidswetenschappen en nu ben ik 
op zoek naar werk, wat helaas niet altijd 
even makkelijk is. Ik heb een erfelijke 
recessieve ataxie (ARCA/SCAR; SCAR8), 
dit betekent dat mijn ouders allebei een 
fout hebben op één versie van het gen. 
Mijn ouders zijn hiermee drager van de 
aandoening. Ik heb beide foutieve genen 
van mijn ouders overgeërfd waardoor 
de aandoening bij mij tot uiting komt. 
Hierdoor heb ik een Wajong-uitkering 
en kan ik niet fulltime werken. Maar ik 
blijf positief, binnenkort heb ik weer een 
sollicitatiegesprek, dus wie weet… Mijn 
studieperiode heb ik trouwens als zeer 
prettig ervaren.      

Na afronding van mijn middelbare school 
ben ik begonnen met een opleiding aan 
de hogeschool. Gelukkig kon ik mij toen 
nog redelijk goed redden, waar nodig 
waren er aanpassingen mogelijk. Na 
afronding van het hbo ben ik naar de 
universiteit gegaan. Helaas ging ik in 
die periode achteruit, waardoor ik meer 
gebruik moest gaan maken van de taxi 
en rolstoel. Ondanks dat het studeren 
af en toe best zwaar was door mijn 
(fysieke) belastbaarheid, heb ik dankzij 
verschillende aanpassingen (o.a. extra 
tijd en aanpassing lesrooster) met veel 
plezier aan de hogeschool en universiteit 
gestudeerd.

Ik hoop dat ik jullie hiermee een kijkje 
heb gegeven in de wereld van een 
24-jarige met een erfelijke recessieve 
ataxie. Dan ga ik nu verder met het 
voorbereiden van mijn sollicitatiegesprek! 

COLUMN DOOR ANIEK VOLLENBROEK
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De wandel- en rolgroep gaat weer van start!

U weet het, rolstoel, rollator, scootmobiel, 
alles en iedereen is welkom, ook uw 
familieleden. We gaan er gewoon weer 
een gezellig wandelseizoen van maken.

Starttijd van de wandelingen is altijd 
om 12.00 uur.

We wandelen een uurtje of 2 op ons dooie 
akkertje. De afstand is ongeveer 4 km.
Meestal vinden we onderweg nog wel een 
bankje om bij te komen, maar vooral om 
bij te kletsen.
Een kleine versnapering hoort daar 
natuurlijk bij.
Na	afloop	praten	we	nog	even	na	over	de	
wandeling onder het genot van een kop 
koffie/thee	met	wat	lekkers.	Tijd	om	uzelf	
te verwennen na de heerlijke trip!

Een vrijwillige bijdrage wordt zeker op 
prijs gesteld. Die kan gestort worden in 
de ‘hersenpot’. De opbrengst gaat geheel 
naar broodnodig onderzoek.

Graag aanmelden via 
wandelen@ataxie.nl of facebook. Mocht u 
onverhoopt	in	de	file	terecht	komen,	dan	
hebben we even geduld.

De 1e wandeling dit jaar is in Weert,
14 april 2018.
Natuur en Milieucentrum De IJzeren Man,
Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert.

De 2e wandeling staat gepland in 
Lelystad, 12 mei 2018.
Natuurpark Lelystad
Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad
Parkeerkosten € 3,00 per auto.

De 3e wandeling hopen we gezamenlijk 
met de PGO Supportloop in Utrecht te 
lopen, een herhaling van de grote actie 
van afgelopen jaar in september.

De datum is nog niet bekend bij het ter 
perse gaan van de krant. Houdt daarom 
de website goed in de gaten voor nader 
nieuws.
Ook is er deze keer weer een loten-
verkoop. En wil je helpen bij dit 
evenement, dan heel graag. 

VOORAANKONDIGING
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Na manier A heb je nog manier B, C ....

Jan Apperloo (60) heeft de progressieve ziekte ADCA, een soort mix 
tussen MS en ALS. Dertien jaar geleden paste hij zelf zijn woning aan.

ERVARINGEN DELEN DOOR MIRJAM STREEFKERK

‘Ik ben in 1984 in dit huis gaan wonen 
met mijn toenmalige vrouw. Na onze 
scheiding in 2000 heb ik er een paar jaar 
niet meer gewoond. Maar na veel gedoe 
kon ik de woning in 2004 terugkopen. 
Ik had toen al de diagnose ADCA. De 
makkelijkste omschrijving hiervan is dat 
ik in een soort continue dronkenschap 
verkeer, maar dan zonder alcohol. Ik 
praat wat moeilijker en mijn motoriek 
gaat achteruit. Gelukkig heb ik een milde 
variant. 

