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VOORWOORD

Er ligt weer een verse ADCA/SCA krant
voor je neus. En zoals het weer op dit
moment elke dag wisselt, dan weer
sneeuw, dan weer regen en een zonnetje
dat af en toe de wereld opﬂeurt, zo
bieden de artikelen veel variatie!

als redactie regelmatig kopij aangeboden
door lezers. Bedankt voor jullie inzet!
De redactie email redactie@ataxie.nl
staat altijd open voor nieuwe kopij!
Als redactie willen we de vereniging
feliciteren omdat ze dit jaar 25 jaar
bestaat en zich al 25 jaar inzet voor
onze belangen.
Ik wens jullie, mede namens de andere
redactieleden, weer veel leesplezier.

Ik wil graag een dankwoord uitspreken
aan de mensen die regelmatig een
column verzorgen. Zo heeft de
krant twee vaste columnisten: Aniek
Vollenbroek en Rosalie van Kuijk. En
Johan van der Hoorn is regelmatig
gastcolumnist. Daarnaast heeft Rolf
Hoekstra de afgelopen kranten weer voor
een interview gezorgd. Ook krijgen we

Nynke Schukking
redactie@ataxie.nl

VAN HET BESTUUR

Bestaat SCA 19 nog?
Op zaterdag 26 januari 2019 nam
ik deel aan de regiodag west. Zoals
gebruikelijk was het weer een
goede bijeenkomst met dit keer een
bijdrage van neuroloog dr. Esther
Brusse en een kennismaking met
‘Dance for Health’, die bijna iedereen
in beweging bracht.

Wat mij betreft raakte hij met zijn vraag
de kern van onze vereniging. We hebben
binnen onze vereniging een heel scala
aan ADCA, SCA, episodische en andere
vormen van ataxie. De kern van de
vereniging is volgens mij dat we aan
die hele verzameling mensen met een
ataxie het gevoel geven dat ze erbij
horen en dat hun belangen goed worden
vertegenwoordigd.
Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust
dat het haast onmogelijk is om in die
vele varianten iedereen die aandacht te
geven, die hij/zij verdient of nodig heeft.
De aandacht die iedereen het gevoel
geeft dat de vereniging er voor hen is.

Die middag gebeurde er nog iets, dat mij
in beweging bracht. Dat was de vraag van
een van de deelnemers, die vertelde dat
hij leed aan SCA 19. Sinds die diagnose
heeft hij echter niets meer gehoord over
SCA 19. Hij vroeg zich daarom af of SCA
19 nog wel bestond?
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Dat is toch de uitdaging waarvoor elke
patiëntenvereniging staat?
Mogelijk kan de Medische Advies Raad
(MAR) ons hiervoor vanuit de alledaagse
praktijk een handreiking geven? Mogelijk
is het goed ervoor te zorgen dat er niet
altijd over dezelfde onderwerpen of
onderzoeken wordt gesproken? Mogelijk
kunnen we uitleggen dat, hoewel de focus
op bijvoorbeeld nummer 3 ligt, dat niet
betekent dat dit niet ook een oplossing
kan bieden voor nummer 19, om maar
wat te noemen.
Maar ook dan blijft de vraag: hoe doen
we dat?
Misschien is op dit moment wel een
belangrijke eerste stap om ons hiervan
bewust te zijn en met elkaar in onze
onderlinge communicatie naar een
antwoord te zoeken.
De naamgeving van de vereniging zal
hierin ongetwijfeld ook een rol spelen.
Naar aanleiding van mijn stukje in de
nieuwsbrief ‘What’s in a name’ heb ik
al een paar reacties van leden mogen
ontvangen. Ik ben benieuwd hoe we hier
met elkaar uitkomen. Durven we een
volgende stap naar een nieuwe naam
aan? Of is de tijd er nog niet rijp voor?
Tijdens de komende Algemene
Ledenvergadering gaan we hierover een
besluit nemen. Verderop in de krant leest
u meer over de ALV op zaterdag 1 juni
2019.
Verder is de overheid benieuwd naar de
invloed van patiëntenverenigingen. Zij
wil om die reden meer van ons weten
over wat we als vereniging bereiken met
onze inzet voor belangenbehartiging
van de leden. Welke actiepunten
ondernemen we en met welk resultaat?
Op zich vind ik het een goede zaak om
patiëntenverenigingen hierop te
ondervragen. Maar wel in de wetenschap
dat we op dit gebied onze weg nog
moeten vinden.

Het wordt dus nog een heel zoekproces.
Wel hoop ik dat we op dat niveau met
de overheid in gesprek kunnen gaan
en blijven. Om eerlijk te zijn, zijn we
wat geschrokken bij het overleg naar
aanleiding van onze subsidieaanvraag
en de vragen hierover vanuit de
subsidiegever. Zoals het tarief van de
door ons ingehuurde sprekers, de huur en
het niveau van de accommodaties. Naar
mijn idee is dat een andere invalshoek
dan impact en bereik.
Dan heeft het bestuur sinds januari 2019
een voorlopige voorziening getroffen
conform het huishoudelijk reglement
artikel 4.1.3. Zoals jullie weten bestaat
het bestuur sinds het overlijden
van Yvonne Lutzke slechts uit twee
bestuursleden, te weten penningmeester
Gabriëlle Donné-Op den Kelder en
voorzitter Gerard Kulker. Er waren drie
kandidaten aan het warmlopen om de
vacatures in te vullen. Twee van hen, de
heren Roderick van der Rest en Arjan
Wezel, zijn in de bestuursvergadering
van januari 2019 geëvalueerd en zij zijn
bereid zich voorlopig te laten benoemen
in het bestuur. In de ALV van juni 2019
zullen zij ter benoeming aan de ALV
worden voorgedragen.
De derde kandidaat heeft zich helaas
moeten terugtrekken, omdat zijn ataxie
hem niet toestaat zich voldoende voor
het bestuur in te zetten. Wat betekent
dat we helaas nog drie vacatures hebben,
waaronder die van secretaris. Daar komt
bij dat het aantal vrouwen in het bestuur
minimaal is en we graag wat vrouwelijke
kandidaten willen. Wie meldt zich aan?
Gerard Kulker
Voorzitter

