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Lieve lezers,
Welkom bij de nieuwste editie van onze nieuwsbrief. We zijn blij dat u de tijd neemt
om onze updates te lezen en hopen dat u informatie zult vinden die relevant is voor
u. In deze editie zullen we u informeren over onze nieuwste projecten, evenementen
en ontwikkelingen binnen onze vereniging. We hopen dat u geniet van deze editie en
dat we u weer zien bij de volgende.

Bestuur Ataxie Vereniging 2023

Dit bestuur gaat zich de komende jaren inzetten om de voornoemde ambitie waar te maken. Marlies
Bergmans heeft in dat kader aangegeven voor een volgende termijn beschikbaar te zijn. Gerard Kulker zal
na zijn termijn als voorzitter (2023) graag het bestuur als vrijwilliger nog de nodige ondersteuning bieden.
Maar natuurlijk kunnen wij dat niet alleen, als bestuur. Ons draagvlak binnen de vereniging en onze
daadkracht samen met jullie als leden valt of staat bij de inzet van de vereniging als geheel.
Wij zijn gelukkig met de grote groep van ruim 50 vrijwilligers, die zich elk jaar opnieuw voor de vereniging
inzet. Maar in het kader van continuïteit en uitbreiding aan activiteiten blijven wij op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, die het stokje op termijn kunnen overnemen of nieuwe ideeën helpen vorm te geven.
Waaronder een verdere bemensing van de wetenschapscommissie.
Geïnteresseerde donateurs en leden kunnen zich aanmelden via: gerardkulker@ataxie.nl

https://mailchi.mp/f4f7b132595b/nieuwsbrief-adcaataxie-vereniging-oktober-2021-het-lezen-waard-9978750?e=cc8251bc71
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Werkplan 2023
Begin januari 2023 is het werkplan voor 2023 in het bestuur vastgesteld. Als titel
voor dit werkplan heeft het bestuur gekozen voor:

Uit de comfortzone
Om de vereniging toekomstbestendig te houden is het goed om het oude vertrouwde
soms los te laten en naar de toekomst kijkend nieuwe dingen te durven oppakken,
die beter passen in het veranderende tijdsbeeld. In dat kader zijn er voor onze
vereniging 2 nieuwe zaken die onze aandacht verdienen.
Impact en bereik
Hoe weet de vereniging mensen met ataxie te bereiken?
Vanuit de vragen die wij ontvangen via de lotgenotentelefoon en info@ataxie.nl
voelen mensen, die net de diagnose ataxie hebben gekregen zich onzeker wat die

diagnose nu praktisch voor hun toekomst gaat betekenen? Zij hebben
behoefte aan lotgenotencontact en meer zicht op wat ze kunnen doen
om hun kwaliteit van leven te behouden? Zicht te krijgen op
onderzoek met mogelijk vertragen of genezen van ataxie. 
Nu wordt er veelal individueel een passende oplossing gezocht. Maar
we kunnen ook als vereniging op deze vragen mogelijk een goed
antwoord vinden door bepaalde themabijeenkomsten. Een betere
samenwerking tussen degene die de diagnose stelt door een
verwijzing naar de vereniging. Nu lijkt het nog veelal een persoonlijk
initiatief.
Wat is onze impact bij al die activiteiten bij mensen met ataxie?
Wij staan open voor jullie ideeën en mogelijke bijdragen bij deze te

nemen stappen.
Samenwerking
Als vereniging voor een zeldzame ziekte wordt het ons als bestuur steeds duidelijker
dat we meer verbindingen moeten aangaan met anderen. Alleen als ataxie vereniging
hebben we op een aantal gebieden te weinig draagvlak en draagkracht om de dingen
te bereiken, die ons voor ogen staan.
Als voorbeeld zien we hoe we via het onderzoek op het gebied van de zogenoemde
PolyQ ziekten (eiwit klontering) via samenwerking een nieuw onderzoek hebben
kunnen realiseren voor SCA1, SCA3 en Huntington. Met in een aansluitende fase ook
voor SCA7.
Waar verenigingen elkaar doorgaans op vinden is het delen van gezamenlijke
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behoeften. Maar hoe zien de behoeften van mensen met een ataxie eruit?
Vanuit dat zicht kunnen we op zoek gaan naar mogelijke partners.
Binnen de vereniging is een aantal mensen gevraagd een top 5 op te
stellen van hun behoeften. Het bestuur gaat alle behoeften die worden
genoemd in een lijst zetten. Daarna wordt er een gezamenlijke top 5
samengesteld, die met jullie zal worden gedeeld. Die gezamenlijke Top
5 moet een belangrijk onderdeel worden van ons
samenwerkingsproject met anderen.
Heb je ideeën of wil je je hiervoor binnen de vereniging gaan inzetten?
We horen graag jullie reacties.
 
