De ADCA/Ataxie KRANT
Autosomaal Dominanterfelijke Cerebellaire
Ataxie Vereniging
Nederland

Nummer

3

september 2019
jaargang 26

Verslag van de ADCA
lotgenotenvakantie
pagina 17

Jongerenlunch
zondag 23 juni

Muziek, de hulpmotor
van het brein

pagina 5

pagina 9

A
D
C
ATAXIE

INHOUD
5

EN VERDER
•
•
•
•

Jongerenlunch
zondag 23 juni

Muziek, de hulpmotor
van het brein

9

•
•
•
•
•

Verslag lotgenotenvakantie juni 2019

17

A
D
C
ATAXIE

•
•
•
•
•
•
•

Voorwoord 1
Van het bestuur 1
De nieuwe bestuursleden 3
Onderzoek Ataxie, externe factoren
en hulpmiddelen 6
Column Aniek - Een dagje Apenheul 7
Uitnodiging ADCA familiedag (25-jarig
jubileum) 8
Breaking news voor SCA1 families 11
Naastendag 5 oktober 2019 13
Patiëntendag zeldzame bewegingsstoornissen 14
Oproep van het Bestuur 16
Lotgenotenvakantie 2020 19
Regiodag zuid 20
ADCA/Ataxie (wandel)agenda 21
Onderzoeksagenda ADCA/Ataxie 22
Wist je dat... 24
Colofon 25

Telefonisch spreekuur:

0522 - 305 914

BESTUUR EN INFORMATIE
Patiëntenvereniging Autosomaal Dominant
Cerebellaire Ataxie Vereniging Nederland

iedere werkdag van
10.00 tot 18.00 uur
Verenigingsregister: KvK 40482798

Bestuur:

ISSN: 2212-9723

Voorzitter: Gerard Kulker
Penningmeester: Gabriëlle Donné-Op den Kelder

Triodosbank NL30 TRIO 0198 3888 45
t.n.v. ADCA Vereniging NL te

Algemeen lid: Arjan Wezel

Hoek van Holland

Algemeen lid: Roderick van der Rest
Ontwerp & opmaak: LMcc, Leusden

ADCA/Ataxie Vereniging Nederland

Drukwerk: Libertas Pascal, Utrecht

Postbus 120
info@ataxie.nl

3150 AC Hoek van Holland
Facebook: https://www.facebook.com/ataxie

www.ataxie.nl

De ADCA/Ataxie Krant - september 2019

VOORWOORD

Misschien heeft iemand het gemerkt,
op deze krant staat eindelijk jaargang
26, wat de goede jaargang is. Op de
vorige kranten stond jaargang 27, en
dat zou heel bijzonder zijn aangezien de
vereniging dit jaar zijn 25-jarig bestaan
viert…… Een aantal jaren geleden is daar
een fout in geslopen, ik zal u de details
besparen, eind goed, al goed. De krant is
klaar voor het jubileum!!

we minder aanwezig bij de krant
betrokken zijn. Tijd voor vers bloed…!
Voor het naderende jubileum, dat
gevierd zal worden op 21 september
roept Ignar Rip ons op muziek uit onze
jeugd in te sturen. Zie het gesprek met
Ignar Rip in deze krant. Verder zoekt de
vereniging actieve vrijwilligers voor in de
wetenschappelijke commissie en voor in
het bestuur. De vakantieweek is in juni
weer voor het 11e jaar gehouden. In dit
nummer vindt u een verslag…
Veel leesplezier, namens de redactie.

Wegens toenemende gezondheidsklachten hebben Marjanne Visscher en
ikzelf besloten een stapje terug te doen.
Het hoofdredacteurschap deden we de
laatste jaren praktisch samen. Helaas
past dat ook bij een progressieve ziekte:
afscheid nemen. Het decembernummer
zullen we nog verzorgen, daarna zullen

Marjanne Visscher en Nynke Schukking
redactie@ataxie.nl

VAN HET BESTUUR

ADCA/Ataxie Vereniging, bruisend en actief
We gaan als vereniging een drukke
tijd tegemoet met veel geplande
activiteiten. Een regiodag in Zuid,
een dag voor ouders en kinderen
met ataxie in samenwerking met het
Radboud UMC en het UMC Groningen,
de familiedag - tevens het 25-jarig
jubileum van de Vereniging -, de
naastendag en niet te vergeten onze
wandelactiviteiten. Kortom we zijn
een bruisende vereniging, die veel te
bieden heeft.

zijn. Zonder hun inzet zouden we al die
activiteiten niet kunnen ondernemen.
Eind dit jaar gaan we voor al die
vrijwilligers weer een bijeenkomst
organiseren waarin we onze waardering
willen uitspreken voor hun belangeloze
inzet.
In 2020 nadert ons meerjarenbeleidsplan
zijn einddatum. Reden om ons als bestuur
te gaan beraden over de volgende jaren.
Belangrijk wordt wat we in de afgelopen
5 jaren hebben bereikt en waar we in
de toekomst op verder willen bouwen.
Daarnaast is de tijd veranderd en dat
vraagt mogelijk nieuwe onderwerpen die

Mooi ook toont dit beeld dat er zoveel
vrijwilligers binnen de vereniging actief
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onze aandacht nodig hebben. Voor zover
ik het nu kan overzien, worden belangrijke
onderwerpen:
1. Wat verandert er in onze vereniging
nu de roepnaam is gewijzigd in ADCA/
Ataxie Vereniging Nederland? Aan
welke vormen van ataxie willen wij een
plaats geven en welke consequenties
heeft dat voor onze vereniging? Hoe
kunnen we dit verder uitwerken en
onze vereniging zo inrichten zodat
iedereen zich thuis blijft voelen?
2. Wat is de plaats van jongeren in onze
vereniging en hoe betrekken we hen
meer bij de vereniging? Tot op heden
zijn er jaarlijks 1 tot 2 activiteiten
voor onze jongeren, die enkele actieve
jongeren zelf organiseren. Daarnaast
zien we dat er iets meer aandacht
komt voor thema’s die jongeren met
een ataxie bezighouden. Maar of dit
voor hen voldoende is om zich bij ons
thuis te voelen?
3. Het project ‘Levenskunst’ dient verder
te worden uitgewerkt aan de hand
van onze missie en visie zoals die in
het vorige meerjarenbeleidsplan is
beschreven. In die missie en visie
gaan we ervan uit dat het voor een
goede kwaliteit van leven belangrijk
is je als mens in onze dynamische
maatschappij te blijven ontwikkelen.
Die ontwikkeling heeft haar basis in
onze levenservaringen en hoe we
die verwerken en vormgeven in onze
zogenoemde levenskunst waarmee
we ons door het leven bewegen. Voor
mensen met een beperking is de
opgave om een eigen levenskunst te
ontwikkelen ingrijpend en intensief,
zodat een zekere ondersteuning op
bepaalde levensgebieden wenselijk
kan worden. Om die reden wordt een
leergang levenskunst ontwikkeld. We
zoeken hiervoor momenteel financiële
middelen en samenwerking met andere
patiëntenverenigingen.