2
De ADCA SCA Krant - maart 2019

VERSLAG DOOR GABRIËLLE DONNÉ-OP DEN KELDER EN SARAH GARDINER

Spinocerebellaire ataxie en andere polyglutamine ziekten:
mogelijke relatie tussen het aantal CAG herhalingen en
de hersenfunctie bij ouderen, de kans op depressie en de
hoogte van de BMI.
Promotieonderzoek Sarah Gardiner, PhD Student, Dept. of Neurology and
Human Genetics, LUMC, gesponsord door ADCA Vereniging Nederland
Bij meerdere veelvoorkomende aandoeningen, zoals dementie, depressie en
overgewicht, speelt erfelijkheid een rol:
bij dementie is dit ca. 60 tot 80%, bij
depressie 30 tot 50% en bij overgewicht
40 tot 70%. Dit kan deels veroorzaakt
worden door kleine mutaties in het
menselijke DNA. Echter, een groot deel
van de erfelijkheid van veelvoorkomende
aandoeningen is nog onverklaard. Om die
reden is in dit onderzoek niet gekeken
naar kleine mutaties, maar vooral naar
herhalingen van stukjes DNA in het
menselijk erfelijk materiaal.

ontstaan. Sommige polyglutamine ziekten
hebben een effect op het metabolisme:
zowel patiënten met de ziekte van
Huntington als patiënten met SCA3
kunnen last hebben van ongewild
gewichtsverlies.

Er zijn negen erfelijk neurologische
aandoeningen, die worden veroorzaakt
door een te groot aantal herhalingen
van een bepaald stukje DNA. Onder
deze aandoeningen vallen zes vormen
van spinocerebellaire ataxie: SCA1,
SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 en SCA17.
En ook de ziekte van Huntington
valt hieronder. Deze aandoeningen,
genaamd polyglutamine ziekten,
worden veroorzaakt door een te groot
aantal CAG herhalingen in een gen,
dat met de ziekte geassocieerd is.
Deze ziekten worden vaak gekenmerkt
door bewegingsproblemen. Afhankelijk
van de type aandoening, kan ook
de hersenfunctie achteruit gaan en
stemmingsproblemen, zoals depressie,

Sarah Gardiner, PhD Student aan het werk
In het proefschrift van Gardiner is
onderzocht of verschillen in het aantal
CAG herhalingen in de genen die de
polyglutamine ziekten veroorzaken
invloed hebben op de hersenfunctie
van ouderen, de kans op depressie en
het hebben van een afwijkende BMI.
Aangetoond is dat méér CAG herhalingen
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in de genen die SCA1, SCA6, SCA7 en
de ziekte van Huntington veroorzaken,
de hersenfunctie van ouderen nadelig
beïnvloeden. Meer herhalingen in de
genen die SCA7, SCA17 en de ziekte van
Huntington veroorzaken, verhogen de
kans op depressie. Meer CAG herhalingen
in het gen dat SCA1 veroorzaakt, zijn geassocieerd met een lagere BMI. Meer CAG
herhalingen in de genen die SCA2, SCA3,
SCA6, SCA7 en SCA17 veroorzaken, zijn
geassocieerd met een hogere BMI.

veroorzaken. Dit betekent dat een
veel groter deel van de bevolking het
risico loopt op het ontwikkelen van
een polyglutamine ziekte dan eerder
werd ingeschat, namelijk 13 op de
100.000. Het zou kunnen dat deze
personen over onbekende eigenschappen
beschikken, die hen beschermen tegen
het ontwikkelen van een polyglutamine
ziekte. Nader onderzoek is nodig.

Onderzoek onder 14.000 mensen
zonder een bevestigde diagnose van
een polyglutamine ziekte, laat zien
dat circa 1.300 per 100.000 personen
een CAG herhalingsaantal hebben die
een polyglutamine ziekte zou moeten

OPROEP

In de vorige krant had ik u een vraag
gesteld, die stel ik nog een keer!
mee wil, bepalen we een doel. Er valt
van alles te verzinnen: naar de stad, een
tuincentrum, de dierentuin, maar ook een
bezoek aan een museum of naar IKEA,
alles is bespreekbaar!
Dit uitstapje is mogelijk vanwege de
opbrengst van de supportloop, geregeld
door PGO support. Het resultaat is een
volledig verzorgd dagje uit, georganiseerd
door de ADCA vereniging.

Wie wil er
met ons
een dagje
uit?

U wordt thuis opgehaald door een van
onze chauffeurs en ook weer thuis
gebracht. Dus geen Valys ritten.
We hebben echter wel 1 voorwaarde:
u bent rolstoel of rollator gebonden.
In overleg met de groep die met ons

Deelname is gratis. Van een eventuele
begeleider vragen we een kleine
tegemoetkoming in de onkosten.
Aanmelden bij els.zwetsloot@ataxie.nl
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ERVARINGEN DELEN DOOR JOHAN VAN DER HOORN

Hoop doet leven
Laatst hoorde ik professor Dijkgraaf
iets heel verstandigs zeggen op
televisie. ‘Eigenlijk moet je het einde
van je ﬁlm niet kennen. Weet je dit
namelijk wel, dan is de ﬁlm ineens
een stuk minder leuk.’

lopen echt het enige was dat ze voor je
konden doen. De diagnose was dan dat
het weliswaar iets slechter ging dan vorig
jaar, maar het had slechter gekund. Dus
dat was dan weer een meevaller.
En ik mocht me niet verstoppen van de
dokter. Ik moest verplicht uit eten met
mijn vrouw.