Het bestuur wil 2023 gebruiken om naast de oude vertrouwde activiteiten, ruimte te
gaan creëren voor andere activiteiten op onder andere het gebied van
belangenbehartiging voor de leden.
Zo is gebleken dat er een vervolg voor jongvolwassen moet komen als vervolg op de
jongerenbijeenkomsten. Mogelijk gaat ook de leeftijd van de groep jongeren en
jongvolwassenen veranderen. Nu nog 16 tot 35 jaar en 36 tot 50 jaar. Het voorstel is
de leeftijden te veranderen in 16 tot 30 jaar en 31 tot 50 jaar.
We verwachten dat 2023 daarmee een mooi en inspirerend overgangsjaar wordt naar
een nieuwe subsidieregeling in 2024 met een ruimer kader.

Graag geven we onderstaande mededeling van "Passend lezen" door.

Geachte heer, mevrouw, 
Veel mensen nemen er de tijd voor. Voor een goed boek of hun favoriete tijdschrift. Maar wat als lezen niet
vanzelfsprekend is omdat de ogen achteruitgaan, het vasthouden van een boek lastig is of lezen door
andere beperkingen een uitdaging is? Wellicht heeft uw achterban hier ook mee te maken of kennen ze
iemand die dit ervaart? 
Graag laat ik u kennismaken met Passend Lezen: een bibliotheek met boeken, kranten en tijdschriften in
een leesvorm naar keuze. De collectie bevat ruim 87.000 gesproken boeken, 1000 hoorspelen en meer
dan 200 hoorcolleges. Daarnaast zijn er ook boeken in grootletter en braille. Tevens zijn bijna alle
landelijke en regionale dagbladen en populaire tijdschriften te beluisteren of digitaal te lezen via Passend
Lezen. Iedereen met een leesbeperking kan bij Passend Lezen terecht, bijvoorbeeld mensen die te maken
hebben met een visuele beperking, fysieke beperking of cognitieve beperking. In 2023 kost een
lidmaatschap bij Passend Lezen is €31,50- per jaar voor volwassenen en is gratis voor jongeren tot 18
jaar. 
Gratis webinar
Bent u benieuwd naar de diensten van Passend Lezen en wilt u weten of dit iets voor uw achterban is? Op
16 januari 2023 tussen 16.00-17.00uur en 26 januari 2023 tussen 16.00-17.00uur vindt er een gratis
webinar plaats over de mogelijkheden van Passend Lezen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar
relatiemanager@passendlezen.nl of te reageren op deze mail met de dag van uw voorkeur. Het webinar
wordt gegeven via een Teams-vergadering waar u een link voor toegestuurd krijgt.
 
We hopen u te ontmoeten tijdens één van de webinars. Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op onze
website www.passendlezen.nl.

Lotgenotenvakantie 2023
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De Ataxie Vereniging organiseert jaarlijks een vakantieweek voor onze leden. Als locatie is dit jaar
gekozen voor de Imminkhoeve aan de Lemelerweg 41 te Lemele. Lotgenoten zijn hier welkom om
hun vakantie te vieren van zaterdag 24 juni t/m vrijdag 30 juni 2023. Inmiddels hebben 20
lotgenoten zich aangemeld.

We zijn op zoek naar extra vrijwilligers die ons in deze week ondersteuning kunnen geven. Dit
bestaat o.a.. uit het opdienen van maaltijden, verzorgen van drankjes en het begeleiden van
activiteiten. Ook bij de uitstapjes die we in de vakantieweek maken, zijn extra handen handig om
de mensen in een rolstoel te helpen. Uiteraard zijn gemaakte onkosten bij de vereniging te
declareren.

Interesse ? Dan ontvangen we graag je aanmelding via john@ataxie.nl
Voor extra informatie kan je ook bellen met John Zwetsloot via tel. 0165-553115.

