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VOORWOORD

Voor jullie ligt de nieuwe ADCA/SCA
krant, dat wil zeggen: de vertrouwde
inhoud in een nieuw jasje. Wij hopen dat
jullie de nieuwe layout als prettig zullen
ervaren. Wij, als redactie, zijn er erg blij
mee.
Wij zijn bij de redactie nog steeds op
zoek naar mensen die zich willen inzetten
voor de ADCA/SCA krant. Je moet dan
denken aan: correctiewerk, het schrijven
van een column en contacten rond de
opmaak. Op allerlei gebied kunnen we
ondersteuning gebruiken. Vooral inbreng
van jongeren wordt op prijs gesteld.

Zoals je kunt zien in de uitslag van de
enquête elders in deze uitgave, wordt de
krant goed gelezen. Alle reden dus om op
dezelfde voet door te gaan. We zouden
wel graag zien dat, naast de ‘praktische’
nieuwsbrief, er meer persoonlijke
verhalen in de krant te lezen zouden zijn.
Namens de redactie wensen wij jullie
veel leesplezier, fijne feestdagen en een
positief 2018.
Nynke Schukking
redactie@ataxie.nl

VAN HET BESTUUR

In juni 2017 hebben we 280 leden een
enquête gestuurd.
Dit aantal is gekozen om een zekere
validiteit te kunnen verlenen aan hetgeen
in de enquête naar voren komt. Ruim
de helft van de leden heeft de enquête
teruggestuurd en zijn mening over
verschillende onderwerpen kunnen
geven.

we aan 50%!? Maar als we elkaar op
zo’n moment aankeken, durfden we onze
eigen verwachting niet goed te geloven.
Maar we ontvingen maar liefst 151
formulieren terug en dat is 54%.
Hoe zorgvuldig jullie de enquête hebben
ingevuld, bleek bij de verwerking van
jullie antwoorden. Iedere vraag werd
door jullie zorgvuldig overwogen gezien
de variatie in gekozen antwoorden, zodat
we echt bij de les moesten blijven om de
antwoorden goed te kunnen verwerken.

Als bestuur hebben we een inschatting
gemaakt hoeveel formulieren we terug
zouden willen ontvangen. Doorgaans
scoort de response op een enquête
namelijk niet zo hoog.
We hebben dus in spanning afgewacht
hoeveel reacties we zouden ontvangen.
In onze stoutste verwachtingen dachten

Als bestuur ben je dan natuurlijk
nieuwsgierig naar wat de geënquêteerde
leden van het bestuur vinden. Het eerste
dat dan opvalt is dat betrekkelijk veel
leden hebben ingevuld: ‘weet niet/geen
Vervolg op volgende pagina >
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mening’. (variërend per vraag tussen de
23% (zichtbaarheid) en 42% (teamwork).
Hierover nadenkend kwam ik tot de
conclusie dat het op zich niet zo onlogisch
is, wanneer leden hier vaker dan elders
in de enquête ‘weet niet/geen mening’
hebben ingevuld. Want laten we eerlijk
zijn, bestuurlijke zaken zijn niet altijd
even zichtbaar voor iedereen.
Wel is er lering te trekken uit het geven
van ‘weet niet/geen mening’, zeker
wanneer een onderwerp van belang is
voor de vereniging of haar leden. Zo zegt
bijvoorbeeld 31% geen mening te hebben
over de belangenbehartiging vanuit het
bestuur voor haar leden. Wat naar mijn
mening betekent dat het onderwerp
belangenbehartiging nog de nodige
aandacht moet krijgen om wel goed bij
iedereen op het netvlies te komen.
Dat wordt bevestigd in andere onderdelen
van de enquête, als 59% aangeeft de
lotgenotentelefoon niet te kennen en
37% bijstand bij keukentafelgesprekken
niet nodig tot minder belangrijk vinden.
Daarnaast mag worden opgemerkt
dat belangenbehartiging sinds 2017
duidelijker op onze agenda is gezet en  

we extra middelen hebben gekregen
om dit binnen onze vereniging vorm en
inhoud te geven.
Nog een weg te gaan dus.
De vraag die over het bestuur werd
gesteld was: ‘Wat vindt u van de manier
waarop het bestuur zich inzet voor de
vereniging?’ Over het geheel genomen
kan ik niet anders zeggen dan dat
ik tevreden ben over de mening die
hier door de leden over het bestuur is
neergezet. In onderstaande tabel kunt u
de resultaten van dit onderzoek lezen.
Als we ervan uitgaan dat boven de
50% een voldoende is, dan zijn er twee
onderwerpen die onder die maat scoren.
Er zijn zeker een aantal onderdelen te
noemen waarop het bestuur werk te
verzetten heeft, en we ons beter naar
onze leden kunnen profileren. Want
alle cijfers mogen eigenlijk wel hoger
gaan uitvallen in een volgende enquête.
Minstens doordat minder leden gebruik
gaan maken van ‘weet niet/geen mening’
Gerard Kulker
voorzitter

Onvoldoende

Redelijk

Goed

Te veel

Zichtbaar

4,4%

7,2%

63,5%

1,5%

Weet
niet/geen
mening
23,4%

Beschikbaar
Beleidsmatig
Slagvaardig
Belangenbehartiging

0%
2,2%
1,5%
1,7%

5,2%
6,7%
12,3%
10,9%

59,7%
56,3%
49,2%
55,5%

0%
0%
0,8%
0,8%

35,1%
34,8%
36,2%
31,1%

Teamwork
Stimuleren onderzoek

0,7%
3,7%

11,3%
8,2%

44,8%
58,5%

0,7%
1,5%

42,5%
28,1%
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NIEUWS

Supportloop opbrengst hoog!
In de nieuwsbrief heeft u het al kunnen lezen: tijdens de supportloop
hebben we een prachtig bedrag opgehaald! Een ieder die op welke wijze
dan ook een bijdrage geleverd heeft, hartelijk dank!
De hoofdprijs van de verloting is bij een
lid van onze vereniging terecht gekomen.
Zij krijgen een compleet verzorgde avond
op een groot cruiseschip aangeboden!