Mooi gezegd. Ik moest meteen denken
aan de afgelopen jaren van mijn leven.

Gezellig. Maar toch iets minder gezellig
om uit eten te gaan met het einde van je
levensfilm in je achterhoofd.
Wat we nodig hadden was hoop.
Nu er gesleuteld kan worden aan het DNA
is het einde van de film weer onzeker
geworden.

Aan mijn zieke familieleden en mijn
vrienden met ADCA. Aan de documentaire
over de ziekte die in 1994 op televisie te
zien was. Het zou waarschijnlijk nog tien
jaar duren voordat er een middel was
waarmee het ADCA ziekteproces gestopt
zou kunnen worden.

Eindelijk is er weer hoop. Weliswaar voor
de generatie na mij, maar ik ben blij
dat ik het nog mee mag maken. Van het
aanraken van je neus tot het verbouwen
van je DNA.

Er was nog niet eens internet, maar we
hadden wel hoop. En hoop doet leven.
Ondertussen kreeg ik de ziekte ook en
het einde van mijn film was mij maar al
te goed bekend. Dat had enige voordelen,
maar evenveel nadelen.

Maar nu stop ik met schrijven, want ik
moet verplicht uit eten van de dokter.

Eén van de vele overlevingsstrategieën
was om je kop in het zand te steken.
Ik heb me er in het verleden wel eens
kwaad over gemaakt als patiënten dit
deden. Maar met het einde van je film
in je achterhoofd hoeft deze strategie,
mits je hem op de juiste momenten
toepast, helemaal zo gek nog niet te zijn.
Het kan in ieder geval voorkomen dat je
doordraait.
Tijdens de jaren waarin ik steeds zieker
werd, verdubbelde de kennis en de
medische techniek ongeveer iedere vier
jaar. Ik weet de tijd nog dat het puntje
van je neus aanraken en over een lijntje
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NIEUWS

Zorgkosten aftrekken over 2018
Belastingaangifte loont
Ieder(in) (Netwerk voor mensen
met een beperking of chronische
ziekte) heeft een uitgebreid artikel
over de belastingaangifte over 2018
beschikbaar gesteld.

Stap 2: Doe aangifte inkomstenbelasting
De Belastingdienst heeft uw persoonlijke
gegevens en de gegevens over uw
inkomen en uw vermogen (het saldo op uw
bankrekeningen) alvast voor u ingevuld.
Controleer deze gegevens zorgvuldig. Pas
ze aan als ze niet kloppen.

Het volledige artikel is te vinden op https://
meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrekzorgkosten/ (ook te vinden via www.
Stap 3: Ga naar het onderdeel Zorgkosten
meerkosten.nl)
De oorspronkelijke tekst van Ieder(in)
is geschreven door Kees Dijkman. Die
tekst is met de meeste zorgvuldigheid
samengesteld, maar u kunt er geen
rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van
dit artikel was de definitieve online aangifte
voor het jaar 2018 nog niet beschikbaar.
Voor meer informatie, kijk op www.
meerkosten.nl.
Hieronder volgt een korte samenvatting
van het artikel:

De aftrek van zorgkosten staat onder het
kopje Uitgaven. Alleen als u in totaal meer
zorgkosten hebt dan de drempel, mag u
de kosten boven de drempel aftrekken.
De drempel is afhankelijk van uw
inkomen. Bent u fiscale partners (gehuwd,
geregistreerd partner of samenwonend),
dan is de drempel afhankelijk van uw
gezamenlijke inkomen, dus bij elkaar
opgeteld.
Stap 4: Loop de verschillende posten na

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd
extra kosten op. Voor medische zorg,
hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding,
reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer.
Helaas krijgt u niet al deze kosten vergoed.
Betaalt u zelf mee? Dan kunt u een deel
van die kosten terugkrijgen via de aangifte
inkomstenbelasting. In dit artikel vindt u
een kort stappenplan.

Hebt u kosten bij verschillende onderdelen?
Zorg er dan voor dat u de gegevens
hierover overzichtelijk in een map bewaart.
U vult bij elke post in de aangifte alleen het
totaalbedrag in. Maar de Belastingdienst
kan u wel om een onderbouwing vragen.
Kunt u die niet leveren, dan zal de
inspecteur de aftrek niet accepteren. Doet
u als fiscale partners samen aangifte? Vul
dan één keer de kosten van u beiden in,
dus bij elkaar opgeteld.

Stap 1: Schakel zo nodig deskundige hulp in
Dat hoeft niet per se, maar vaak is het wel
handig. Gelukkig zijn er veel organisaties
die u kunnen helpen.
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Stap 5: Verdeel de aftrek

Stap 8: Maak zo nodig bezwaar

Deze stap is alleen van belang voor
fiscale partners. U moet dan uw eigen
zorgkosten en die van uw fiscale partner
bij elkaar optellen en vervolgens verdelen
over de aangifte van u beiden.

Gaat de Belastingdienst niet akkoord met
uw aangifte? Of is uw aangifte door de
Belastingdienst bijgesteld, zonder dat u
begrijpt waarom of om een reden waar u
het beslist niet mee eens bent? Maak dan
binnen zes weken bezwaar.

Stap 6: Bekijk het resultaat

Stap 7: Onderteken de aangifte
Corrigeer zo nodig fouten, voordat u
ondertekent.

Opgave: regiooost@ataxie.nl

VOORAANKONDIGING

Uitnodiging regiodag oost
Op zaterdag 6 april 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.

Bart van de Warrenburg, neuroloog komt deze
middag spreken. Het onderwerp zal zijn:
Ontwikkelingen en uitdagingen in klinisch
onderzoek bij ataxie.
Zo gauw we meer weten komt dat op de
website te staan.
Hartelijke groet,
Henk en Marjanne
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ERVARINGEN DELEN DOOR ELS ZWETSLOOT

Een ervaring rijker!
Omdat mijn zus een B&B in Frankrijk
heeft overgenomen en ik haar daar
graag wilde bezoeken, ben ik mij
gaan verdiepen in vervanging van de
mantelzorg.