4. Samenwerking met andere
patiëntenverenigingen blijft dus
noodzakelijk. We zijn ons ervan
bewust dat we, net als in het gewone
leven, anderen nodig hebben om
onze doelen te bereiken. Naast de
samenwerking op het gebied van
levenskunst, is er ook een goede
bestuurlijke samenwerking met de
vereniging Ataxie von Friedreich
met een op te zetten project op het
gebied van spraakondersteuning.
Met de Huntington Vereniging is een
bestuurlijke verbinding en gaan we
komend jaar een ‘stimulation grant’
uitzetten. De Dutch Braincounsil is
helaas uit elkaar gevallen. Om die
reden zijn we op zoek naar andere
mogelijkheden van samenwerking
tussen hersen gerelateerde
patiëntenverenigingen, ook op de
beurzen.
5. Helaas zijn er voor ataxie nog geen
geneesmiddelen beschikbaar. Wel blijft
het belangrijk om wetenschappelijk
onderzoek te stimuleren. Elke 2 jaar
organiseren we daarom, vanuit de
wetenschappelijke commissie, in
samenwerking met de expertiseen behandelcentra, een ataxie
symposium. Ook gaan we gegevens
onder onze leden verzamelen om
voor onderzoek data te kunnen
aanleveren, maar vooral ook zelf meer
zicht te krijgen op het ontstaan en
het voortschrijdende proces van de
verschillende symptomen. Is er een
mogelijke samenhang of beïnvloeding
vanuit de levensstijl en de bijdrage
vanuit logopedie, hulpmiddelen
en gangbare en alternatieve
geneesmiddelen op de kwaliteit
van leven. Genezing van ataxie is
helaas nog van een geheel andere
orde. De kwaliteit van leven en de
symptoombestrijding is daarom helaas
nog ons belangrijkste doel.
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Bij het schrijven van mijn bijdrage aan
deze ADCA/Ataxie Krant vroeg ik me af
in hoeverre ik met mijn ideeën voldoende
aansluit op de prikkelende uitdagingen
van Joos Vaessen, die ik in de vorige
krant met jullie deelde. Samenwerken
aan de kwaliteit van leven zit er zeker
in. Evenals het delen van belangen waar
vanuit onze vereniging de samenwerking
wordt gezocht met anderen. Het
denken in doelgroepen zit in het eerste
onderwerp, maar vraagt nog om een
verdere uitwerking. Het inspringen op
nieuwe technologie wordt niet genoemd.
Voor de volgers van mijn blog op onze
website is dat mogelijk niet geheel
verrassend, waar ik nog steeds enigszins
sceptisch sta tegenover bepaalde
nieuwe ontwikkelingen zoals het kunnen
‘upgraden’ van menselijke hersenen
zoals Donald Tusk wil onderzoeken. Of
bepaalde technische ontwikkelingen

waarbij je je af kunt vragen wat die doen
met de kwaliteit van je leven? Je ziet, ik
volg die ontwikkelingen wel, maar aarzel
bij het inspringen.
De inbreng vanuit het patiëntenperspectief is wel terug te vinden in het
bovenstaande, maar soms twijfel ik of ik
daar voldoende tevreden mee mag zijn?
Om eerlijk te zijn, eigenlijk zou ik wel iets
meer van jullie kant willen horen. Dus
vandaar mijn oproep aan jullie:
Mogelijk heb je zelf ook ideeën of
wil je op een bepaald gebied actief
steunen of stimuleren of een bijdrage
leveren. Schroom dan niet en laat
van je horen. De vereniging is van
ons allen en iedere stem telt.
Ik hoor graag van jullie.
Gerard Kulker
Voorzitter

NIEUWS DOOR ARJAN WEZEL EN RODERICK VAN DER REST

De nieuwe bestuursleden stellen zich voor
bestuur als ‘ervaringsdeskundige’ en op
de achtergrond zal ik proberen mee te
gaan denken over de lotgenoten zaken.
Ik ben reeds gediagnosticeerd met ADCA/
SCA3, wat familiair overgedragen is van
mijn moeders kant. Ik ben getrouwd met
een hele lieve vrouw, Meredith. Ik kom
uit een nest van drie kinderen en heb
twee zussen van 40 jaar.

Arjan Wezel

Ik wil graag meer ‘samen’ doen, want
niet alleen het bestuur is de vereniging.
Ik ben nu twee jaar lid. Mijn moeder
was eerst lid en schoof altijd de ADCA/

Zoals jullie inmiddels weten ben ik
Arjan Wezel, 37 jaar en woonachtig in
Maarssen. Ik ben toegevoegd aan het
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Ataxie Krant onder mijn neus met de
opmerking dat daar erg interessante
dingen instonden. Naar aanleiding van
een gesprek met Yvonne Lutzke, was
mijn interesse gewekt. Toen ben ik
erover gaan nadenken en zie hier.....
mijn verhaal waarin ik me voorstel.

Friedreich, maar er werd niets gevonden.
Ze noemen het nu ARCA, dit is een
recessieve vorm van overerving.
Dat wil zeggen dat beide ouders drager
van het foute gen zijn.
Voor het bestuur ga ik, als ervaringsdeskundige, mij bemoeien met de
beurzen. Zorgen dat de ADCA/Ataxiestand bemand is en er genoeg informatie
materiaal aanwezig is. Verder ben ik
kritisch en heb ik goede ideeën.
Ik breng graag een frisse wind in het
bestuur.
Daarnaast zit ik in een commissie
‘onbeperkt sporten’. Wij gaan bij
sportverenigingen langs en kijken of zij
mindervaliden toelaten of daartoe bereid
zijn.

Roderick van der Rest
Mijn naam is Roderick van der Rest en
ik ben woonachtig in Voorhout in de
bollenstreek. Ik ben 57 jaar, heb twee
kinderen, een jongen en een meisje en
drie kleinkinderen. Geboren en getogen in
Voorburg en groot geworden met watersport, zoals zwemmen en zeilen.

Ik probeer veel te bewegen, dit doe
ik door te zeilen, kanoën, zwemmen
en medisch fitness. Ook haal ik veel
voldoening uit yoga en dan voornamelijk
yin yoga.
Mochten jullie nog vragen hebben, dan
ben ik via het bestuur bereikbaar:
bestuur@ataxie.nl.

Via het Radboud ziekenhuis in Nijmegen
is mijn DNA onderzocht op ADCA en

Het bestuur. Van links naar rechts: Arjan Wezel, Roderick van der Rest,
Gabriëlle Donné-Op den Kelder en Gerard Kulker
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VERSLAG DOOR MARLIES BERGMANS
(mede namens Josephine Bergmans en Aniek Vollenbroek)

Jongerenlunch zondag 23 juni 2019
Aan het begin van de zomer op een
prachtige zonnige zondag was er
een jongerenlunch georganiseerd
bij restaurant De Rechtbank in
Utrecht. Helaas waren er erg weinig
aanmeldingen, maar gelukkig was er
een gezellige sfeer.

cerebellaire ataxie. Onderwerpen zoals
sporten, werk, het zoeken van eigen
woonruimte en daten kwamen aan bod.
Hoe pak je dit als jongere met een vorm
van cerebellaire ataxie aan? Het was fijn
om hier met leeftijdsgenoten over te
kunnen praten.

De jongerencommissie (credits voor
Aniek Vollenbroek) had veel
moeite gedaan om de lunch in een
rolstoeltoegankelijk restaurant plaats te
laten vinden. Daar aangekomen bleek het
toch wat lastiger te zijn dan gedacht om
het restaurant binnen te komen toen de
lift niet bleek te werken. Gelukkig was er
een redder in de nood van De Rechtbank
die de lift aan de praat kreeg. Toen
iedereen zich had gesetteld op het terras,
was het tijd om te eten en te kletsen. Er
was meer dan genoeg eten, en ook de
trek van de vegetariërs en glutenvrije
eters onder ons kon gestild worden.