Dit betekent dat we € 1.512,overgemaakt krijgen. Het bestuur wil
het geld gebruiken voor een nieuw
promofilmpje!

Het was geen wedstrijd maar toch mogen
we als vereniging trots zijn op het feit dat
we het grootste bedrag binnen haalden.
Namelijk: € 1.890,-!!!

De totale opbrengst van de supportloop
is € 8.040,-!
Volgend jaar wil de PGO weer een
supportloop organiseren.

Het bestuur
wil het bedrag
van € 1.512,gebruiken voor
een nieuw
promofilmpje!

VERSLAG DOOR GABRIËLLE DONNÉ-OP DEN KELDER

ADCA familiedag in dierentuin Amersfoort
8 oktober 2017

Meer dan 100 ADCA leden met hun
familie waren aanwezig op deze mooie
dag. Na een gezellige ontvangst vertelde
Marinus van de Berg over hoe om te gaan
met ziekte, van jezelf of van een naaste.
Marinus is actief binnen verpleeghuizen
en een hospice in Rotterdam. Hij is
ambassadeur van Het Rouwstation in

Rotterdam en schrijver van boeken over
levenseinde, afscheid en rouw. Hij heeft
regelmatig te maken met indringende
vragen over ‘voltooid leven’ en ‘recht op
euthanasie’. Marinus biedt dan ook aan
om daar in kleinere kring later over van
gedachten te wisselen.
Vervolg op volgende pagina >
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Marinus laat een vaasje met een
dekseltje zien. Het vuur van de maakster
zit in het vaasje, de buitenkant is ruw
met putjes zoals een ziekte kan ver-

dat ieder in zijn of haar eigen tempo deze
knop kan omzetten, soms gebeurt dit
onverwacht met een grote sprong.
Wat is het goede moment om de knop om
te zetten? Partners willen soms sneller
dan hun naaste. De patiënt bevindt zich
in een veilig schemergebied. Een rollator
is vertrouwd, een rolstoel is onbekend,
maar biedt nieuwe mogelijkheden. Op
vakantie gaan naar het buitenland is
een uitdaging maar kan door de juiste
aanpassingen en voorbereidingen heel
geslaagd zijn.
De aanwezigen merken op dat er twee
type helpers zijn, de ene staat achter
je, stimuleert je, helpt wanneer het niet
goed gaat en geeft je niet het gevoel
dat je het niet kan; de andere helper
is overbezorgd en neemt teveel uit
handen. Het aanwezig zijn van een ‘brede
steiger’ wordt gezien als een ‘scheppende
voorwaarde’. Hulpverleners dienen
zichzelf te bedwingen om te helpen! De
patiënt dient het maximale uit zichzelf te
halen en neemt daarbij bewust risico’s.
Wanneer je omvalt, dan is er iemand
om te helpen. Het is vaak zoeken naar
een goede verhouding tussen patiënt
en naaste. Het gaat echt om maatwerk.
Een moeder merkt op: ‘Het is soms
koorddansen maar mijn zoon moet het
zelf doen!’

oorzaken. Marinus verwijst naar het
verhaal van Hermine uit de vorige ADCA
krant. Hermine gebruikte het vuur in
zichzelf, om ondanks haar ziekte toch te
leren vuurspuwen en mee te doen aan
een recordpoging vuurspuwen. Hermine
leerde omgaan met haar grenzen en vond
een nieuwe community om aan deel te
nemen: het vuurtje verwarmt haar hart
eindelijk weer! ‘Je gaat achteruit maar je
vindt iets nieuws, sprankelends, waardoor
je weer verder kunt!’
Om in termen van de dierentuin te
blijven: Marinus adviseert om vooral niet
stil te staan bij mensen die als een olifant
door de porseleinkast lopen. Begrip
opbrengen voor een ziekte die niet altijd
bekend, begrepen of zichtbaar is, is niet
iedereen gegeven.

Marinus eindigt zijn verhaal met iedereen
een mooie dag in de dierentuin toe te
wensen en geeft aan dat hij beschikbaar
is voor vragen.

Vanuit de zaal komen meerdere reacties
op het overschrijden van eigen grenzen.
Een dochter van een ADCA-patiënt vindt
dat haar moeder uit haar comfortzone
moet komen. De moeder kan deze knop
echter nog niet omzetten. Zij kan niet
meer zijn wie ze ooit was. Het ‘zelf’ is
gecompliceerd: wie ben ik? Marinus
reageert: ‘De schaduw kan je zo lief zijn,
dat het je comfortzone wordt’. Uit je
comfortzone komen, kan bedreigend zijn.
De stabiliteit is weg. Marinus geeft aan

De zon schijnt en iedereen gaat op
zoek naar zijn of haar favoriete dier
of de nieuwste aanwinsten van de
Amersfoortse dierentuin.
Wanneer er suggesties zijn voor een
toegankelijke en gezellige locatie
voor de familiedag in 2018, laat het
ons (het bestuur) dan weten!
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NIEUWS

Van de commissie Ondersteuning:
commissie WMO heet vanaf heden commissie Ondersteuning
•

Afgelopen zomer werd het duidelijk
dat er steeds meer vragen komen
van leden die worstelen met hun
werk en vragen om hulp bij het
afkeuringstraject.