Om de mantelzorger te vervangen, is er
bij de meeste zorgverzekeringen, in de
aanvullende pakketten, een aantal dagen
of een budget opgenomen waaruit de
zogenaamde respijtzorg vergoed wordt.

Ik zag het niet zitten om Hans een
weekje in een verpleeghuis te laten
logeren.
Als ik een leuke week heb, moet hij dat
zeker hebben, was mijn gedachte! Met
‘Handen in huis’ heb ik gevonden wat ik
zocht.
Een afspraak was snel gemaakt. Maar de
kosten bezorgden mij in eerste instantie
wat hoofdbrekens, onze zorgverzekering
(DSW Zorgverzekeraar) vergoedt dit niet.
Een andere optie was via de WMO en
dit bleek mogelijk. Om een weekje weg
te gaan zou ik per maand een aantal
uren via een PGB op moeten sparen en
bewijzen dat ik met een portemonnee om
kan gaan.
Dit leek mij wat omslachtig.
Omdat Hans gelijktijdig moeilijkheden
had met zijn gebit, ben ik me in
verzekeringsland gaan verdiepen, met
resultaat!
Van onze nieuwe zorgverzekeraar mag
ik per jaar 10 dagen vervanging van de
mantelzorg aanvragen.
‘Handen in huis’ regelt alle financiën
direct bij onze nieuwe zorgverzekering
VGZ.

24-uurs mantelzorgvervanging
‘Handen in huis’ regelt met behulp
van enthousiaste vrijwilligers in heel
Nederland 24-uurs vervanging van
mantelzorgers, in die situaties waar
de hulpvrager zonder de hulp van de
mantelzorger niet alleen thuis kan blijven.
Als vrijwilliger bij ‘Handen in huis’ maak
je het mogelijk dat een mantelzorger er
met een gerust hart even tussenuit kan.
Een mantelzorger zorgt dag in dag
uit voor een hulpvrager die zonder
hem of haar niet zelfstandig thuis kan
functioneren. Help mee en geef iemand
de ruimte om minimaal 3 aaneengesloten
dagen (en 2 nachten) op adem te komen.
Wat maakt dit werk zo zinvol?
Het is ongelofelijk belangrijk om
mensen in deze situatie te helpen.
Een mantelzorger heeft af en toe rust
en ontspanning nodig. Zij kunnen
soms tijdelijk een beroep doen op een
zorginstelling, maar hoe mooi is het
om mensen in de eigen thuissituatie te
kunnen helpen en hen daar dat stukje
veiligheid te bieden dat zij zo hard nodig
hebben?
Het is prachtig en het werkt!

Zo heb ik begin januari in Frankrijk van
een heerlijke en ontspannen werkweek
kunnen genieten.
En ook Hans had het prima naar zijn zin,
wat wil je, ze hebben samen ‘Miniworld
Rotterdam’ bezocht.

Zie verder https://handeninhuis.nl
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VERSLAG DOOR BALTHASAR SCHAAP

De honger-kunstenaar
Inleiding
Onder deze titel schreef wetenschapsredacteur Maarten Keulemans een artikel
over ‘Intermittent fasting’ in de Volkskrant
van zaterdag 27 oktober 2018. Ik heb
voor u een korte samenvatting gemaakt
en een commentaar geschreven.

bij muizen is geconstateerd, hoeft bij
mensen niet hetzelfde effect te hebben.
Maarten schrijft ook dat hij dat vasten
lekker tegendraads vindt. Een opstand
tegen dat eeuwige eten, een verzetsdaad
in luilekkerland. Het hoofd klaart juist
op, geen duizelingen of hongerklop, niets
lusteloos gehang. Eerder helder, gefocust
en alert.

Samenvatting
Maarten beschrijft hoe hij tientallen
kilo’s is afgevallen door twee dagen per
week te vasten gedurende ongeveer een
jaar. Hij eet deze dagen wel yoghurt in
de avond en drinkt koffie met melk. Het
hongergevoel verdwijnt vanzelf en het
geeft een zekere rust, schrijft hij. Echter,
zodra je het vasten stopt vliegen de kilo’s
er weer aan.
Deeltijd vastende muizen zouden
volgens wetenschappers minder kanker,
Alzheimer en Parkinson hebben, betere
bloedwaarden en een lager cholesterol.
Bovendien blijkt vasten stoffen vrij te
maken die hersencellen beschermen,
de aanmaak van nieuwe zenuwcellen
bevorderen en het immuunsysteem
opvijzelen.

Commentaar
Vasten komt in veel culturen voor, bij de
christenen enkele weken voor Pasen, bij
de islam tijdens de 30 dagen Ramadan,
bij de hindoes zijn meerdere vormen
van vasten, etc. Zelf eet ik een dag in
de week alleen twee stuks fruit en drink
ik slechts thee, zonder suiker uiteraard,
sinds 30 jaar. Een routine die nu vast in
mijn leefstijl zit. Het bevalt me prima,
geen overgewicht en helder van geest.
Ook geen symptomen van ADCA, terwijl ik
positief getest ben op SCA6 en nu 70 jaar
ben. Omdat het artikel me erg aansprak
wil ik dit met u delen.
Suggestie voor verder onderzoek
Het lijkt me van belang voor de ADCA
gemeenschap om onderzoek te stimuleren
naar externe en leefstijl factoren die
mogelijk invloed hebben op de ‘age of
onset’ en symptomen bij ADCA.