Halverwege de lunch schoof bestuurslid
Arjan Wezel ook nog even aan. Met
hem hadden we het vooral over hoe we
jongeren kunnen aantrekken tot dit soort
activiteiten, die speciaal voor jongeren
vanuit de ADCA/Ataxie Vereniging
worden georganiseerd en of er überhaupt
behoefte onder jongeren is om samen te
komen. Al met al een geslaagde lunch
dus!

Het meest dappere en goede nieuws
is dat één van de jongeren met ADCA
(Liset Boogerd) net haar opnames achter
de rug heeft voor het tv-programma ‘Je
zal het maar hebben’ (#jzhmh). In dit
programma wordt het dagelijks leven
van een chronisch zieke jongere in beeld
gebracht. De presentator (Jurre Geluk)
ontmoet inspirerende en dappere jonge
mensen met een zeldzame aandoening
of ziekte. Zij laten zien dat ze, ondanks
hun aandoening, zich door niks laten
tegenhouden (www.bnnvara.nl/jzhmh).
Naar verwachting wordt deze aflevering
begin 2020 uitgezonden.

Nu rest nog de vraag wat de volgende
activiteit kan worden, als er genoeg
animo bestaat onder jongeren om bij
elkaar te komen. Hiervoor hebben we
de input van de jongeren zelf nodig.
Daarom zouden we de jongeren onder
ons graag willen vragen om deze enquête
in te vullen: https://qtrial2019q2az1.
az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_
bQ8zV0HDRpuHnlX.

Tijdens de lunch hebben we het gehad
over het opbouwen van een leven
voor een jongere met een vorm van
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ONDERZOEK DOOR BALTHASAR SCHAAP

Onderzoek Ataxie, externe factoren
en hulpmiddelen
Zoals reeds op de ledendag
aangekondigd, gaat er een onderzoek
plaatsvinden onder de leden van
onze vereniging over hun omgang
met de symptomen van ataxie.

kan helpen om beter met ataxie om te
kunnen gaan.
Daarom willen we u vragen, leden van
de ADCA/Ataxie Vereniging Nederland,
om allemaal mee te doen aan een
enquête om een systematische inventaris
op te maken van hoe u omgaat met
ataxie. Geef de enquête ook door aan
familieleden met ataxie die geen lid zijn
en vraag ze mee te doen. Alle kennis en
ideeën van mensen met ataxie willen we
verzamelen en analyseren.

Reeds enige jaren verbaast het me dat
met name bij SCA6, een ADCA met een
stabiele herhaling van het CAG triplet, de
leeftijd waarop de eerste symptomen van
ataxie optreden kan verschillen van rond
het 50ste jaar tot ver in de 70. Dit terwijl
de aangedane mensen precies dezelfde
genafwijking hebben.
De eerste onderzoeksvraag is: Zijn
er levensstijl factoren die de symptomen
van ataxie bevorderen of verminderen?
Veel mensen met ataxie zoeken
compensatie om met hun ataxie toch
nog redelijk te kunnen functioneren.
Hierover wordt op de internetfora en
bijeenkomsten druk gepraat.
Een systematisch onderzoek naar
factoren die bij de mensen met ataxie
het meest effect hebben is nog niet
uitgevoerd.

Onderzoek

ADCA

Het onderzoek wordt geïnitieerd door de
wetenschappelijke onderzoekscommissie
van de vereniging. Het wordt uitgevoerd
onder leiding van de volgende commissieleden: Balthasar Schaap, hij is tevens
aanspreekpunt, Bart van den Warrenburg,
neuroloog bij het Radboud medisch
centrum, en een medisch student, die de
uitvoering en analyse doet.

De tweede onderzoeksvraag is: Welke
ondersteuning is het meest effectief bij
ataxie en wordt het meest gewaardeerd?
Om op deze vragen een antwoord te
kunnen geven is systematisch onderzoek
naar de ervaring van zoveel mogelijk
mensen met ataxie nodig.

Heeft u nog suggesties en opmerkingen/
aanvullingen dan kunt u die voorlopig bij
mij kwijt totdat in september de student
aan het werk gaat.

We hopen in het vierde trimester dit jaar
de enquête uit te zetten en begin volgend
jaar een analyse te hebben van de
gegevens. Mogelijk zit er een rode draad
in de gegevens die ons na analyse verder

Met een vriendelijke groet,
Baltschaap@gmail.com
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COLUMN DOOR ANIEK VOLLENBROEK

Een dagje Apenheul
Met een oud-studiegenoot ben ik naar
de Apenheul geweest! Ik wou een Valys
Basis taxi boeken van Hengelo naar
Apeldoorn en weer terug, waarbij je
helaas veel kilometers kwijt bent. Maar
toen stuitte ik op Valys Begeleid. Hierbij
word je van deur tot deur met taxi en
trein begeleid. Groot voordeel is dat
alleen het aantal taxi kilometers van je
kilometerbudget af gaat.

natuurlijk!) en
we aten frietjes. Als eerste ging ik
naar de toiletten bij de ingang, waar
ook een invalidentoilet aanwezig was.
Prima voor elkaar! De paden in het
park zijn rolstoeltoegankelijk, en ook de
eetgelegenheden waar ik ben geweest
waren goed te doen. Ik ben dus erg
enthousiast over dit park!
Moe maar voldaan ging ik met de Valys
Begeleid terug naar huis. Dit verliep ook
weer voorspoedig. Nadeel is wel dat je
wat meer tijd kwijt bent, dus je moet
goed afwegen of je met Valys Basis of
Begeleid gaat. Daar staat tegenover dat
alleen het aantal taxi kilometers van je
kilometerbudget afgaat wanneer je met
de Valys Begeleid gaat. Mocht je meer
informatie willen over Valys Begeleid, kijk
dan even op www.valys.nl.

Die ochtend werd ik van huis opgehaald
door een taxi, waarna de taxi naar
het station reed. Hier stond de Valys
Reisassistent al op mij te wachten, ze was
goed te herkennen aan haar gele hesje
met het Valys logo. Nadat ik uit de taxi
werd geholpen, liep de Valys Reisassistent
met mij mee en gingen we inchecken.
Vervolgens liepen we naar het juiste
perron waar NS Reisassistentie al voor
mij klaarstond (voor rolstoelgebruikers).
We waren wat aan de late kant doordat
de taxi vertraging had, maar we hebben
het gehaald! Omdat ik bij het boeken
aan heb gegeven dat ik graag samen
met een Valys Ambassadeur wil reizen
(dit kan een paar keer), ging de Valys
Reisassistent mee de trein in. Ze gaf
het treinstel door aan de Valys centrale,
waarna er bij aankomst in Deventer NS
Reisassistentie klaarstond. Vervolgens
checkten we uit en liepen we naar de
taxi. Daarna heb ik afscheid van de Valys
Reisassistent genomen en bracht de taxi
mij naar de Apenheul in Apeldoorn. Goed
geregeld!

Scrollend door mijn foto’s op de telefoon
(we hebben er bijna 300 gemaakt…
oeps!) kijk ik tevreden terug op deze dag.

In de Apenheul heb ik het erg gezellig
gehad! De apen liepen los, we gingen op
de foto met een gorilla (niet een echte
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Uitnodiging
ADCA familiedag
De ADCA familiedag staat dit jaar in het teken van het 25 jarig jubileum
van de ADCA/Ataxie Vereniging Nederland.
Op 6 mei 1994 werd door Cornelis Maria Meinders en Catharina Maria Meinders bij
notaris Röbken Eenhuis te Maarssen de vereniging opgericht. Een gebeurtenis waaraan
wij dit jaar niet zomaar voorbij willen gaan. We nodigen jullie daarom graag uit om dit
feest met ons te vieren.
Zaterdag 21 september 2019 vanaf 10.00 uur in het Nederlands
Openluchtmuseum Arnhem.
Vanaf 10.00 uur zijn jullie van harte welkom in de Kasteelboerderij van het museum
voor een kopje koffie of thee.