Het bestuur heeft 2 vrijwilligers bereid
gevonden om u te adviseren.

Het gaat om uiteenlopende problemen.
Sommigen denken geholpen te zijn bij
gedeeltelijke afkeuring en anderen hopen
voor 100% afgekeurd te kunnen worden.

Jet Bergmans: als
inkomensadviseur
is zij bekend met de
(wettelijke) weg die
bewandeld moet worden
om u ziek te melden en
uiteindelijk na 2 jaar te
laten afkeuren of het
eerder inzetten van een
IVA-aanvraag.

Ook variëren de vragen van schriftelijke
ondersteuning of telefonisch overleg tot
het meegaan naar de instantie, het UWV.
Dit probleem is voorgelegd aan het
bestuur. Deze heeft besloten om aan
de vragen gehoor te geven door de
commissie WMO uit te breiden wat
betreft de zorgvraag en daarom heet
de commissie vanaf nu commissie
Ondersteuning.

Yvonne Lutzke: heeft
ervaring als professional
bij een instelling ten
aanzien van afkeuringen
op het werk.

De commissie Ondersteuning bestaat uit
twee onderdelen:
•

Vragen die u heeft omtrent
ziekmeldingen op het werk, met als
doel om u uiteindelijk gedeeltelijk of
geheel te laten afkeuren.

Die u al van ons kent … de WMO.
Die biedt u de mogelijkheid om
ondersteuning te krijgen bij een
WMO gesprek met de gemeente
(keukentafelgesprek) om
voorzieningen of (huishoudelijke)  
hulp aan te vragen.

i

Voor hulp of vragen:
yvonnelutzke@ataxie.nl

Een aantal vrijwilligers heeft zich
aangeboden om u te ondersteunen, als
u daar behoefte aan heeft, tijdens het
zogenaamde keukentafelgesprek.
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WIST
JE DAT!

WIST JE DAT...

Naheffing van het eigen risico ziektekosten
Ter informatie hieronder een website
die uitlegt hoe het zit met het eigen
risico van de ziektekostenverzekering.
Veel patiënten krijgen tot hun verbazing
soms te maken met een naheffing
van het eigen risico. Ze krijgen dan
een rekening voor bijvoorbeeld 2016
terwijl de behandeling in 2017 heeft
plaatsgevonden.

i

Op Zorgwijzer staat een kennisdossier
(inclusief begeleidende infographic, zie
plaatje onder dit artikel) die uitlegt hoe
het komt dat er bij een doorlopende
behandeling een naheffing van het
eigen risico van toepassing kan zijn.
In de blauwe informatiebalk staat het
websiteadres.

https://www.zorgwijzer.nl/faq/naheffing-eigen-risico
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WETENSCHAP

Internationale ataxie onderzoeksconferentie 2017
27-30 september, Pisa, Italië, Cathalijne van Doorne
Elke twee jaar komen wetenschappers van over de hele wereld bijelkaar gedurende drie en een halve
dag om met elkaar te spreken over
de laatste ontwikkelingen in het
onderzoek naar ataxie. Er waren niet
alleen presentaties van onderzoekers
die zich richten op ataxie maar ook
presentaties van mensen buiten de
ataxie wereld om nieuwe inzichten
te geven.
Het congres werd bezocht door
wetenschappers, artsen, regelgevers,
geneesmiddelenindustrie, patiëntvertegenwoordigers en patiënten.

ouders de fout allebei doorgeven, is altijd
25%. Er is ook 25% kans dat het kind de
fout niet erft, en 50% kans dat het kind
drager is.

PREPARE

Op woensdagochtend voor dat het
congres van start ging, kwam de
‘PREPARE’ groep bij elkaar. Ik was hierbij
uitgenodigd als vertegenwoordiger van
de Europese ataxie patiënten. PREPARE
is een wereldwijd samenwerkingsproject.
Het project bestudeert autosomaal
recessieve ataxieën (ARCAs).

Recessieve ataxieën (ARCAs) zijn nog
zeldzamer dan dominante ataxieën.
Door vernieuwde technieken worden
steeds meer mutaties bekend die de
ARCAs veroorzaken. Het project richt een
wereldwijde database op met patiënten
en hun mutatie. Van een groep patiënten
waarvan de mutatie nog niet bekend
is zal het hele DNA in kaart gebracht
worden om de mutatie op te sporen. Op
deze manier kan het ziekteverloop van
groepen patiënten gevolgd worden. Om
meer inzicht te krijgen in de verschillende
mutaties, zullen de mutaties in een
fruitvlieg model geplaatst worden. Op
deze manier hopen de onderzoekers een
beeld te kunnen krijgen hoe de mutatie
de ziekte veroorzaakt. Later zal er een
model in een knaagdier ontwikkeld
worden.