Ook bij een klein aantal vrijwilligers
ziet men verbetering, minder
ontstekingsstoffen, meer vetafbrekende
hormonen en betere bloedsuiker waarden.
En dat al enkele weken na de start van
het deeltijdvasten.
Bij mensen met overgewicht mat men
een gemiddelde gewichtsafname van
6,5 procent na 12 weken. Ook zou een
calorierestrictie van ongeveer 500600 kcal. hetzelfde resultaat kunnen
hebben. Voor mensen met diabetes is
het oppassen geblazen, gezien de invloed
van vasten op de bloedsuikerspiegel. Wat

Noot van de redactie: Het bestuur is op
dit moment informatie aan het verzamelen
over alternatieve middelen en levenswijze
van patiënten met ADCA en het effect
wat dit heeft op hun ziektebeeld. Het
hele artikel lezen: zoek op Google met de
woorden: Maarten Keulemans Volkskrant
Intermittent fasting.
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COLUMN DOOR ANIEK VOLLENBROEK

Op pad met mijn nieuwe rolstoel
Inmiddels is het alweer 2019 en kondigt
het voorjaar zich langzaam aan. Het
wordt mooier weer en het blijft ook
langer licht, dus tijd om naar buiten te
gaan! En dat is maar goed ook, want
ik heb namelijk op de valreep van
2018 EINDELIJK mijn nieuwe rolstoel
mét elektrisch systeem (light drive) en
handbike gekregen. Dit vergroot mijn
zelfstandigheid aanzienlijk en geeft mij
meer vrijheid. Het heeft een lange tijd
geduurd, maar ik ben er DOLBLIJ mee!

Deze vergroot mijn zelfstandigheid ook
aanzienlijk! Lekker om dit voorjaar weer
op pad te gaan, zoals naar vrienden of
het centrum. Zo is 2018 voor mij toch
nog mooi geëindigd
.
Ik ben benieuwd wat 2019 mij te
bieden heeft. Allereerst hoop ik dat
het fysiek snel beter zal gaan, zodat ik
mijn favoriete bezigheden (waaronder
sporten!) weer volledig kan gaan
uitvoeren. Daarnaast hoop ik op een mooi
werkjaar. Ook heb ik alvast wat leuke
reisjes gepland.
Zo heb ik een georganiseerde
watersportreis via SailWise geboekt
(een organisatie die actieve vakanties
aanbiedt aan mensen met een fysieke
beperking https://sailwise.nl), en een
weekendje weg gepland.
Voor de rest zie ik het wel, al weet ik
wel dat ik mijn nieuwe rolstoel veel zal
gebruiken. Ik hoop dat 2019 een mooi
jaar mag worden, natuurlijk mét mijn
nieuwe rolstoel
.

Helaas heb ik deze hulpmiddelen nog
niet zo heel veel kunnen uitproberen.
In september 2018 ben ik op een avond
gevallen en vervelend terechtgekomen.
Ik ben met de ambulance naar het
ziekenhuis gebracht en ik had 2 kleine
breuken in mijn onderrug en elleboog.
De eerste 2 weken heb ik volledig
platgelegen en had ik overal hulp bij
nodig. Vervolgens ben ik met zware
pijnstilling weer voorzichtig aan het werk
gegaan. Na 2 maanden fysieke rust
ben ik in overleg met de revalidatiearts
gestart met fysiotherapie en ben ik weer
begonnen met zwemmen. Beide doe ik
op het moment van schrijven nog steeds.
Ik ben er nog niet, maar gelukkig gaat
het steeds beter!

Aniek

Goed, mijn nieuwe rolstoel dus. De
light drive is een aan- en afkoppelbaar
elektrisch systeem met joystick voor op
een handbewogen rolstoel. Ik kan zelf
geen lange stukken rollen, maar ik kan nu
gewoon weer lange stukken zelfstandig
op pad, zo fijn! Daarnaast heb ik ook
een aankoppelbare handbike gekregen.
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INTERVIEW DOOR ROLF HOEKSTRA

‘Ik leef van dag tot dag en probeer te
genieten van wat ik nu nog kan’
Interview met Ralph le Mair
Enige tijd geleden kreeg de redactie de
suggestie van dr. Bart van de Warrenburg
om in deze krant aandacht te besteden
aan een leuke actie van een patiënt van
hem, Ralph le Mair uit Vijfhuizen, die
samen met zijn kapster zo’n € 2.500,bijeen had gebracht voor onderzoek naar
SCA3. Ieder jaar wordt in Vijfhuizen, dat
vlakbij Haarlem in de polder ligt, een
feestelijke jaarmarkt gehouden. Daarbij
is ook de plaatselijke kapsalon betrokken,
die de dagopbrengst van het knippen
schenkt aan een goed doel. Dit jaar dus
bestemd voor het
SCA3 onderzoek in het Radboud UMC
in Nijmegen.

kreeg Ralph last van een hernia. Bij het
revalideren merkte hij dat het doen van
een simpele oefening (de ‘superman’)
lastig was en kreeg hij het gevoel dat er
iets mis was met de coördinatie. Hij heeft
vervolgens in Utrecht een DNA test laten
uitvoeren en toen kwam dus de SCA3
mutatie aan het licht. Hoewel hij nog
geen problemen heeft met spreken en
ook nog goed kan autorijden, wordt zijn
leven inmiddels toch merkbaar beïnvloed
door de ziekte. Dat uit zich vooral in snel
vermoeid raken en in problemen met
de motoriek. Tegenwoordig oefent hij
bij de revalidatie op een C-Mill. Dat is
een loopband waarop objecten kunnen
worden geprojecteerd en dubbeltaken
kunnen worden uitgevoerd. Terwijl je
naar een scherm kijkt en opdrachten
uitvoert, moet je objecten vermijden.

Ralph woont samen met zijn partner
Annelies en hun twee dochtertjes van 7
en 3 bij het Fort Vijfhuizen, dat onderdeel
is van de Stelling van Amsterdam, een
kring van forten gebouwd in de 19e eeuw
ter bescherming van Amsterdam. Het
fort heeft geen militaire functie meer,
maar is gerestaureerd. Op het terrein
is ruim 10 jaar geleden een klein aantal
aantrekkelijke nieuwe woningen gebouwd
en één daarvan wordt bewoond door
Ralph en Annelies.