Het officiële programma ziet er als volgt uit:

11.00 - 11.15 uur Welkom door voorzitter Gerard Kulker.
11.15 - 12.45 uur Een feestelijke en interactieve activiteit waarbij Ignar Rip ons
zal laten ervaren hoe muziek inwerkt op onze hersenen qua stemming, motoriek en
beweging. Naast zijn eigen inbreng is Ignar ook benieuwd naar onze ervaringen met
muziek. Mogelijk gebruik je zelf muziek om je bewegingen te ondersteunen of maak je
gebruik van Dance for health?
12.45 - 13.00 uur Een korte pauze om je op te kunnen frissen.
13.00 - 14.00 uur Gezamenlijke lunch.
14.00 - 16.00 uur Gelegenheid om zelf het museum te bezoeken.
16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een borrel en een hapje in de Kasteelboerderij.
Aanmelden bij info@ataxie.nl of els.zwetsloot@ataxie.nl
Je krijgt dan een bevestiging en een formulier voor een vrijwillige bijdrage aan deze
dag. Houd rekening met parkeerkosten als je met de auto komt.
Adres: Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
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GESPREK TUSSEN ROLF HOEKSTRA EN IGNAR RIP

Muziek, de hulpmotor van
het brein
Tijdens de feestelijke bijeenkomst
op 21 september in Arnhem ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de ADCA/Ataxie Vereniging zal
Ignar Rip een presentatie houden
over de heilzame eﬀecten van muziek
bij chronische hersenaandoeningen.

bijvoorbeeld
bij Parkinson
patiënten de
bewegingen
weer vloeiend maken.
Ignar laat mij een YouTube-filmpje
zien waarin een patiënt met parkinson
soepel en natuurlijk gaat lopen zodra
de muziek wordt afgespeeld. Wanneer
de muziek stopt keren de moeite om
op gang te komen en het houterige
bewegingspatroon weer terug. Het
luisteren naar muziek kan de ziekte
niet genezen, maar dus wel tijdelijk de
verstorende effecten op het bewegen
verminderen of zelfs opheffen. (een
‘hulpmotor’ dus).

Hij had aangegeven dat het nuttig zou
zijn wanneer het publiek al tevoren wat
informatie over zijn optreden zou hebben.
Ik heb hem daarom bezocht in zijn
appartement in Doorwerth.
Ignar is goed vertrouwd met wat
bekend is over de effecten van
muziek op het brein bij mensen met
hersenaandoeningen en vertelt daar
enthousiast over. Uit metingen van de
hersenactiviteit is gebleken dat muziek
vrijwel het hele brein activeert. In veel
gevallen zijn de effecten ervan aanzienlijk
en soms zelfs spectaculair. Muziek kan

Bij mensen met dementie kan muziek
herinneringen terugbrengen die weggezakt waren. Dat is trouwens iets dat
iedereen kan ervaren. Een dierbare
melodie roept vaak onmiddellijk
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herinneringen op aan de situatie waarin
je die voor het eerst hebt gehoord.
Zo is muziek een sleutel tot het
geheugen. En heel algemeen is muziek
een krachtig middel om je stemming
te beïnvloeden. Vanwege de sterke
koppeling van muziek met bewegen
(denk aan dansen) rijst natuurlijk de
vraag hoe het zit met het effect van
muziek op ataxie. Ignar kent geen
resultaten van onderzoeken waarin dat
bestudeerd is, misschien omdat ADCA
erg zeldzaam is. Hij hoopt straks op
21 september ervaringen met muziek
te horen van ADCA-patiënten.

tussen je 15e en 25e levensjaar het diepst
verankerd is in je brein. Deze muziek
levert bij de meeste mensen positieve
gevoelens en zelfs energie op.
Verzoek
Ignar heeft het verzoek of degenen die
op 21 september naar Arnhem komen
tevoren een afspeellijst willen maken
met muziek die ze gehoord hebben in
die periode van hun 15e tot 25e jaar.
Hij zegt met nadruk ‘gehoord hebt’, het
hoeft dus niet je favoriete muziek te zijn.
Verborgen muziekparels vind je door
hitlijsten te beluisteren uit de periode
waarin je 15 tot 25 jaar was. Je vindt
deze door jaartallen uit die periode in te
tikken bij bijvoorbeeld Spotify of YouTube.
Zet de ‘O ja’ liedjes in een afspeellijst
en beluister deze lijst enkele malen voor
21 september. Observeer, voel wat die
muziek met je doet. Wie weet komt er
zo meer duidelijkheid over het effect van
muziek op ataxie.

Welke muziek?
Wat de meest effectieve muziek is hangt
deels af van de persoonlijke voorkeur, wat
voor de een goed werkt doet misschien
bij een ander weinig. Let daarbij op de
invloed van de muziek op je motoriek, op
de spraak en op je humeur. Aangetoond
is dat de muziek die je gehoord hebt
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NIEUWS DOOR HENK ENGEL

Breaking news voor SCA1 families
In de afgelopen 3 jaar heeft het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC)
met veel ﬁnanciële ondersteuning
vanuit onze crowdfundingacties
onderzoek kunnen doen naar een
mogelijke therapie voor SCA1.

zowel de onderzoekers, de
(biotech-)industrie en de deelname
van SCA1-patiënten. Alle betrokken
partijen hebben zich het afgelopen
jaar ingespannen en een gezamenlijke
subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw,
de Nederlandse financieringsorganisatie
voor innovatie en onderzoek in de
gezondheidszorg (www.zonmw.nl).

Het fantastische werk van de groep van
Willeke van Roon-Mom en Ronald Buijsen
van de afdeling humane genetica heeft
ertoe geleid dat er flinke stappen zijn
gemaakt in de zoektocht naar zowel een
mogelijke behandeling voor SCA1 als het
ontwikkelen van de juiste experimenten
om dit te testen. Onder leiding van het
LUMC is er een consortium (een tijdelijke
vereniging) in oprichting tussen meerdere
academische centra en zelfs een biotech
bedrijf, waar nu wordt gekeken naar
een kandidaat medicijn wat mogelijk
gebruikt kan worden voor de behandeling
van SCA1. Voor de ontwikkeling van dit
kandidaat medicijn en een mogelijke
evaluatie bij SCA1-patiënten in een
klinische studie is echter nog een hele
weg te gaan. Hiervoor is een significante
hoeveelheid geld nodig, maar het vergt
ook een gezamenlijke inspanning van

ZonMw gaat de komende 6 jaar (2020
t/m 2025) 4 projecten financieren voor
zeldzame ziekten, waarvoor geldt dat
gedurende deze 6 jaar een kandidaat
medicijn verder wordt doorontwikkeld.
Het uiteindelijke doel in de laatste 2 jaar
van het project is een klinische studie
bij een beperkt aantal patiënten waarbij
de veiligheid van de behandeling zal
worden geëvalueerd. Of de behandeling
ook echt de ziekte kan vertragen zal in
een volgende klinische studie bestudeerd
moeten worden. Het aanvragende
consortium bestaat voor SCA1 uit:
LUMC (hoofdonderzoeker Willeke
van Roon-Mom en Ronald Buijsen),
Radboudumc (hoofdonderzoeker Bart van
de Warrenburg), Amylon Therapeutics
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(Leids biotech bedrijf, www.amylon.com),
Redenlab (Melbourne, www.redenlab.
com) en de vertegenwoordiger van de
SCA1-patiënten (Henk Engel).