Bij recessieve ziektes is het gezonde gen
de baas. Dus als jouw vader of moeder
de fout op één versie van het gen heeft,
is hij of zij niet ziek. Want het andere,
gezonde gen is de baas. Zij hebben dus
één versie van het gen met, en één versie
zonder de fout. Maar je ouders kunnen de
mutatie wel doorgeven. Ze zijn ‘drager’
van de aandoening. Pas als beide ouders
allebei een fout (mutatie) op een bepaald
gen doorgeven, erf je de ziekte. Dat is
vaak onverwachts, omdat je ouders niet
merken dat zij drager zijn. De kans dat

Vervolg op volgende pagina >
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Moleculaire basis van de
aandoening

Patiëntenperspectief

Vrijdagochtend was er een ronde tafel
discussie over het patiëntenperspectief.
Hieraan was ik uitgenodigd om deel
te nemen. Patiënten en zorgverleners
werden bevraagd over de diagnose,
symptomen, communicatie met familie,
kwaliteit van leven, ervaring met klinisch
onderzoek, en welke symptomen wij het
belangrijkst vinden om te behandelen.
Vooral dit laatste aspect is heel belangrijk
en verrassend voor onderzoekers. Veel
patiënten geven de voorkeur aan zo lang
mogelijk duidelijk te kunnen spreken. De
meeste onderzoekers richten zich juist op
het (niet meer kunnen) lopen. Ook kwam
duidelijk naar voren bij de Friedreich’s
ataxie patiënten die deelgenomen hadden
aan klinische studies dat zij gefrustreerd
waren door het gebrek aan communicatie
over de studie. Geen van de deelnemers
kreeg te horen hoe de studie verlopen
was.
Aan het einde van de sessie kregen we
van verschillende wetenschappers te
horen dat het panel het hoogtepunt van
het congres was. Vele fundamentele
onderzoekers hebben heel weinig contact
met de patiënten. Voor hen is het heel
leerzaam te horen hoe families met de
aandoening omgaan.

Woensdagmiddag ging het congres van
start met als thema ‘de moleculaire basis
van de aandoening’. De presentaties
gingen over het bestuderen van de
structuur en functie van genen op een
moleculair niveau. Met behulp van
moleculaire biologie kunnen genetische
mutaties beter begrepen worden.
Er waren presentaties:
• over het vinden van nieuwe gen
mutaties;
• over de rol van een mutatie op het
functioneren van mitochondriën
(energiefabriek in cellen);
• over de rol van een mutatie op het
doorgeven van elektrische signalen
over de wand van de cel;
• over de afname van zenuwcelstructuren in de kleine hersenen
(SCA1).
De dag werd afgesloten met een receptie
in de tuin. Zo kregen we eindelijk de kans
om na het drukke programma elkaar te
spreken.
Donderdagmiddag kwam het thema
’translationele modellen van de
aandoening’ aan bod. Het gaat
over het vertalen van fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek naar de
praktijk of te wel van laboratorium tot
bed.
Er waren presentaties:
• over SCA7 muismodel;
• over meetbare indicatoren bij ataxieën
met een verlengd stukje DNA;
• over het opruimmechanisme in de cel
bij SCA3;
• over het dagelijks leven (kwaliteit,
depressie, activiteiten) bij SCA1,
SCA2, SCA3, SCA6.

Vervolg op volgende pagina >

8
De ADCA SCA Krant - december 2017

de 13e eeuw waar schepen gebouwd en
gerepareerd werden.

Vrijdagmiddag waren er presentaties over
het verloop van de aandoening en hoe de
progressie van de aandoening te meten
(biomarkers). Ook is er gesproken over
de endpoints van een klinisch onderzoek.
Endpoints zijn de eigenschappen die
in een klinisch onderzoek gemeten
worden (loopafstand, functie hand,
oogbewegingen, ….). Endpoints zijn
ongelofelijk belangrijk bij het opzetten
van een onderzoek. De endpoints bepalen
of een onderzoek is geslaagd of niet.

De laatste dag werden er klinische
onderzoeken besproken.
• Eén van de presentaties gaf een
overzicht van gen therapie bij andere
genetische aandoeningen.
• Voor SCA38 loopt er een onderzoek
met docosahexaeenzuur.
• Exon skipping bij SCA (onderzoek
uitgevoerd in Leiden).
• TALEN of CRISPR gen editing SCA3.
• Effect van acetyl-DL-leucine in
cerebellaire ataxie.

De dag werd afgesloten met een diner
in ‘Arsenali Repubblicani’ een werf uit

LOTGENOTEN

Aankondiging Lotgenotenvakantieweek 2018
Volgend jaar hopen we naar groepsaccommodatie Rebosch in Schoorl te
gaan. Schoorl is gelegen aan een prachtig
uitgestrekt duingebied. Het behoort tot
de mooiste van Nederland en een bezoek
is zeker de moeite waard. Met ongeveer
60 km aan wandelpaden is er altijd wel
een geschikte wandeling te vinden. In
Schoorl vindt u niet alleen het breedste
duingebied maar ook het hoogste.
Dichtbij vind je plaatsen als: Alkmaar en
Bergen.

We gaan van zaterdag 23 juni tot en met
vrijdag 29 juni en logeren in De Hofstede
en De Stolp.
Voor diegenen die alvast wat informatie
willen over de accommodatie is hier
alvast het adres van de website:
http://rebosch.nl/
Opgeven kan bij Carmen en Esther via:
lotgenotenvakantie@ataxie.nl
Zie aanmeldingsformulier op pagina 10 >

Heereweg 128, 1871 EM Schoorl
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Aanmeldingsformulier Lotgenotenvakantie
zaterdag 23 juni t/m vrijdag 29 juni 2018
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail adres:

Betreft:

Alleengaande

Echtpaar

Sturen naar: ADCA Lotgenoten vakantie
Postbus 120
3150 AC Hoek van Holland

ERVARINGEN DELEN DOOR MARINUS VAN DEN BERG

Vertraging is een kans
Marinus van den Berg geeft ons een persoonlijke invalshoek vanuit
het perspectief van zijn reis naar de familiedag in Amersfoort en het
omgaan met hindernissen/vertragingen.
Het is zondagmorgen en ik ga naar
mensen, die als gevolg van een
hersenaandoening (ADCA/SCA) motorisch
niet meer zo soepel iets kunnen als ze
dat zelf willen. De ADCA Vereniging
organiseert voor haar leden vandaag een
familiedag in dierenpark Amersfoort.
Ik ben al vroeg in de ochtend van huis
vertrokken met het plan de intercity van
8.41 uur in Rotterdam Centraal te nemen.
Daar aangekomen blijkt dat ik vanwege

werkzaamheden aan het spoor moet
omreizen.
Op het nog slaperige station van
Rotterdam rent een jongeman
met een rugzak in de richting
van de roltrappen. Ik zie zeker
wel drie ‘cards’ uit zijn rugzak
vallen. Ik roep hem, maar
of hij hoort mij niet of heeft
geen tijd te verliezen. Hij rent
zonder op of om te kijken
Vervolg op volgende pagina >
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verder en verdwijnt staande op de roltrap
uit mijn gezichtsveld.
Wie op het allerlaatste moment zijn
trein moet halen, komt in een soort
bewustzijnsvernauwing, weet ik uit eigen
ervaring.
Ik raap de verloren ‘cards’ op waaronder een NS-abonnement, een
museumjaarkaart en een andere mij niet
bekend voorkomende kaart. Wel staat
er een voor mij onbekende naam op de
abonnementen. Maar wat kan ik met die
wetenschap en een drietal kaarten in
mijn hand?
Over twee minuten gaat mijn trein, stel ik
vast als ik op de stationsklok kijk.
De tijd dringt, dus moet ik snel handelen
om mijn geplande trein niet te missen.
Gelukkig zie ik een paar mannen in NSuniform over het perron lopen. Ik besluit
het risico van een gemiste trein te lopen
en ga zo snel ik kan met de verloren
‘cards’ naar de twee NS-mannen. Na een
korte uitleg van mijn kant, nemen ze de
kaarten in ontvangst. Nu is het verder
hun zorg om de verloren kaarten bij de
eigenaar terug te bezorgen en kan ik met
een gerust hart verder.

controle krijgt en zijn vervoersbewijs niet
kan vinden? Hoe zal hij of de conducteur
dan reageren? Wordt dan de politie
ingeschakeld vanwege een zwartrijder
in de trein, zoals ik eerder deze week
meemaakte?
Stel je eens voor dat die zwartrijder
iemand met de hersenziekte ADCA is
en vanwege zijn aandoening loopt als
een dronken iemand, maar allesbehalve
een alcoholist is. Als hij daarbij ook nog
moeilijk uit zijn woorden kan komen ….
Je zult dan maar onbegrepen in de boeien
worden geslagen!
Ik moet er niet aan denken.
‘Wat ziet u er feestelijk uit,’ zeg ik tegen
de twee vrouwen, die al op de bank zitten
waarop ook mijn keuze is gevallen om op
mijn trein te wachten.
Terwijl ik op de houten oncomfortabele
bank ga zitten, constateer ik dat de
NS tegenwoordig steeds meer houten
meubilair is gaan gebruiken, alsof die ons
wachten kan verzachten. Als wachtende
reiziger houdt zo’n bank ons in ieder
geval wel alert en wakker, stel ik vast.
Daarbij voorkomt zo’n bank dat we
te lang op het perron blijven hangen.
Heel functioneel voor de NS dus. Wel
voel ik aan mijn billen het gemis aan
klantvriendelijkheid.
‘Dank u’, beantwoorden de vrouwen,
vriendelijk naar mij knikkend, mijn
compliment.
‘Naar een feest…?’ probeer ik ons gesprek
gaande te houden.
‘We gaan naar de kerk,’ is hun antwoord.
‘Ook een feest,’ zeg ik en ze knikken
bevestigend.
Hun samenkomst is in Amsterdam en ze
komen oorspronkelijk uit Ghana word mij
uit ons verdere gesprek duidelijk.
Uit een recent krantenartikel over
de Bijlmerramp die alweer 20 jaar
geleden plaatsvond, heb ik begrepen
dat Ghanezen bescheiden mensen zijn
en dat velen van hen in armoede leven.

Alleen blijkt mijn trein van 8.41 uur
inmiddels zonder mij te zijn vertrokken.
Het oponthoud heeft toch meer tijd
gekost dan de paar minuten die ik nog
had. Ik word gedwongen een trein
later te nemen, die om 9.11 uur zal
vertrekken.
Tijd genoeg dus om er even bij te gaan
zitten.
Terwijl ik naar een zitbank op het perron
loop, probeer ik me voor te
stellen hoe het verder kan
gaan met die jongeman, die
in volle haast zijn trein nog
probeerde te halen. Heeft
hij zijn trein nog gehaald?
Ik hoop het voor hem.
Maar wat als hij onderweg

Vervolg op volgende pagina >
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Een pastor vertelde in dit artikel dat er
veel verborgen armoede is onder de
Ghanezen.
Wat zou het mooi zijn als deze
Ghanezen een goedkope mogelijkheid
geboden werd om op zondag te kunnen
reizen, stel ik me voor. Een speciaal
zondagsabonnement voor Ghanezen. Mijn
hart vult zich met medeleven met hen.

bezoekers aan het park om me heen een
prettige, ontspannen sfeer.
De medewerkers in de zaal zijn ook
behulpzaam en vriendelijk.
Ik kan het hen dan ook later die middag
niet kwalijk nemen dat de microfoon
ermee stopt om mijn stem te versterken.
Als het rode lampje bij gebruik brandt,
betekent dit dat de batterij bijna op is,
weet ik nu. En niet dat de microfoon
aanstaat. Ik had het kunnen weten,
want rood is doorgaans de kleur die ons
waarschuwt.
Er wordt een nieuwe batterij aangebracht
en het microfoonlampje gaat direct over
op de kleur groen. We kunnen zonder
problemen verder.