Opleiding en werk
Ralph heeft in Enschede chemische
technologie gestudeerd en kijkt met
veel plezier terug op die prettige tijd. Hij
heeft zich gespecialiseerd in coatings,
de stoffen waarmee wanden en andere
oppervlakken kunnen worden beschermd.
Maar na enige tijd boeide de ICT hem
toch meer en is hij gaan werken bij
PinkRoccade en is daar opgeleid tot
expert in Microsoft applicaties. Dat
betekende dat hij verantwoordelijk werd
voor het onderhoud aan website-servers,

Familiegeschiedenis SCA3
Ralph is momenteel 40 jaar en heeft
SCA3. Hij heeft de aanleg geërfd van zijn
vader, die op 52-jarige leeftijd overleden
is. Een zus van zijn vader had het ook.
Ralph heeft twee broers, waarvan de
oudste het ook heeft. Zes jaar geleden

11
De ADCA SCA Krant - maart 2019

Vervolg op volgende pagina >

waarin hij na een tijdje toch weer
onvoldoende uitdaging zag. Daarom nam
hij de stap om zelfstandig te gaan werken
en dat bevalt prima. Hij heeft projecten
op het gebied van telefonie en in het
onderhoud van servers en websites.
Momenteel werkt hij 16 uur per week,
maar hij kan als zelfstandige zelf zijn
tijd indelen. De vermoeidheid is hierbij
een belangrijke factor. Het is essentieel
om je activiteiten goed te doseren, maar
juist ICT-werk vereist nogal eens een
ingespannen concentratie. Ralph kan dat
gelukkig opbrengen, maar merkt dan
naderhand een terugslag.

als eerste op en brengt zij de kinderen
naar school of naar de crèche. Ralph
haalt ze ’s middags weer op. Binnenkort
vertrekt Ralph samen met zijn oom
naar Lombok voor een vakantie van
twee weken. ‘Er is daar vorig jaar een
aardbeving geweest, dus ik ben benieuwd
wat we gaan aantreffen’. In de eerste
week gaan Annelies en de kinderen met
haar hele familie naar Oostenrijk om te
skiën. ‘Vroeger was ik een fervent skiër,
maar nu gaat dat niet meer’. Op mijn
vraag of hij en Annelies erg geschrokken
waren van de uitslag van de DNA test,
antwoordt Ralph dat het een geluk is dat
de achteruitgang zo langzaam gaat. Er
was en is geen abrupte overgang van
gezond naar ziek. ’Ik leef nu van dag tot
dag en probeer te genieten van wat ik nu
nog kan’.

Annelies heeft een studie als laborante
gevolgd en heeft nu een voltijdsfunctie
als leidinggevende in een farmaceutisch
laboratorium.
Het huidige leven
Ralph heeft moeite om ’s ochtends op
gang te komen. Daarom staat Annelies

Ik verleg mijn grenzen
Keer op keer
Want telkens
Verandert het weer
Geef het niet op
Laat zien wie je bent
Maak de toekomst
Ongekend

René Baas
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ERVARINGEN DELEN

Sponsoring op diverse manieren
Uit de hand gelopen probeersel
Via mijn (Ika Timmer) tijdlijn liet
Facebook (FB) mij weten dat ik voor mijn
verjaardag een inzameling kon houden
voor een goed doel. Nou had ik dit bij
FB-vrienden wel eens langs zien komen,
maar nooit aandacht aan geschonken.
Maar ‘voor de gein’ wilde ik wel eens
weten hoe dat werkte. Dus de button
aangeklikt en verder de aanwijzingen op
het scherm gevolgd. En ja, uiteindelijk
op ‘enter’ geklikt… en toen stond er dus
een inzamelingsactie op mijn tijdlijn!
In de veronderstelling dat het niets zou
opleveren, heb ik het toch maar laten
staan.

Arjan, die al vaker deze koude duik heeft
genomen, heeft zij € 500,- bij elkaar
‘gedoken’ en overgemaakt naar de ADCA
vereniging.
Hartelijk bedankt en super gedaan!

Al snel kwamen er reacties, dat men
wel wilde bijdragen, maar dat de
aangeboden betaalmogelijkheden van FB
niet optimaal waren. Omdat dit toch wel
serieus bedoeld werd, heb ik aangeboden
mijn IBAN wel te willen geven, zodat
men de bijdrage daar rechtstreeks op
kon overmaken, onder vermelding van
‘ataxie’. Blijkbaar heb ik veel vertrouwen
van mijn familie en vrienden, want
er kwam behoorlijk wat geld binnen,
waarvoor ik alle gevers uiteraard
zeer hartelijk bedank. Uiteindelijk
heb ik een bedrag van € 358,50 voor
wetenschappelijk onderzoek kunnen
overmaken naar de vereniging. Toch wel
een ‘errug leuk geintje’!
Nieuwjaarsduik
Heleen Mensinga heeft zich laten
sponsoren tijdens de nieuwjaarsduik in
Hellevoetsluis. Met hulp van haar zoon
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NIEUWS

In 2019 is de eigen bijdrage Wmo
maximaal €17,50 per vier weken
Vanaf 2019 verandert de eigen
bijdrage voor hulp en ondersteuning
vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Dan betaalt
iedereen maximaal € 17,50 per
periode van 4 weken.

De berekening van de eigen bijdrage voor
beschermd wonen blijft hetzelfde.
Gemeente kan eigen bijdrage
verlagen
De gemeente bepaalt of inwoners een
eigen bijdrage moeten betalen. De
gemeente kan de eigen bijdrage ook
verlagen voor haar inwoners. Of bepalen
dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te
betalen, bijvoorbeeld omdat die persoon
een laag inkomen heeft.