De verdere ontwikkeling van deze
mogelijke behandeling zal plaatsvinden
in het laboratorium, waar op basis van de
resultaten mogelijk de stap naar dieren
en uiteindelijk mensen gezet zal kunnen
worden. Naast de ontwikkeling van de
mogelijke behandeling zal gelijktijdig
vanaf volgend jaar het ziektebeloop
van de patiënten zelf in kaart gebracht
moeten worden. Dit is enorm belangrijk,
want om goed te kunnen kijken of een
therapie werkt zal er voldoende kennis
moeten zijn over hoe de ziekte zelf zich

Op 27 mei jl. vernamen wij van ZonMw
dat de kwaliteit van onze aanvraag als
excellent is beoordeeld en dat ZonMw
vanaf eind 2019 gedurende 6 jaar
een totale subsidie verstrekt van
€ 1,5 miljoen aan ons. Het aanvragende
consortium voegt daar zelf nog eens ruim
€ 500.000,-- aan toe.

Een paar citaten uit de brief van ZonMw:
“Het eindoordeel over de kwaliteit van
uw subsidieaanvraag luidt: Excellent.”
en “De samenstelling en kwaliteit van
de projectgroep is zeer goed. Naar
mening van de commissie betreft dit een
heldere aanvraag die gebaseerd is op
gedegen voorwerk.” en “Daarnaast heeft
het ervaringsdeskundigheidspanel het
voorstel beoordeeld op relevantie voor
de patiëntenpopulatie. Het eindoordeel
van het panel luidt: Zeer relevant.” en
“Het project betreft een door patiënten
geïnitieerde studie met een naar mening
van het panel zeer goed beschreven
participatie paragraaf.”

precies ontwikkelt. Met beeldvormend
hersenonderzoek en onderzoek van bloed
en hersenvloeistof zal er gezocht worden
naar nieuwe manieren om het beloop van
de ziekte te meten.
Het doel is om uiteindelijk een klinische
studie op te zetten waarbij van een
klein aantal patiënten, geselecteerd uit
diegenen die de komende jaren worden
gevolgd, de veiligheid van de therapie
vastgesteld zal worden. Als het lukt om
de veiligheid van de behandeling aan te
tonen zal daarna kunnen worden gekeken
naar het effect op het beloop van de
ziekte. We houden jullie op de hoogte van
de voortgang.

Dit is ongelooflijk en bijzonder goed
nieuws voor ons en een geweldige tweede
stap naar een mogelijke behandeling.
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AANKONDIGING

Naastendag 5 oktober 2019
Dit jaar vindt de naastendag van de
ADCA/Ataxie Vereniging Nederland
plaats op zaterdag 5 oktober 2019.

Opgeven kan via info@ataxie.nl of via
de voorzitter: voorzitter@ataxie.nl

We gaan dit jaar naar de Riga Ranch in
Nieuwveen (Zuid-Holland)
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur: Ontvangst op de Riga Ranch
met koffie/thee
11.00 uur: Interactieve workshop onder
leiding van Dick Kleinlugtenbelt
Thema: ‘Levenskunst, omgaan met een
zieke naaste’
12.30 uur: Boerenlunchbuffet
13.30 uur: Chocolade workshop
14.30 uur: Afsluiting met een hapje en
drankje
De naastendag is bestemd voor de
mantelzorger van iemand met een ataxie.
Dus de partner, ouder of verzorger van
iemand met een ataxie.
Graag zien we jullie op de Riga Ranch,
Blokland 56, 2441 GG Nieuwveen
www.rigaranch.nl

Dick Kleinlugtenbelt, geboren in 1949,
is socioloog en filosoof. Tot aan zijn
pensionering werkte hij als senior
beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek
in de geestelijke gezondheidszorg.
Nu, sinds 2011, geeft hij lezingen
en cursussen op het gebied van
levenskunst en ethiek (moreel
beraad). Verder leidt hij, samen
met anderen, het filosofisch café in
Arnhem en is hij erelid van de VFP

(Vereniging voor Filosofische Praktijk).
Onlangs verscheen bij Damon, in de
serie Kleinlugtenbelt-Levenskunst het
boek ‘Moderne levenskunsten, deel 3’.
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VERSLAG DOOR ANIEK VOLLENBROEK

Patiëntendag zeldzame bewegingsstoornissen
Zaterdag 18 mei 2019

10.00 - 15.15 uur

Na een lange autorit vanuit Twente
kwamen we (mijn ouders en ik) aan in
het UMCG. Hier werd een patiëntendag
georganiseerd door artsen en onderzoekers van het Expertisecentrum
Bewegingsstoornissen, onderdeel van
de afdeling neurologie (in samenwerking
met de afdelingen kindergeneeskunde,
revalidatie en klinische genetica). Bij de
inschrijving kregen we mijn persoonlijke
dagprogramma.

UMCG Groningen

bij de ataxievereniging. Het is dus van
belang om als patiëntenvereniging
aandacht te besteden aan de jongeren.
Om 11.15 uur werden er aparte sessies
per aandoening gehouden. Ik zat bij
ataxie ontstaan voor het 25e levensjaar
& bewegingsstoornis als gevolg van een
stofwisselingziekte. Lisette Koens opende
deze aparte sessie en vertelde over
de overlap tussen stofwisselingziekten
en ataxie. Wist je bijvoorbeeld
dat oogbewegingsstoornissen bij
beide voorkomt? Vervolgens nam
kinderneuroloog dr. Deborah Sival
het over en vertelde over het belang
van interactieve videogames, waarbij
kinderen en jongeren het spel kunnen
winnen door de juiste bewegingen te
maken. Er is een kleine studie uitgevoerd
bestaande uit 5 kinderen met ataxie
en 5 kinderen zonder ataxie. Bij 3 van
de 5 kinderen met ataxie werd, na het
spelen van deze videogames, verbetering
geconstateerd. De studie wordt nu groter
ingezet. Ik vond het erg interessant en
ik heb er handige tips uitgehaald om toe
te passen in mijn eigen dagelijkse leven.
Daarnaast was het fijn om lotgenoten te
ontmoeten.

Om 10.00 uur werd de dag geopend door
prof. dr. Marina de Koning-Tijssen. Ze
gaf een korte uitleg over verschillende
bewegingsstoornissen zoals ataxie,
chorea en myoclonus. Dr. Madelein
van der Stouwe gaf vervolgens meer
informatie over het onderzoek genaamd:
‘Next Move in Movement Disorders’
(NEMO). Hierbij wil men het classificeren
van de verschillende zeldzame
bewegingsstoornissen vergemakkelijken.
In mijn tweede workshop kreeg ik
hier meer informatie over. Cathalijne
van Doorne, die je misschien kent als
voorzitter van de Euro-ataxia vereniging,
sloot het gezamenlijke deel af met een
presentatie over de toegevoegde waarde
van patiëntenverenigingen. Het gaat
hierbij onder andere om informatieverstrekking, lotgenotencontact,
belangenbehartiging, input geven voor
informatievoorziening en het organiseren
van activiteiten. Hierbij kwam een vraag
uit het publiek over een jongerenafdeling