Toen ik terug in dit huis kwam, heb 
ik het gesplitst. Ik woon zelf op de 
benedenverdieping die ik toen helemaal 
heb aangepast, nu zou ik dat met 
geen mogelijkheid meer kunnen. De 
bovenverdieping verhuur ik. Ik heb 
de vloer zoveel mogelijk drempelloos 
gemaakt en de badkamer aangepast 
omdat er een douche in het bad was en ik 
daar niet zo makkelijk meer kon inkomen. 
Heel soms ga ik nog wel in bad, als ik te 
moe ben om op mijn benen te staan. Ik 
moet me dan optrekken aan de wastafel 
om eruit te kunnen komen, dus ik weet 
niet hoe lang dit nog kan. Ook het kleed 
in de woonkamer moet ik misschien 
weghalen binnenkort. Je ziet de hoek 
ervan opkrullen, ik struikel er regelmatig 
over. In de keuken zou ik graag een hoog-
laag-blad willen, waaraan ik ook makkelijk 
eten kan maken als ik op mijn kruk zit. 
Nu zit ik steeds met mijn knieën tegen 
de kastjes’. Lachend: ‘Het wachten is op 
het schip met geld. Het enige wat ik niet 
zelf kan realiseren hier is dat de winkels 

dichterbij komen. De dichtstbijzijnde 
is 1,5 kilometer verderop. Maar ik heb 
onlangs weer voor 3 jaar mijn rijbewijs 
verlengd gekregen en heb ook een easy 
rider,	een	sportieve	driewielfiets,	waarmee	
ik ook boodschappen kan doen. Ik zie de 
toekomst niet somber in. Als manier A 
van iets wat je doet niet meer lukt, kun je 
heel hard gaan vloeken of achteruit gaan 
bidden, maar daarmee haal je niet terug 
wat je kwijt bent. Na manier A heb je ook 
nog manier B en C en dan duurt het nog 
heel lang tot je bij dubbel Z bent.’

Noot van de redactie: Dit interview 
met Jan Apperloo is in het Vierstroom 
magazine geplaatst, de Vierstroom 
biedt zorg en diensten in het ‘groen 
hart’ van Nederland. 
www.vierstroom.nl 

Dit artikel is geschreven 
door freelance journalist en 
tekstschrijfster Mirjam Streefkerk.

15



De ADCA SCA Krant - maart 2018

Rare Disease Day 2018
 ▪ 28 februari 2018

‘Op	de	koffie	bij	…’
 ▪ 10 maart 2018
 ▪ Parochiehuis St Jan, Nijkerk

Regiodag oost
 ▪ 7 april 2018
 ▪ Hotel Waanders, Staphorst

Wandel- en rolgroep
 ▪ 14 april 2018
 ▪ Natuur en Milieucentrum De IJzeren Man, 

Weert

Wandel- en rolgroep
 ▪ 12 mei 2018
 ▪ Natuurpark Lelystad, Lelystad

18e sponsorrit voor Kosovo, de 
Flevoroute door Christiaan Mensinga
 ▪ Start 19 mei om 10.00 uur in Overveen
 ▪ Finish 1 juni om 17.00 uur in Groningen

PGO Supportloop
 ▪ Juni 2018
 ▪ Regio Utrecht

Algemene Leden Vergadering en 
Landelijke contactdag
 ▪ 2 juni 2018
 ▪ Hotel Bergse Bossen, 

Driebergen-Rijsenburg

Wetenschapsdag ADCA, voertaal Engels
 ▪ 8 juni 2018
 ▪ UMC Groningen

ADCA lotgenotenvakantie
 ▪ 23 juni t/m 29 juni 2018
 ▪ ‘De Rebosch’, Schoorl

Regiodag zuid
 ▪ 1 september 2018
 ▪ Ons Boerenerf, Nederweert Eind

PGO Supportloop
 ▪ September 2018
 ▪ Regio Rotterdam - Delft

Voor meer informatie en adressen 
zie elders in de krant of op de website:  
www.ataxie.nl 

AGENDA
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WETENSCHAP

Nieuwe studie gepubliceerd
Nieuwe genen voor ADCA: SCA45 (FAT2) en SCA46 (PLD3)

Het team van Dineke Verbeek heeft 
een nieuwe studie gepubliceerd 
in de november issue van het 
wetenschappelijk tijdschrift Brain. 
Het werk beschrijft nieuwe genen 
voor ADCA waaronder SCA45 (FAT2) 
en SCA46 (PLD3). 

De ziekte veroorzakende mutaties in deze 
genen werden gevonden door gebruik 
te maken van de genetische techniek 
waarbij alle 20.000 genen in het DNA 
bekeken worden voor mutaties, ook 
wel exome sequencing genoemd. In 
Nederland zijn er tot nu toe 2 families 
met SCA45 en 1 familie met SCA46 
gevonden. 