Inkomen of vermogen telt niet
meer mee
In 2019 kijken we niet meer naar
inkomen of vermogen bij de berekening
van de eigen bijdrage voor de Wmo.
Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per
4 weken.

Heeft u een laag inkomen? Bekijk de
mogelijkheden op de website van uw
gemeente of het CAK (hetcak.nl).

Partner + geen AOW-leeftijd = geen
bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner?
En is minimaal één van u nog geen 66
jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan
hoeft u geen eigen bijdrage te betalen
voor hulp en ondersteuning vanuit de
Wmo.
Bereikt u in de loop van het jaar allebei
de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen
bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage in 2020
Voor 2020 heeft het kabinet de volgende
voornemens:
• U ontvangt een factuur per maand
(dus niet meer per 4 weken).
• De eigen bijdrage is € 19 per maand.
Deze informatie komt van de website
hetcak.nl. Ook op de website van onze
vereniging vind je deze gegevens.

Eigen bijdrage voor ondersteuning
op maat
U betaalt een eigen bijdrage voor
ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld
voor hulp bij het huishouden, voor een
scootmobiel, of voor collectief vervoer,
zoals de regiotaxi of voor zorg die u
zelf betaalt met een persoonsgebonden
budget (pgb). Ook woningaanpassingen,
zoals een traplift of douchestoel, vallen
onder de eigen bijdrage.

€
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VERSLAG DOOR GER LIGTVOET

Regiodag west: informatief en vol beweging
gebaseerd op dansexpressie. Iedereen
kan meedoen, ook als je in een rolstoel
zit.
Heerlijk om te zien en mee te maken:
‘Het dansen op stimulerende muziek met
handen, armen, hoofd en waar mogelijk
de benen’.
Esther beantwoordt tot slot nog enkele
vragen en weet te melden dat bewegen
niet alleen goed is voor de spieren, maar
ook als een goede balanstraining. En dat
is weer goed voor de kleine hersenen.

Op een koude maar zonovergoten dag in
januari, worden 43 bezoekers hartelijk
welkom geheten in de heerlijk verwarmde
kas van ‘La France’ in Oegstgeest.
Neuroloog Esther Brusse van het Erasmus
Medisch Centrum geeft in haar presentatie
een overzicht van wat de aandoening
ADCA inhoudt en wat de meest
voorkomende symptomen zijn. Esther
nodigt de aanwezigen uit om tussendoor
vragen te stellen. De beantwoording
van deze vragen maakt de presentatie
levendig en interactief.

Foto’s: Koen van Venetië.
Organisatie: Heleen Mensinga en
Ger Ligtvoet.
Dance for Health is er voor mensen met
een bewegingsbeperking.
Informatie: www.danceforhealth.nl
Bel voor meer informatie dinsdag t/m
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur met
Fenna Schaap op het kantoor.
M 06-3308 1439

Na de lunch worden we met mooie muziek
tot bewegen verleid, onder begeleiding
van Marjolein Palthe, dansdocente van
‘Dance for Health’. De bewegingen zijn
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VOORAANKONDIGING

ADCA (wandel)agenda
Zaterdag 9 maart 2019
‘Op de koffie bij ...’
Van 13.00 uur tot 16.00 uur
Ikea Amersfoort (Op veler verzoek)
Euroweg 101
3825 HB Amersfoort

Zaterdag 1 juni 2019
Algemene ledenvergadering en
landelijke contactdag
Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM Driebergen-Rijsenburg

Zaterdag 6 april 2019
Regiodag oost
Van 12.00 uur tot 16.00 uur,
inloop vanaf 11.30 uur
Hotel Waanders
Rijksweg 12
7951 DH Staphorst

Zaterdag 8 juni 2019
Wandel/rol groep
Dwingelderveld
Verzamelen om 12.00 uur bij
Oriëntatiecentrum (Natuurpoort Spier)
Oude Postweg 12
9417 TG Spier

Zaterdag 13 april 2019
Wandel/rol groep
Landgoed Schaffelaar
Verzamelen om 13.00 uur bij
De Orangerie
Stationsweg 4a
3771 VH Barneveld

Opgave voor ‘Op de koffie bij …’
en voor de wandelingen graag
bij els.zwetsloot@ataxie.nl
‘Op de koffie bij...’ bijeenkomsten
zijn van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Voor meer informatie en adressen
zie elders in de krant of op de
website: www.ataxie.nl

Zaterdag 11 mei 2019
Wandel/rol groep
Sprookjescamping de Vechtstreek
Verzamelen om 12.00 uur
Groot Beltenweg 17
7794 RA Rheeze-Hardenberg
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VOORAANKONDIGING

Algemene Ledenvergadering ADCA Vereniging
Op zaterdag 1 juni 2019 om 11.00 uur,
koffie staat klaar vanaf 10.30 uur
U bent welkom bij:
Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM Driebergen-Rijsenburg

Voorlopige agenda:
• Jaarverslag 2018: inhoudelijk en financieel
• Definitieve benoeming van voorlopig benoemde bestuursleden
• Statuten- en naamswijziging vereniging
De definitieve uitnodiging en agenda voor de ALV zullen u tijdig worden toegezonden.
Wilt u de vergaderstukken vooraf inzien, dan kunnen die op verzoek worden toegezonden.
Voorafgaand aan de vergadering zijn de vergaderstukken in de zaal beschikbaar.

Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch.
Voorlopig middagprogramma
14.00 uur twee workshops:
• Omgaan met ziek zijn. Een levenskunst?
• Omgaan met vermoeidheid.
15.30 uur: Forum met vragen over de workshops en de vereniging.
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OPROEP

Vacatures ADCA Vereniging Nederland
Vacature secretaris

Meld je aan voor een oriënterend gesprek
met een paar bestuursleden via telefoon
071 341 6110 of stuur een mail naar
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. Het is ons streven om je in de
Algemene Ledenvergadering van juni 2019
te benoemen.