Om 12.30 uur was het tijd voor de lunch.
Deze was goed geregeld met belegde
broodjes en melk of sinaasappelsap.
Het zonnetje scheen heerlijk op het
binnenplein naar binnen. Samen met
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mijn ouders ben ik na het eten langs
een aantal stands gelopen, waaronder
die voor aangepaste wintersporten.
De aardige mevrouw bij de stand gaf
mij informatie en vertelde mij over
organisaties die aangepaste wintersport
aanbieden. Daarbij heeft ze mij een
foldertje meegegeven, zodat ik het thuis
rustig kan bekijken.

neurologische aandoeningen door
Joost Calon. Denk hierbij aan een EEG
of EMG. Dit wordt minder toegepast
bij ataxie, maar alsnog was het erg
interessant. Vervolgens werd er live een
demonstratie gegeven. Tot slot werd er
verdere uitleg gegeven over het NEMOonderzoek. Met dit onderzoek wil men
bereiken dat verschillende zeldzame
bewegingsstoornissen kunnen worden
geclassificeerd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een vierkant, waarin de
bewegingsstoornis wordt geplaatst en zo
geclassificeerd kan worden ten opzichte
van andere bewegingsstoornissen.
Dit wordt gedaan met behulp van
3D camera’s. Aan het eind van deze
workshop werd er ook een demonstratie
gegeven met de 3D camera, waarbij de
handen en het lichaam waren te zien
van mensen uit het publiek. Zie https://
www.movementdisordersgroningen.com/
nl/nemo voor meer informatie over het
NEMO onderzoek en om te zien of je aan
het onderzoek zou kunnen deelnemen.
Om 15.15 uur was de laatste workshop
afgelopen en gingen we weer in de auto
richting Twente. Het was een interessante
dag met veel informatie, waar ik ook
lotgenoten heb ontmoet. Kijk op https://
www.movementdisordersgroningen.com
voor meer informatie. De presentaties
van deze dag zijn hier ook terug te
vinden.

Na de pauze was het tijd voor de
workshops. Je kon van tevoren een
aantal voorkeuren doorgeven, waarna je
werd ingedeeld voor twee workshops. De
eerste workshop waar ik werd ingedeeld
was de workshop Bewegingsstoornissen en Erfelijkheid, gepresenteerd door
dr. Corien Verschuuren en dr. Fleur
Vansenne. We hebben het gehad over
de 3 (hoofd)soorten van erfelijkheid,
namelijk dominant, recessief en X
gebonden. Zij hebben nog nooit gehoord
over een X gebonden overerving
bij ataxie, dus tot nu toe komt dat
(waarschijnlijk) niet voor. Ook hebben we
het gehad over de overerving van ouder
op kind, wat wordt weergegeven met een
stamboom.
De tweede workshop die ik heb
bijgewoond ging over metingen bij
bewegingsstoornissen. We kregen hierbij
eerst een uitleg over de toepassing
van klinische neurofysiologie (KNF)
bij bewegingsstoornissen en andere
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OPROEP VAN HET BESTUUR

Wie ziet zichzelf dit
team versterken?...
... en wordt in deze
stoelen welkom
geheten!
Op de ALV kwam het bij de benoeming
van Roderick van der Rest en Arjan Wezel
al aan de orde. In het bestuur van de
ADCA/Ataxie Vereniging zijn nog twee
plaatsen beschikbaar. We zijn daarom op
zoek naar mensen, die ons team willen en
kunnen versterken.

We zijn op zoek naar twee kandidaten:
waarvan één die secretariële of
organisatorische interesse en
kwaliteiten heeft. De secretariële
activiteiten bestaan uit notuleren, de
mail en post verwerking en dergelijke.
Je wordt hierin bijgestaan door een
administratie kantoor in de backoffice.
Van de andere kandidaat wordt gevraagd
dat hij/zij samen met actief vrijwilligster
Els Zwetsloot en bestuurslid Arjan Wezel
een aantal activiteiten gaat organiseren.

Wij zijn een goed op elkaar ingespeeld en
dynamisch team. We durven elkaar uit te
dagen en willen het beste in elkaar naar
boven halen. Daarbij worden de grenzen
van elkaar gerespecteerd en de talenten
waar nodig ingezet.
In ons team beschikken we momenteel
over iemand met financiële en
wetenschappelijke ambities. We hebben
twee ervaringsdeskundigen in ons
midden, die zorgen dat we op de juiste
koers blijven. Daarnaast hebben ze
gevoel voor humor en zijn kritisch,
waarbij de onderlinge sfeer ontspannen,
gezellig maar constructief blijft. Ze zijn
ook actief bij het organiseren van onze
aanwezigheid op beurzen en andere
activiteiten. Tot slot hebben we iemand
met organisatorische en bestuurlijke
talenten. Een gezelschap dus dat
veelzijdig is samengesteld en een team
vormt waarin ruimte is voor je eigen
inbreng en kwaliteiten, zodat ieder tot
zijn recht kan komen.

Het is gebruikelijk dat je eerst een paar
maal met het bestuur meekijkt alvorens
we met elkaar besluiten of en hoe je in
ons team past.
Nu is ook het juiste moment om in de
vereniging de koers voor de komende 5
jaar mee te bepalen. Eind dit jaar gaan
we een paar dagdelen, met elkaar en een
aantal deskundigen, aan de slag om een
nieuw meerjarenbeleidsplan op te stellen.
Geïnteresseerd geraakt? Neem contact
op met de voorzitter Gerard Kulker voor
meer informatie, tel. 06 206 16 376 of
via de mail: g.kulker@ziggo.nl
Graag tot ziens in de stoel!
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VERSLAG DOOR GERARD FLINK

Lotgenotenvakantie juni 2019
Het Hallehuis van de Imminkhoeve in Lemele!
Lemele, here we come!

weer bereid door Els en Gerard K. Elke
keer weer een verrassing! Afvallen ‘ho
maar’ … alleen m’n haar wordt dunner!
We hebben lekker gewinkeld in Ommen
en diverse mensen zijn geslaagd met
inkopen. Mooie winkels en amper tijd
genomen om te lunchen. Heb nog een
vrijwilliger kledingadvies gegeven, ja zo
kun je toch iets terugdoen. Want waar
zijn we zonder vrijwilligers. Door hen
hebben wij een fantastische vakantie
gehad!

Een geweldige accommodatie met goede
bedden en aangepaste badkamers.
Dit jaar met 23 lotgenoten en 15
vrijwilligers. Zaterdags kon men tussen
11 en 12 uur aankomen. Ontvangst door
de vrijwilligers die je bagage naar je
toegewezen kamer brengen. Mededeling
wie je aanspreekpunt is deze week.
Alles prettig geregeld dus. Een weekje
loslaten………
Iedere dag samen
ontbijten en dan
een uitje. De
taxibussen
rijden voor en
brengen ons
dagelijks naar
de prachtigste
locaties. De
rolstoelen goed
vastgezet en
rijden maar! We
hebben een boottocht
gemaakt over de Vecht, zijn naar
Gerrit Valk’s bakkerij-en ijsmuseum
in Hellendoorn geweest met diverse
demonstraties (marsepeinfiguren
maken, deeg kneden en brood bakken).
Rondleiding door het ijsmuseum waar
we konden zien hoe de eerste cornetto
gemaakt werden. Ook de sinassplit en de
raket werden hier gemaakt. Caraco ijs
geweldig lekker! En het was echt weer
voor een ijsje, want de hele week was het
fantastisch weer.