Om beter te begrijpen hoe mutaties in 
deze genen ADCA veroorzaken werden 
er studies gedaan in cel modellen, en 
werd er onderzocht waar deze genen in 
het brein aanwezig zijn. Uit deze analyse 
bleek dat alle nieuwe SCA genen, maar 
in het bijzonder FAT2, erg sterk aanwezig 
zijn in de kleine hersenen. Dit is de plek 
in het brein waar de klachten van ADCA 

ontstaan en ondersteunt de uitkomst van 
de genetische studie. 
Via patroonherkenning naar de mate 
waarin bekende en nieuwe SCA genen 
aanwezig zijn in het weefsel bleken 
er maar slechts 2 duidelijke patronen 
te zijn. Via deze patronen konden de 
onderzoekers voorspellen in welke 
biologische processen de SCA genen 
werken. Hieruit bleek dat de verschillende 
SCA typen dus gedeelde oorzaken 
hebben die tot ziekte leiden waaronder 
veranderingen in de communicatie tussen 
zenuwcellen in het brein en verstoringen 
in genregulatie, hoe het DNA wordt 
afgelezen naar RNA.    

Met deze kennis zal het in de toekomst 
makkelijker worden om nieuwe SCA 
genen te herkennen en geeft het inzicht 
in de belangrijkste oorzaken van de 
ziekte ADCA.

Referentie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29053796i
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Werk voor mensen met een arbeidsbeperking

De overheid wil meer mensen met 
een arbeidsbeperking aan het 
werk krijgen. Veel mensen met 
een beperking willen dat zelf ook, 
maar vind maar eens geschikt 
werk! Het tweesporenbeleid van 
de overheid blijkt helemaal niet te 
werken. Enerzijds zijn er te weinig 
arbeidsplaatsen voor mensen met 
een beperking. Anderzijds blijkt het 
voor veel arbeidsgehandicapten, 
ondanks de verlaging van de 
uitkering, nog steeds niet te lonen 
om te gaan werken.

Geen	fi	nanciële	prikkel	om	te	werken
Mensen met een arbeidsbeperking die 
(gedeeltelijk) kunnen werken vallen 
sinds 2015 onder de Participatiewet. 
Met de ‘eigen kracht van mensen’ als 
uitgangspunt biedt de Participatiewet 

ondersteuning naar werk. Behalve dat 
werk voor mensen een manier is om 
sociaal bezig te zijn en zich waardevol te 
voelen,	is	het	fi	nancieel	ook	aantrekkelijk.	
Echter niet voor mensen met een 
arbeidsbeperking, zo blijkt. 
Uit onderzoek* blijkt namelijk dat als 
mensen met een arbeidsbeperking 
(gedeeltelijk) gaan werken, ze er vaak 
geen cent op vooruitgaan!

En het ziet er niet naar uit dat dat 
gaat verbeteren, integendeel. Als 
het kabinet haar plan doorzet om de 
loonkostensubsidie (de aanvulling 
die mensen op hun loon krijgen) te 
vervangen door de loondispensatie, 
zullen maar liefst zes op de tien 
jonggehandicapten nooit meer verdienen 
dan bijstandsniveau! Zelfs niet als ze 
fulltime werken. Daar komt nog eens bij 

WIST JE DAT... 
WIST 

JE DAT!

Tweesporenbeleid overheid werkt niet!

*/onderzoek van Regioplan, in opdracht van Ieder(in), MIND Landelijk Platform   
   Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland.
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dat	ook	hun	arbeidsvoorwaarden	er	fl	ink	
op achteruitgaan, want in het nieuwe plan 
wordt (veel) minder pensioen opgebouwd 
en bouw je ook minder snel WW-rechten 
op. 
Het kabinet heeft ook slecht nieuws voor 
de groep ‘oude Wajongers’ (degenen 
die al voor 2015 in de Wajong zaten). 
Als het UWV heeft vastgesteld dat je 
in staat bent om te werken, daalt jouw 
uitkering volgend jaar van 75 procent 
naar 70 procent van het minimumloon. 
Dat betekent dat je maandelijks 70 euro 
minder ontvangt. Voor veel Wajongers 
betekent dat een aderlating.

Te weinig werk voor mensen met een 
arbeidsbeperking
Los van het idee dat een daling van 
de uitkering een prikkel moet vormen 
om aan het werk te willen gaan, is de 
realiteit dat er gewoon te weinig werk 
voor mensen met een beperking voor 
handen is. En dan hebben we het nog 
niet eens over ‘passend werk’. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat ruim één op de drie 
arbeidsgehandicapten ver onder hun 
niveau moeten werken.