Misschien vindt u het wel hopeloos
ouderwets dat in de kerk samenkomen,
samen zingen en samen bidden een feest
kan zijn. Maar door een aantal groepen in
onze samenleving wordt dat nog steeds
zo beleefd. Dwars tegen de stroming en
mode in, waar het niet langer gebruikelijk
is een kerk te bezoeken. Hierbij wordt te
makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat
ieder mens een ‘supporting community’
nodig heeft. Mensen die jou steunen als
het leven even anders gaat dan je je hebt
voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer een
voortschrijdende aandoening als ADCA
je min of meer dwingt over te gaan in
een ander tempo van leven. Juist dan
heb je warme mensen om je heen nodig.
Geen kille rekenaars of dooddoeners die
je zeggen, dat iedereen weleens een
tegenslag te verwerken krijgt.

Het was soms wel een kunst elkaar
goed te verstaan. Dat lag niet aan die
microfoon, maar lag aan de ADCA die ook
je spraak aantast.
Ik meende te horen dat een vrouw
opmerkt: ‘Ik kan niet meer zijn zoals ik
wil zijn.’ Maar ze wilde mij iets anders
duidelijk maken. Zij vond zichzelf nog
bekwaam genoeg om uit zeilen te gaan
met haar vertrouwde boot, maar haar
dochter en man dachten daar duidelijk
anders over.
Een verschil van mening komt wel
meer voor wanneer dingen in het
leven veranderen. Je bent dan zoals
ze dat noemen in ‘transitie’ (aan het
veranderen). Je kunt dan door de nood
gedwongen worden om in te leveren. Je
kunt niet langer doen wat je graag wilt
of blijven wie je vindt dat je bent. Als je
weet dat er geen weg terug is, kan dat
ook heel bedreigend voor je zijn.

Als ik wat later dan gepland, maar nog
op tijd voor mijn lezing voor de ADCAvereniging en hun
leden bij de kassa
van het dierenpark
aankom, meld ik mij
en word aangenaam
verrast door de
reactie van de
kassamedewerker.
Ze weet bij het noemen van mijn naam
direct dat ik de spreker van die dag ben
en ik mag ongehinderd doorlopen.
Terwijl ik langs de dierenverblijven naar
de zaal van de bijeenkomst loop, voel
ik aan de reacties en beleving van de

Na een geslaagde middag kom ik mooi op
tijd in Amsterdam aan. Daar blijkt mijn
reistijd opnieuw te worden verlengd. Dit
keer door een stroomstoring. Ik moet via
een omweg naar huis terug.
Als ik weer op weg ben in de juiste trein
Vervolg op volgende pagina >
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die mij ongetwijfeld naar Rotterdam
gaat brengen, raak ik in gesprek met
de conductrice over mijn lezing voor de
ADCA-vereniging.
‘Mijn vriendin had ALS’, vertrouwt zij
mij toe. ‘Je kunt niets met zo’n ernstige
ziekte. We hebben alleen nog wat dingen
kunnen doen die op haar bucketlijstje
stonden voor zij overleed.’
Er klinkt zowel betrokkenheid als
onmacht door in haar woorden.
Er valt een wat ongemakkelijke stilte
tussen ons na die woorden.
Ik heb met haar te doen en wil vanuit
mijn meeleven iets voor haar betekenen.
Maar wat? Dan krijg ik het idee haar
de appel uit mijn lunchpakketje aan te
bieden. Die zit in een zak met daarop de
naam van het dierenpark. Mijn gebaar en
de naam op mijn lunchpakket biedt ons
nieuwe kansen in gesprek te blijven.
De conductrice woonde vroeger in Baarn.
Ze hadden thuis een abonnement op het
dierenpark Amersfoort. Ze heeft als kind
van die uitstapjes genoten.
Gemeenschappelijke zaken geven een
verbinding en voor ik het weet sta ik op
het perron in Rotterdam.

20 jaar na de dood/moord op zijn moeder
mensen samenbrengt en aandacht vraagt
voor mensen die vanwege onbegrepen
gedrag in psychische problemen zijn
beland. Ze verkeren in een ernstig
crisis en moeten noodgedwongen hun
vertrouwde leven achterlaten en zich
aanpassen aan vaak plotseling gewijzigde
omstandigheden.
Hun leven is in zekere zin op dezelfde
manier vertraagd als mijn reis deze
zondag.
Zo’n noodgedwongen ‘vertraging’ kan
bijzonder irritant zijn, maar biedt ook
kansen. In mijn geval kansen om andere
mensen te ontmoeten, te leren kennen
en van hen te leren.
‘Je kunt ook op een andere manier
moeder zijn . . . . Niet alleen door te
zorgen voor, maar door er te zijn met
interesse voor je dochter….,’ hoor ik
mezelf zeven uur eerder tegen iemand
met ADCA zeggen. Zij wil nog zo graag
voor haar gezin zorgen, maar merkt dat
ADCA haar hierin dwarsboomt.
Is dat mijn missie? Ontdekken dat je
op verschillende manieren voor elkaar
van betekenis kunt zijn . . . Het was
voor mij in ieder geval een zinnige
zondag. Vertraging een kans . . . . een
tegendraadse wijsheid.