De ADCA Patiëntenvereniging is op zoek
naar versterking van haar bestuur.
Het bestuur bestaat uit vijf personen en is
een bewust gekozen mengeling van naasten van patiënten, patiënten en in ADCA
geïnteresseerde vrijwilligers.
Gemiddeld vraagt een bestuurlijke functie ongeveer een dagdeel per week, die
verdeeld is over vergaderingen (eens per
6 weken), bijscholing, samenwerking met
andere patiëntenorganisaties en eigen
activiteiten behorende bij de functie.

Vacature voorzitter commissie
Wetenschappelijk Onderzoek

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
• Het hart op de juiste plaats voor je zieke
medemens
• Wil je een bijdrage aan onze vereniging
leveren, dan zijn we naar jou op zoek
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 malen per jaar deel te nemen aan
activiteiten)
• Een stabiel bestuur, dat gewend is als
een 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

De commissie wetenschappelijk onderzoek
is binnen de ADCA-vereniging medeverantwoordelijk voor:
• Het opstellen van een onderzoek
agenda
• Het, in samenwerking met één van de
expertisecentra, organiseren van een
tweejaarlijks ataxie symposium
• Het adviseren en stimuleren van
onderzoek op het gebied van ataxie
De huidige voorzitter heeft vanwege
privéomstandigheden haar functie helaas
moeten neerleggen, zodat de commissie
op zoek is naar een nieuwe voorzitter.
Gezocht wordt naar iemand met een
wetenschappelijke achtergrond of voldoende kennis en affiniteit op het gebied van
onderzoek, bij voorkeur op het gebied van
ataxie. Daarnaast is diegene bekend met
ataxie dan wel bereid zich hierin te
verdiepen.
Meld je aan voor een oriënterend gesprek
met een paar commissieleden via de mail:
penningmeester@ataxie.nl
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GEDICHTEN
Door: René Baas
René heeft NAH en woont in
Enschede in het Geert de Leeuwhuis.
Een woonlocatie waar mensen met
een hersenaandoening begeleid
zelfstandig kunnen wonen. Via één
van onze leden en medebewoonster
van René kregen we een paar van
zijn gedichten toegestuurd.

Je bent er op een winterdag
je laat mij niet meer alleen
ik hoef je niet eens te vragen
want voor mij ben je degeen
je kwam zomaar naast me lopen
ik durf nu op meer te hopen.

René Baas
Je bent blij
voelt je veilig bij mij
geen onrust
je blijft op mijn kust
je dringt niet aan
laat het begaan
de regen begint
wordt vergezeld door de wind.

René Baas
De wind
wakkert aan
hij wil
vooruit gaan.
Het vuile
is schoon
het oogt
weer gewoon.

René Baas
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WIST
JE DAT!

WIST JE DAT...

… de Algemene Leden Vergadering en landelijke contactdag dit jaar op
zaterdag 1 juni wordt gehouden.
… de locatie weer Hotel Bergse Bossen in Driebergen-Rijsenburg is.
… de ADCA vereniging in 1994 is opgericht door o.a. dhr. en mevr. Meinders en
dit jaar 25 jaar bestaat.
… in de statuten staat: de vereniging heeft ten doel: naambekendheid, informatieverstrekking, lotgenotencontact en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van
patiënten die lijden aan Autosomaal Dominant Cerebellaire Ataxieën.
… Heleen Mensinga contactpersoon is voor de regiodagen. Voor het plannen van
een datum graag eerst contact met Heleen opnemen.
… we vanaf zaterdag 13 april weer elke 2e zaterdag van de maand gaan
wandelen/rollen en we hopen op een grote deelname.
… je de vereniging kunt sponsoren via de VriendenLoterij. Leuk voor de vereniging
en voor jezelf.
… 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
enz.: http://www.ataxie.nl/
… je op deze site de film ‘Leven met ADCA’ kunt vinden.
… Cathalijne van Doorne een blog bijhoudt met artikelen over ADCA/SCA:
http://ataxie-adca-sca.blogspot.com/ en 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 2019 aangeleverd moet
zijn.
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COLOFON

MACHTIGINGSFORMULIER

Patiëntenvereniging Autosomaal Dominant
Cerebellaire Ataxie Vereniging Nederland

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

Postbus 120, 3150 AC Hoek van Holland
E-mailadres: info@ataxie.nl

Aanmelding donateur (jaarcontributie € 15,-)

Telefonisch spreekuur: elke werkdag van 10.00 tot
18.00 uur op telefoonnummer 0522 - 305 914
Webadres: www.ataxie.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ataxie
Triodosbank NL30TRIO 0198 3888 45 t.n.v. ADCA
Vereniging NL te Hoek van Holland
Verenigingsregister: KvK 40482798
Contactdagen: de jaarlijkse landelijke contactdag
valt samen met de algemene ledenvergadering.
Contactpersoon regiodagen: Heleen Mensinga.
Comité van aanbeveling: Herman Finkers en
prof. Dr. Berry Kremer.
Redactie van deze ADCA-krant: Anita Zuidema,
Marjanne Visscher, Ika Timmer, Rolf Hoekstra en
Nynke Schukking.
E-mailadres redactie: redactie@ataxie.nl
Verschijningsmaanden 2019: 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:
ADCA-krant (nieuwsbrief). Op papier, op internet en op
geluidsdrager: de ADCA-krant verschijnt ook in gesproken
vorm voor mensen met een leeshandicap bij Dedicon,
Postbus 24, 5360 AA Grave.Telefoon: 0486 48 64 86.
Fax: 0486 47 65 35.
E-mail: info@dedicon.nl. Internet: www.dedicon.nl.
Financiering: contributies van leden en donateurs en
subsidies van het Fonds PGO.

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