Iedere dag had een thema: Sinterklaas
is geweest (met de diverse cadeaus), we
hebben kerst en Pasen gehad. Compleet
met de aankleding en eieren zoeken. Ook
de Amerikaanse avond
met line dance
was een succes.
Henny geeft in
het dagelijks
leven les in
line dance
en samen
met haar
man Louis
gaf ze een
demonstratie.
Vervolgens kregen de
liefhebbers zelf een lesje
in line dance.
Een bezoek aan de beeldentuin in
Witharen hadden velen ook niet willen
missen. Prachtige kunstwerken in een
schitterende tuin. Hier werden we
ontvangen met koffie en gebak. Diverse
kunstenaars hadden hun werken hier
tentoongesteld met voor elk wat wils.

‘s Avonds konden we aanschuiven om
van het lekkere diner te genieten. Dit jaar
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De eigenaar is zelf meubelmaker en zijn
vrouw beeldhoudster. Van beiden waren heel
veel werken te bewonderen.
Op de dinsdag stond een puzzeltocht op het
programma. Deze was uitgezet door twee
vrijwilligers die halverwege met de nodige
verfrissing klaarstonden. Het was ontzettend
heet en daarom waren we blij dat de tocht
in een bosrijke omgeving was. Voor velen
was dit natuurlijk een hele prestatie, daarom
werden we getrakteerd op ijs aan het eind
van de tocht.
Ook de avonden waren gevuld; met een
optreden van het koor van Lemele, line
dance met Louis en Henny, de creatieve
avond waar iedereen zijn schilderkunsten
kon laten zien, een spelletjesavond en de
barbecue.
Al met al een onvergetelijke week waarin we
een grote familie waren. Waarin we gelachen
hebben met elkaar. Ook waren er serieuze
gesprekken en werden er tips gedeeld.
Welke ‘Mercedes’ heb jij? (lees rollator),
driewielfiets, trippelstoel, loopfiets. Je komt
nog eens tot gekke dingen met de nodige
tips. Het hoofddoel was genieten! Dankzij de
vrijwilligers was dat ook mogelijk. Iedereen
wordt in de watten gelegd. Wilde je
ingesmeerd worden met zonnebrandcrème
of had je dorst? Niets was hen teveel.
Op een morgen zie ik de vrijwilligers in het
prieel zitten. ‘Hebben jullie overleg?’ vraag
ik Carolien. ‘Ja, wij bespreken de verzorging
en of alles goed is gegaan’, zegt ze. Tegen
mij: ‘Dat geldt ook voor jou, als je ergens
tegenaan loopt moet je het zeggen!’ Waarop
ik zeg: ‘ Wij lopen overal tegenaan dat weet
je toch!’ dat heb je met ataxie patiënten!
Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor het
letterlijk en figuurlijk opvangen!!
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VOORAANKONDIGING

ADCA/Ataxie
lotgenotenvakantie 2020
Volgend jaar gaan we op ’herhaling’ naar
Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon
(Noord Brabant). Daar zijn we naar volle
tevredenheid in 2014 en 2016 al eens
geweest. Van zaterdag 20 juni t/m vrijdag
26 juni 2020 logeren we in ‘de Schuurherd’
en in ‘de Hoeve’.
Samen met ongeveer 24 lotgenoten ervaringen
uitwisselen en genieten van de vakantie. Genoeg
vrijwilligers staan voor u klaar om u met zorg
en gezelligheid te omringen. Ook eventuele
mantelzorgers worden door ons ontzorgd!
Iedere dag krijgt u een heerlijk ontbijt, lunch en
3-gangen diner door onze eigen koks bereid en
zijn er dagelijks activiteiten.
Nieuwkomers krijgen voorrang, wij zullen
daarnaast een wachtlijst hanteren.
U kunt zich aanmelden tot 31-12-2019 via
lotgenotenvakantie@ataxie.nl of per post door
onderstaande strook te sturen naar: Postbus 120,
3151 AC Hoek van Holland.
Wilt u een week met ons mee op vakantie?
De eigen bijdrage voor 2020 is vastgesteld op
€ 500,-- per persoon, dit is inclusief de zorg, de
maaltijden en entreegelden (voor activiteiten).
Uiteraard stellen we, net als voorgaande
jaren, uw giften voor het mede mogelijk
maken van deze vakantie ook weer zeer op
prijs. Bankrekening: NL 30 TRIO 0198 38
8845 t.n.v. ADCA vereniging NL o.v.v. gift
lotgenotenvakantie.
De Lotgenotenvakantie commissie
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Aanmeldingsformulier Lotgenotenvakantie
zaterdag 20 juni t/m vrijdag 26 juni 2020
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail adres:
Aantal personen:
Relatie tot elkaar:
Sturen naar: ADCA/Ataxie Lotgenotenvakantie, Postbus 120, 3150 AC Hoek van
Holland. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden!

AANKONDIGING

Regiodag zuid, zaterdag 7 september
Op zaterdag 7 september 2019
organiseren wij weer een regiodag zuid.

Met vriendelijke groet,
Heleen Mensinga & Sjaan Specker

U bent dan welkom bij:
Bistrobar Strano
Poppelseweg 1
5051 PL Goirle
Aanvang: 12.00 uur en de middag duurt
tot ongeveer 16.00 uur.
Inloop vanaf 11.00 uur.
Judith van Gaalen (neuroloog in
opleiding) komt deze middag spreken.
Voor opgave mailt u naar:
regiozuid@ataxie.nl
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VOORAANKONDIGING

ADCA/Ataxie (wandel)agenda
Zaterdag 7 september 2019
Regiodag zuid
Inloop vanaf 11.00 uur, start 12.00 uur
Bistrobar Strano
Poppelseweg 1
5051 PL Goirle (Noord-Brabant)

Zaterdag 5 oktober 2019
Naastendag ADCA/Ataxie Vereniging
Inloop vanaf 10.30 uur,
begin programma om 11.00 uur
Riga Ranch
Blokland 56
2441 GG Nieuwveen (Zuid-Holland)

Zondag 8 september 2019
Dag voor kinderen met ataxie
en hun ouders
Organisatie: Radboudumc en ADCA/
Ataxie Vereniging
Ouwehands Dierenpark te Rhenen
Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur
Opgave: g.kulker@ziggo.nl ovv. Ouders
en kinderen dag ataxie Rhenen

Zaterdag 12 oktober 2019
Wandel/rol groep
Aanvang 12.00 uur
Pannenkoekenhuis De Nachtegaal
Kralingse Bos
Prinses Beatrixlaan 11
3062 CM Rotterdam (Zuid-Holland)
Zaterdag 9 november 2019
Op de koffie…
Aanvang 13.00 uur
Proeftuin van Holland
Rijneveld 153
2771 XV Boskoop (Zuid-Holland)
(Mensen die moeilijk ter been zijn,
doorrijden naar de tweede parkeerplaats)

Zaterdag 14 september 2019
Wandel/rol groep
Aanvang 12.00 uur
Rolstoelpad de Kaapse bossen
Helenaheuvel
Sint Helenalaan 2
3941 EH Doorn (Utrecht)
Zaterdag 21 september 2019
Familiedag en viering 25 jarig
jubileum
Inloop vanaf 10.00 uur in de
Kasteelboerderij van het museum.
Welkom om 11.00 uur door G. Kulker
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem

Zaterdag 14 december 2019
Op de koffie…
Aanvang 13.00 uur
Tuincafé Intratuin
Terheijdenseweg 296
4826 AA Breda (Noord-Brabant)

Vervolg op volgende pagina >

Opgave voor de wandelingen en op de
koffie graag bij els.zwetsloot@ataxie.nl
Voor meer informatie en adressen zie
elders in de krant of op de website:
www.ataxie.nl
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Zaterdag 11 januari 2020
Op de koffie…
Aanvang 13.00 uur
Brasserie ‘de Uitvlucht’
Akerstraat 153
6445 CP Brunssum (zo Limburg)

Zaterdag 20 juni 2020 tot en met
vrijdag 26 juni 2020
ADCA/Ataxie lotgenotenvakantie
Landgoed de Biestheuvel
Hoogcasteren 25
5528 NP Hoogeloon (Noord-Brabant)
Voor aanmelden zie formulier op
pagina 20

De wetenschapscommissie is
bereikbaar via: wo@ataxie.nl

ONDERZOEK

Onderzoeksagenda ADCA/Ataxie
Vereniging Nederland
De Wetenschappelijke Commissie van
de ADCA/Ataxie Vereniging Nederland heeft op basis van vele gegevens
een onderzoeksagenda opgesteld.