Bij de bushalte buiten spreekt een man
mij aan. ‘Bent u weer op missie geweest?’
vraagt hij mij. Als ik hem aankijk,
zie ik dat wij elkaar kennen van mijn
vroegere werk. Zijn vrouw woonde in een
verpleeghuis. Dat moet alweer tien jaar
geleden geweest zijn.
‘Jazeker,’ antwoord ik vriendelijk. ‘Maar
toch niet met een buks’, zegt hij naar
mijn koffer wijzend. ‘Dat doen ze alleen
in Las Vegas,’ zeg ik.
Hij glimlacht, groet mij en stapt in lijn 47,
die net is voor gereden. Even later komt
ook mijn bus aan om mij veilig thuis te
brengen.

i

Marinus van den Berg:
mjvdb@planet.nl

Daar aangekomen hoor ik op de Vlaamse
radio over de zoon van prinses Diana, die
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OPROEP

OPROEP! speciaal aan de jongeren
Ons, als redactie, is ter ore gekomen dat er steeds
meer kinderen en jongeren zijn, die al verschijnselen
hebben van een erfelijke ataxie en die daarom lid van
onze vereniging worden.
Omdat de vereniging zich van oorsprong richt op de
wat oudere leden, daaronder vallen alle leden van 30
jaar en ouder, voelen jongere leden zich niet echt thuis
bij ons.
Om dit enigszins te veranderen, doen wij een oproep
aan de ouders, jongeren en jongvolwassenen om
een ervaringsverhaal in de krant te zetten of te
plaatsen, zodat anderen zich daar misschien in kunnen
herkennen. Het zou helemaal leuk zijn als iemand zich
meldt om een column in de krant te schrijven. Dit is
maar 4x per jaar en dat moet toch te doen zijn.
Het verhaal of de column mag gaan over alles wat je in
het dagelijkse leven tegenkomt en hoeft niet moeilijk
te zijn.

i

redactie@ataxie.nl
De volgende kopijdatum is 1 februari 2018,
we hopen op veel reacties!

VOORAANKONDIGING

Vooraankondiging regiodag Oost
Op zaterdag 7 april 2018 organiseren
wij weer een regiodag Oost. De locatie is
hotel Waanders in Staphorst.
Aanvang: 12.00 uur en de middag duurt
tot ongeveer 16.00 uur.
Inloop is vanaf 11.30 uur.

In de krant van maart volgt nadere
informatie.
Hartelijke groet,
Henk en Marjanne

i

Hoe het programma er uit zal zien, is nog
een vraagteken.

Henk en Marjanne:
regiooost@ataxie.nl
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OPROEP

OPROEP! Enquête ADCA Vereniging
Help ons mee de zorg voor ADCA verder te verbeteren!
Als bestuur van de ADCA Vereniging
willen wij bij het uitvoeren van onze
taken graag nog beter aansluiten bij
de wensen en behoeften van de leden.
Om dat te kunnen doen willen we een
klankbordgroep vormen. Wij zijn daarom
op zoek naar ADCA-patiënten of hun
naasten die graag met ons mee willen
denken over diverse onderwerpen zoals:
beleid, wetenschap, zorg, etc. Met de
klankbordgroep willen we een platform
creëren die we kunnen raadplegen en om
feedback kunnen vragen. En u kunt op uw
beurt als (naaste van een) ADCA-patiënt
invloed uitoefenen op wat er speelt
binnen de zorg voor ADCA-patiënten.
Het idee is om de communicatie zoveel
mogelijk digitaal (per mail, vragenlijsten,
etc.) te laten verlopen.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen,
vul dan alstublieft de online enquête in
via onderstaande link. Een aantal van

i

u heeft in de ledenraadpleging die we
onlangs hebben gestuurd, aangegeven
wel geïnteresseerd te zijn in deelname
aan de klankbordgroep. Aan hen willen
we ook vragen om de enquête via
onderstaande link in te vullen. Deze korte
enquête duurt 5-10 minuten en geeft
ons een iets beter beeld van u en uw
interesses, zodat we al iets meer weten
over de leden van de klankbordgroep.
In de blauwe balk hieronder staat de link
naar het onderzoek.

A

D

C
A

https://nl.surveymonkey.com/r/ADCAklankbordgroep

OP DE KOFFIE BIJ... IN 2018
Iedereen is van harte welkom op onze koffiemiddagen. De bijeenkomsten
beginnen om 13.00 uur tot 16.00 uur.
Alle locaties zijn geschikt voor rolstoelen en rollators.
In de ‘spaarhersens’ kunt u een vrijwillige bijdrage storten, die in zijn geheel
ten goede komt aan onderzoek.
Zaterdag 13 januari
Paviljoen ‘de Krabbeplas’
Surfpad 50
3132 TW Vlaardingen

Zaterdag 10 februari
De Ontmoeting
Parkstraat 1
1544 AK Zaandijk
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Zaterdag 10 maart
Parochiehuis St. Jan
Holkerstraat 36
3861 CE Nijkerk

ONDERZOEK

Waardering krant in de ledenraadpleging
In de ledenraadpleging is aan 280 van onze leden hun mening gevraagd over de ADCA
krant. 151 leden hebben de enquête ingevuld en teruggezonden.
Hun mening is gevraagd aan de hand van zes stellingen.