Bij voorbaat dank !
Vriendelijke groeten, John Zwetsloot / Penningmeester Ataxie Vereniging

Uitnodiging regiodag west– zaterdag 11 februari 2023

Thema: Breinfitness
 
Vorig jaar hield Dr. Rients Huitema in de regio West een inleiding op het thema:
Ataxie in relatie tot het psychisch/cognitief functioneren.
Deze keer gaan we dieper in op wat cognitief functioneren inhoudt en hoe je door je
brein fit te houden, je cognitief functioneren kunt stimuleren.
 
Programma:
10:30 uur    : Ontvangst van de deelnemers
11:00 uur    : Welkom Gerard Kulker
Noëlle Kamminga, Psycholoog GGZ/PhD Neurologie neemt ons mee in
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mogelijkheden om ons brein fit te houden. Ze doet aan de hand van haar boek:
Breinfitness
‘Breinfitness geeft een heldere uitleg over wat cognitieve problemen zijn, en biedt
vaardigheden en strategieën om hiermee te leren omgaan.
 
12:30 uur    : pauze met aansluitend een lunch
 
14:00 uur    : Noëlle Kamminga neemt ons deze middag mee met praktische
oefeningen om ons brein fit te houden, want:
                   Door veelvuldig te oefenen kun je alternatieve routes in je brein
aanleggen. Breinfitness geeft je handvaten in het omgaan met ‘extra factoren’, zoals
vermoeidheid, stress, angst en depressie, en pijn die met je cognitief functioneren
kunnen samenhangen.
15:30 uur    : Afsluiting met een hapje en een drankje.
16:30 uur    : Einde bijeenkomst.
 
Voor deelname aan de regiobijeenkomst opgeven bij:
Ger Ligtvoet gerligtvoet@icloud.com 

De Eendenkooi is vanaf station Leiden Centraal en station
Alphen aan den Rijn met Arriva bus 169 te bereiken. Uitstappen halte Meerburgkerk
aan de Hoge Rijndijk. Volg de Hoge Rijndijk richting de rotonde en sla de Oranjelaan
in. Ga bij de 2e kruising rechtsaf de Laan van Meerburg in. Aan je linkerhand kom je
dan vanzelf de Eendenkooi tegen. Looptijd vanaf de bushalte is plus minus 10
minuten.Bij de Eendenkooi is voldoende parkeergelegenheid met enkele invalide
parkeerplaatsen.

Algemene Ledenvergadering 2023
In 2023 vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de Ataxie Vereniging plaats op
zaterdag 3 juni 2023 in Nijkerk bij de Schakel.
’s Morgens vindt de algemene ledenvergadering plaats.
’s Middags houdt Dr. Bart van de Warrenburg een lezing over ataxie. Sinds de
naamsverandering in 2021 is het aantal leden met andere vormen van ataxie
toegenomen. Maar welke vormen van ataxie horen nu bij onze vereniging?
Met name de beursvrijwilligers wordt gevraagd aan de lezing deel te nemen. Op de
beurzen waar we als vereniging staan is het de bedoeling dat we ook laten zien voor
welke vormen van ataxie de Vereniging de belangen behartigd.
In het tweede deel van de middag is het de bedoeling om de film te presenteren over
kinderen met ataxie. Hiermee hebben we een mooi totaalbeeld gecreëerd over Ataxie.
Op onze website is dan een film te vinden over volwassenen met Ataxie/ADCA,
jongeren met ataxie, spraakproblemen bij ataxie en kinderen met ataxie. We
verwachten dat de film op tijd klaar is voor de presentatie.
Houd dus 3 juni 2023 vrij in jullie agenda. 
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Elke 2e zaterdag van de maand: op de koffie bij . . . en vanaf april: wandelen.
Elke 1e dinsdagavond van de maand: online bijeenkomst jongeren
Zaterdag 11 februari 2023: Regio West – de Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk
Breinfitness door Dr. Noëlle Kamminga.
Wat valt onder cognitief functioneren?
Wat kun je zelf doen om je brein fit te houden?
1 April 2023: Regio Oost
29 April 2023: Jongerendag De Groene Schuur in Groessen
Mei 2023: Naastendag
Mei/Juni 2023: Dag voor Ouders en kinderen met ataxie
24 juni t/m 30 juni 2023: Lotgenotenvakantie in de Imminkhoeve in Lemele
18 t/m 21 Augustus 2023: Jongerenweekend Het Lorkenbos, Otterlo
23 September 2023: Familiedag
2 September 2023: Regio Zuid
Oktober 2023: Regio Noord
November 2023: Dag voor logopedisten (in samenwerking met het Radboud UMC)
December 2023: Vrijwilligersdag
Zie voor links de Agenda onderaan de nieuwsbrief