Om de in de Wet Banenafspraak beoogde 
125.000 nieuwe banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking tegen 2026 
te creëren, zouden er in 2018 in totaal 
al 33.000 plekken moeten bijkomen. 
Terwijl het reguliere bedrijfsleven tot 
nog toe goed op schema ligt, is dat 
bij overheidswerkgevers wel anders. 

Voorlopig hebben ze nog een jaar extra 
gekregen om hun doel te halen, voordat 
ze sancties opgelegd krijgen. Maar het is 
maar de vraag of ze met die ‘stok achter 
de deur’ wel echt het beoogde aantal 
nieuwe banen gaan realiseren. Bovendien 
wordt ook wel eens ‘slim gegoocheld’ met 
cijfertjes. Het gaat bijvoorbeeld niet écht 
om een nieuwe baan als iemand die in 
de sociale werkvoorziening aan het werk 
was nu via detachering bij een reguliere 
werkgever werkt; al wordt het zo wel in 
de boeken meegerekend.

Oneerlijk
Van het falen van het tweesporenbeleid, 
dat de overheid hanteert voor de 
creatie van werk voor mensen met 
een beperking, zijn eigenlijk alleen de 
arbeidsgehandicapten zelf de dupe. Zij 
voelen	de	gevolgen	van	de	‘fi	nanciële	
prikkels’ ongenadig hard in hun 
portemonnee maar hebben weinig tot 
geen kansen om echt aan het werk te 
gaan in een passende baan.
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WIST JE DAT...
WIST 

JE DAT!

… je op de nieuwe deadline moet letten voor het inleveren van kopij!!
   Namelijk: 1 mei, 1 augustus en 1 november.

… er al weer 2 regiodagen gepland zijn.

… de PGO supportloop ook dit jaar weer wordt georganiseerd. De ADCA vereniging weer  
   meedoet en u de website in de gaten moet houden voor de precieze datum en meer  
   info.

… de wandel- en rolgroep 14 april weer van start gaat. We beginnen met een wandeling   
   in Weert.

… je de vereniging kunt sponsoren via de vriendenloterij, leuk voor de vereniging en 
   voor jezelf.

… de patiëntenversie van de zorgstandaard beschikbaar is en u deze gratis kunt krijgen 
   op onder andere de regiodagen.

… je de patiëntenversie van de zorgstandaard ook op kunt laten sturen, de portokosten 
   moet je dan wel betalen. info@ataxie.nl 

... je de ADCA/SCA krant digitaal kunt ontvangen. Als je dat wilt, kun je dat melden via 
    info@ataxie.nl 

… 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.:  
   www.ataxie.nl

… Cathalijne van Doorne een blog bijhoudt met artikelen over ADCA/SCA: 
   http://ataxie-adca-sca.blogspot.nl/ en dat haar blog te lezen is op de website van de 
   vereniging.

… onze voorzitter Gerard Kulker een eigen blog heeft op de website van de vereniging.

… de kopij voor de volgende ADCA/SCA krant voor 1 mei 2018 aangeleverd 
   moet zijn.
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COLOFON MACHTIGINGSFORMULIER

Patiëntenvereniging	Autosomaal	Dominant	
Cerebellaire Ataxie Vereniging Nederland

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.
E-mailadres redactie: 
redactie@ataxie.nl
Verschijningsmaanden in 2018: maart, juni, 
september en december.
Deadlines voor kopij: 
1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. 
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 Meeteren, revalidatiearts, 
voorzitter (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam), 
mevrouw dr. E. Brusse, neuroloog (Erasmus 
Medisch Centrum Rotterdam), mevrouw dr. W. 
van Roon, moleculair bioloog (Universitair Medisch 
Centrum Leiden), mevrouw drs. M. Schouten, 
klinisch geneticus (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 (Euro-Ataxia), 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:
De ADCA-krant (nieuwsbrief) verschijnt op papier,  
op internet en op geluidsdrager.

De ADCA-krant verschijnt dus ook in gesproken vorm 
voor mensen met een leeshandicap bij: Dedicon, 
Postbus 24, 5360 AA Grave, Tel.: (0486) 486486, 
Fax: (0486) 476535,E-mail: info@dedicon.nl, 
Internet: www.dedicon.nl.

Financiering: contributies van leden en donateurs 
en subsidies van het Fonds PGO.

Aankruisen wat van toepassing is:

Aanmelding lid (jaarcontributie € 30,-)

Aanmelding donateur (jaarcontributie € 15,-)

Wijziging

Machtiging

man vrouw

Naam:

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

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

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

Bankrekeningnummer (met IBAN):
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