De ADCA krant bevat artikelen waar ik wat aan heb.
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De ADCA krant bevat te lange teksten.
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UITNODIGING VACATURE SECRETARIS
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Beschik jij over:
• bestuurlijke vaardigheden of wil je je hierin verder bekwamen
• ervaring in het voeren van een secretariaat
• communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
• heb je het hart op de juiste plaats voor je zieke medemens
Spreekt de vacature je aan om een bijdrage aan onze vereniging te leveren, dan zijn we
op zoek naar jou!
De vereniging biedt je
• een levendige en boeiende patiëntenvereniging, waar de onderlinge ontmoeting
centraal staat (van bestuursleden wordt verwacht dat ze o.a. hun belangstelling
tonen door een aantal maal per jaar deel te nemen aan activiteiten)
• een stabiel bestuur, dat gewend is als team met elkaar op te trekken
• contacten met verschillende samenwerkende instanties in de zorg
• deskundige ondersteuning en/of interessante cursussen
• een goede overdracht van de huidige secretaris
• een onkostenvergoeding
Meld je aan voor een oriënterend gesprek met een paar bestuursleden via telefoon
071 341 6110 of stuur een mail aan voorzitter@ataxie.nl.
Als het klikt word je uitgenodigd om aan een paar bestuursvergaderingen deel te
nemen. Vanuit die ervaring besluiten we samen of je tot het bestuur kunt toetreden.

AGENDA

‘Op de koffie bij …’
▪▪ 13 januari 2018
▪▪ Paviljoen De Krabbeplas, Vlaardingen

Regiodag Oost
▪▪ 7 april 2018
▪▪ Hotel Waanders, Staphorst

‘Op de koffie bij …’
▪▪ 10 februari 2018
▪▪ ‘De Ontmoeting’, Zaandijk

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

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

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

Toilet
Gelukkig zie je ze steeds vaker, de
onontbeerlijke rolstoeltoiletten. Als ik
er één zie, krijg ik spontaan aandrang,
vooral in een mij onbekende omgeving.
Je weet namelijk nooit hoelang het duurt
tot je de volgende tegenkomt.

dat ik de halve zaak door moet op zoek
naar de sleutel, die ik na afloop ook nog
eens terug moet brengen.
Als ik dan de sleutel heb bemachtigd,
draai ik heel voorzichtig de deur open,
want er kan natuurlijk ook gewoon
iemand binnen zitten. Eenmaal
binnengekomen, schuif ik eerst even alle
spullen opzij (stofzuigers, vuilnisbakken,
strijkplanken, wasmanden ed.). Terwijl ik
mijn behoefte aan het doen ben, hoor ik
iemand aan de deur morrelen.
Ik roep nog angstig dat het bezet is,
maar de schoonmaakster staat al binnen
en kijkt verbaasd naar deze indringer.
Als ik mijn excuses heb aangeboden
voor het ongevraagd betreden van haar
schoonmaakhok laat ze mij morrend
gaan.

Als ik de deur wil openen, zit deze
doorgaans op slot.
‘Bezet’ dacht ik de eerste keer dat mij dit
overkwam, maar na drie kwartier begon
ik toch te twijfelen. En terecht, zo bleek,
want ik moest de sleutel ergens aan de
andere kant van het gebouw gaan halen.
Deze lag bij de kassa, waar een rij stond
van 27 klanten, die allemaal cadeautjes
hadden gekocht, welke uiteraard ingepakt
moesten worden.
Waarom die toiletten op slot moeten
terwijl er niemand op zit, is voor mij
een raadsel. Ik heb het wel eens ergens
aan een medewerkster gevraagd en het
antwoord luidde (ik citeer): ‘Anders gaan
er steeds mensen op’. ‘Ja, dat heb je
met toiletten’, dacht ik. Waarschijnlijk
bedoelde ze mensen die er volgens haar
niet op mochten omdat ze niet genoeg
mankeren. Persoonlijk sta ik liever even
te wachten op een illegale plasser, dan

Voor straf heb ik mijn handen niet
gewassen, dat zal ze leren!

Lees meer columns van Burugo
op: www.dwarslaesie.nl/column
of volg Burugo op:
www.facebook.com/burugocolumns
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i

WIST
JE DAT!

WIST JE DAT...

... de verschijningsdata van de krant volgend jaar veranderen. We streven ernaar
dat de krant dan op 1 maart, 1 juli, 1 september en 1 december bij u op de
    mat ligt.
… de deadlines voor het inleveren van kopij daardoor ook een maand verschuiven.    
Namelijk: 1 februari, 1 juni, 1 augustus en 1 november.
… de wandel/rolgroep is uitgewandeld/gerold. In april 2018 gaan we weer van start.
… je vanaf november, de tweede zaterdag van de maand, ’Op de koffie kunt bij …’ De
   aanvangstijd is 13.00 uur.
… 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 o.a. 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.:
   http://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 februari 2018 aangeleverd
   moet zijn.

Het bestuur en de redactie van
ADCA wensen u
prettige kerstdagen en
een gelukkig 2018
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COLOFON

MACHTIGINGSFORMULIER

Patiëntenvereniging Autosomaal Dominant
Cerebellaire Ataxie Vereniging Nederland

Aankruisen wat van toepassing is:
Aanmelding lid (jaarcontributie € 30,-)

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 Ouderen 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.

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 de 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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Retouradres:
ADCA
Postbus 120
3150 AC HOEK VAN HOLLAND
Nederland