Nieuw onderzoek
In de loop van 2023 start bij het Radboud UMC een nieuw onderzoek met als titel:
Kwaliteit van Werk, Kwaliteit van Leven.
Kunnen blijven werken is van groot belang voor onze kwaliteit van leven. Een
passende invulling van werkzaamheden geeft naast financiële zekerheid ook een
gevoel van zingeving en mogelijkheid tot sociale contacten en persoonlijke
ontwikkeling. In dit project wordt een protocol gemaakt en getest voor werkenden uit
kwetsbare groepen, namelijk mensen met een progressieve neurodegeneratieve
bewegingsstoornis: de ziekte van Parkinson, andere vormen van parkinsonisme,
ataxie en hereditaire spastische parese.
Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Participatieve Aanpak (PA) waarbij een
getrainde procesbegeleider de werkende en diens leidinggevende begeleidt om
knelpunten in werk in kaart te brengen en samen te zoeken naar oplossingen om
verantwoord aan het werk te kunnen blijven.
Als Ataxie Vereniging zijn we betrokken bij dit onderzoek en maken deel uit van de
gebruikerscommissie.

https://ataxie.nl/evenementen/


De website www.ataxie.nl 
Als u op de hoogte wilt blijven van wat er speelt binnen de vereniging of wat er
georganiseerd wordt bezoek dan regelmatig de website. Nieuwe medisch
wetenschappelijke ontwikkelingen zijn vaak als eerste op de website te vinden.
Kijk eens bij de tips deze worden regelmatig aangevuld met nieuwe verhalen.
Wat dacht u van de nieuwe film,
die op de ALV in première ging of ga naar de link van het boekje
van en over kinderen van ouders met ADCA  
Wist u dat de Ataxievereniging een eigen YouTube kanaal heeft
met allerlei interessante films 
De interactieve zorgkaart heeft weer een update gekregen. De
therapeuten die meegedaan hebben met de Ataxie dag: balans
uit evenwicht zijn toegevoegd aan de kaart. Hierbij een oproep
aan iedereen om eventuele toevoegingen, aanpassingen en/of
andere mutaties door te geven aan website@ataxie.nl of gebruik het formulier van de
website. We willen voorkomen dat er zorgverleners niet of onterecht op staan.
Heeft u nog tips: website@ataxie.nl

de deadline voor kopij voor de ADCA/Ataxie krant 1 februari 2023 is.
aanmelden als lid, vrijwilliger en/of extra doneren nu veel eenvoudiger
kan dan voorheen, digitaal via onze website www.ataxie.nl 
als u een lot voor de vriendenloterij koopt via/voor de ADCA/Ataxie
vereniging  maakt u kans op mooie prijzen en de vereniging ontvangt
voor elk lot een mooi bedrag.
er nu elke 1e dinsdag v/d maand een jongeren online bijeenkomst is
de ledenadministratie telefonisch bereikbaar is: 0344 849 221 of via
email: ledenadministratie@ataxie.nl
van 30 januari t/m 4 februari is er weer de hersenstichting collecte.
Als u uw donatie doet via de collectanten die voor de ataxievereniging
collecteren krijgt de vereniging een een deel van de opbrengst. 
Mocht u interessante websites hebben voor onze leden mail ze gerust
naar website@ataxie.nl . Hoeft niet allen betrekking te hebben op
vakanties. Wij kunnen die dan weer verder delen op de website, krant
of nieuwsbrief.

Zaterdag 11 februari 2023
Regiodag-west aanvang 10:30
De Eendenkooi,  Kooikersplein 1,
2382 EG Zoeterwoude
Opgeven bij

Zaterdag 1 april 2023
Regiodag oost vanaf 11:30 uur
Oude Rijksweg 427, 7954 GH
Rouveen
Aanmelden tot 25 maart bij Henk

http://www.ataxie.nl/
https://ataxie.nl/praktische-tips/
https://ataxie.nl/boekje-vol-ervaringen-van-en-voor-kinderen-mijn-papa-heeft-ataxie-krijg-ik-het-later-ook/
https://youtu.be/gPc-SN9i-SM
https://www.ataxie.nl/boekje-vol-ervaringen-van-en-voor-kinderen-mijn-papa-heeft-ataxie-krijg-ik-het-later-ook/
https://www.youtube.com/channel/UC52h29ldTHUhPyVwmldxeLg/playlists
https://www.ataxie.nl/adca-ataxie-paramedische-zorgkaart/
mailto:website@ataxie.nl?subject=Zorgkaart
https://www.ataxie.nl/paramedische-zorgkaart-formulier/
mailto:website@ataxie.nl?subject=Tips%20website
http://www.ataxie.nl/
https://mee-spelen.vriendenloterij.nl/landing?beni=9299
mailto:ledenadministratie@ataxie.nl?subject=Aanmelding%20nieuw%20lid%20Ataxievereniging
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhersenstichting.digicollect.nl%2Fhenk-van-lambalgen%3Ft%3Daeb71e8c254eabcfa1ae580209f6b5e6cdd3c2cf35f6d9d02e5ed282fbd01e30%26utm_source%3Ddigicollect%26utm_medium%3Dfacebook%26utm_campaign%3Dhersenstichting%26fbclid%3DIwAR2j1Jea3lLIpwe_L4ZHWHL-Ebq-86Q-yVy-CpekkLsfynGQrt3oDLltJsM&h=AT2M0D1byaMiVAI7PzrQJ2xSce_Rrm7FEIagW--8EC3G3Mz0YwfZ7ctU34vjz6dq_aMyVpntHTLISgE1OajiDXJuu2j9gmf2OUNTVv6s7HCsCCgJkxujsoqPlycMB8RZmtL0mjoY1cw1pDZxTtBi&__tn__=H-R&c[0]=AT3NtdB3dCABBfPyFHRoat_35NcWPr4YZAMWtVec6a0iDx75v9UtiuO2liKPrEqyJuKfSajS52ThREjB9zhDQoaAgkqPb0LS7buZ9eWKS32EEsrdwoiBhPextVlUcYauAh8311wIZKvR0tcNDtHsoAX7A6fgPNX3eEAbqhch4z8e5sMcVSX1qfNnQmXUh_eDKnop_KNZaXDqoQ
mailto:website@ataxie.nl?subject=Links%20van%20Leden
https://ataxie.nl/evenement/regiowest-11-februari-2023/
https://ataxie.nl/evenement/regiooost-1-april-2023/


gerligtvoet@icloud.com
__________

Vanaf 7 februari elke 1e
dinsdagavond van de maand
19:30: Online
Jongerenbijeenkomst
Hoe doe je mee? Door mij een
mail te sturen marlies@ataxie.nl
__________

Zaterdag 11 februari 2023
Op de koffie bij……. Zoeterwoude
Aangezien de koffie samenvalt
met de regiodag west is ons
voorstel om gezamenlijk met
regio-west te lunchen. U wordt
hiervoor uitgenodigd om 12:30
uur.
De Eendenkooi,  Kooikersplein 1,
2382 EG Zoeterwoude
Opgeven bij
elszwetsloot@gmail.com
__________

Zaterdag 11 maart 2023 
Op de koffie bij ..... Almelo,
vanaf 12 uur bij de Intratuin
Schuilenburgsingel 5
Opgeven bij 
elszwetsloot@gmail.com
__________

Op de website/agenda kunt u de
complete programma's bekijken of
informeer via info@ataxie.nl.

 

of Marjanne tel. 0522 464260 of
per email regiooost@ataxie.nl
_________

Zaterdag 8 april 2023
Wandelen in Well
Vanaf 12 uur
Aanmelden kan
bij: elszwetsloot@gmail.com
_________

zaterdag 29 april 2023
Jongerendag Kookworkshop
De groene schuur te Groessen
Hoe doe je mee? Door mij een
mail te sturen marlies@ataxie.nl
_________

Zaterdag 13 mei 2023
Wandelen Landgoed Rhijnauwen
Bunnik, 12 uur 
Aanmelden kan
bij: elszwetsloot@gmail.com
_________

Zaterdag 3 juni 2023
De Algemene Ledenvergadering
2023
De Schakel Nijkerk
__________

Lotgenoten vakantie Lemele
24 juni t/m 30 juni
Niet alle evenementen zijn nog
helemaal uitgewerkt. Houd in
ieder geval de datum van uw
keuze vrij en houd de website,
krant en social media goed in de
gaten.

Copyright © 2022 Ataxie Vereniging Nederland
       

info@ataxie.nl

   Lotgenotentelefoon
0522 - 305 914

iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief
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