Hieronder zijn de twee aandachtsgebieden
verder uitgewerkt:
Kwaliteit van leven:
• Spraak is een belangrijk middel om
een sociaal isolement te voorkomen.
Veel ataxie-patiënten geven aan dat
het minder worden van de spraak
hun grootste probleem is. Toch krijgt
dit symptoom in het geheel minder
aandacht dan wenselijk is. Onderzocht
kan worden in hoeverre logopedie de
spreekvaardigheid kan bevorderen.
Daarnaast kan logopedie mogelijk
verlichting brengen bij onder andere
slikproblemen. Bij andere ziekten
waarbij de spraak een probleem vormt,
zijn meer middelen beschikbaar om goed
te kunnen communiceren. Welke van
deze middelen zijn ook geschikt voor
patiënten met een ataxie? Daarnaast
is er een soort maatschappelijke
bewustwording nodig

De onderzoeksagenda kent 2 focusgebieden:
1. Kwaliteit van leven
2. Behandeling en genezing
Bij het bepalen van deze twee focusgebieden zijn meegenomen: 1. de
resultaten uit een enquête uitgezet onder
de 24 leden van de ADCA klankbordgroep;
2. vragen gesteld aan de lotgenotentelefoon; 3. vragen gesteld op twee
Facebook pagina’s voor leden van de
vereniging en ataxie patiënten en naasten
in het algemeen en 4. antwoorden op
vragen naar onderzoeksprioriteiten
gesteld tijdens het 1e Nederlandse Ataxie
Symposium aan het UMCG op 8 juni 2018.
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dat een spraakstoornis niets zegt over de
menselijke intelligentie.
• Alternatieve geneesmiddelen Door
ataxie-patiënten worden meerdere
alternatieve middelen gebruikt, die hen
verlichting schijnen te geven zoals onder
andere kurkuma, LDN (Low Dose Naltrexone) en wietolie. Het is goed om in
kaart te brengen welke middelen door
ataxie-patiënten worden gebruikt en te
onderzoeken welk resultaat dit geeft.
• Fysiotherapie is een belangrijke vorm
van behandeling die de mobiliteit van de
patiënt langer op peil kan houden. Het is
hierbij belangrijk om in kaart te brengen
welke vormen van fysiotherapie gebruikt
worden en welk resultaat dit voor de
patiënt oplevert. Verder is het van belang
om een overzicht te hebben waar fysiotherapeuten, die ervaring hebben met
de behandeling van ataxie, in Nederland
werkzaam zijn.
• Vermoeidheid is ook een gegeven
waarmee veel ataxie patiënten te maken
krijgen. Op zich niet verwonderlijk als je
weet hoeveel energie nodig is om vanuit
een aandoening als ataxie je motoriek,
spraak en dergelijke te blijven beheersen. Maar er is weinig onderzoek gedaan
naar dit verschijnsel en hoe hiermee kan
worden omgegaan.
• Technologische hulpmiddelen om de
gevolgen van de verschillende symptomen als spraak, verminderde mobiliteit of
vermoeidheid te verzachten. Naast uitwisseling tussen ataxie-patiënten onderling is het ook goed te weten wat er bij
andere aandoeningen in deze mogelijk is.
• Age of onset (tijdstip van ontstaan) Het
zelf kunnen beïnvloeden van de age of
onset is voor iedere gendrager belangrijk. Welke factoren hebben hier mogelijk
invloed op?
Behandeling en genezing
Helaas is er op dit moment nog geen genezing voor een erfelijke ataxie mogelijk. Wel
zijn er onderzoeken, die verwachtingsvol

zijn te noemen en zicht lijken te geven
op het terugdringen of behandelen van
een ataxie. Hieronder is een opsomming
gegeven van de mogelijkheden:
• IVF kan voorkomen dat er een baby
wordt geboren met een erfelijke aandoening. Hierbij is voorlichting aan
jongeren van belang.
• Eiwitklontering De onderzoeken die
zich richten op eiwitklontering lijken een
mogelijkheid te bieden voor behandeling. Wel is duidelijk dat het nog wel een
aantal jaren zal duren voor deze vorm
van behandeling voldoende is onderzocht om op ataxie-patiënten te kunnen
worden toegepast. Naast het tegengaan
van eiwitklontering is aandacht nodig
voor de technische toediening van de
ontwikkelde medicijnen.
• Gentherapie Op het gebied van gentherapie komen, onder andere door
middel van het kweken van stamcellen,
mogelijk goede behandelingen in beeld
die ook voor een ataxie toepasbaar zijn.
• Electrische stimulatie Op het terrein
van elektrische stimulatie van de kleine
hersenen wordt momenteel onderzoek
gedaan aan het Radboud UMC. De ADCA/
Ataxie Vereniging is vanaf het begin
betrokken bij dit onderzoek.
Ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek zijn veel data van patiënten
nodig. De patiëntenvereniging kan een
belangrijke rol spelen bij het verzamelen
van data over de verschillende vormen
van ataxie. In 2019 zal de ADCA/Ataxie
Vereniging dit in samenwerking met de
expertise centra in gang zetten om te
komen tot een soort expertise kaart.
Ook zal eind 2019 een onderzoek aan
het Radboud UMC opgestart worden
om de exogene/leefstijl factoren te
achterhalen die bij patiënten de symptomen kunnen verergeren of remmen.
Voor alle keuzes geldt: kies voor het
beloftevolle onderzoek en houdt de
focus hierop gericht.
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WIST
JE DAT!

WIST JE DAT...

… de ADCA/Ataxie Vereniging in 1994 is opgericht door onder andere de heer en
mevrouw Meinders en dit jaar, op 6 mei jl., 25 jaar bestond.
… het bestuur dit samen met ons wil vieren op zaterdag 21 september, tijdens de 		
familiedag van de ADCA/Ataxie Vereniging, in het Nederlands Openluchtmuseum
in Arnhem. Zie de uitnodiging elders in deze krant.
… Heleen Mensinga contactpersoon is voor de regiodagen. Voor het plannen van een
datum graag eerst contact met Heleen opnemen.
… we elke 2e zaterdag van de maand wandelen/rollen en we hopen dat je een keer
mee wandelt/rolt. In het winterseizoen blijven we binnen en drinken we koffie met
elkaar.
… je de vereniging kunt sponsoren via de VriendenLoterij. Leuk voor de vereniging
en voor jezelf.
… de redactie het graag hoort als je op de één of andere manier een sponsoractie
op touw hebt gezet. Contact via: redactie@ataxie.nl.
… je de ADCA/Ataxie Krant digitaal kunt ontvangen. Als je dat wilt, kun je dat melden
via info@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.
… er een enquête is voor de jongeren onder ons. Deze kun je invullen via:
https://qtrial2019q2az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ8zV0HDRpuHnlX.
… onze voorzitter Gerard Kulker een eigen blog heeft op de website van de vereniging.
… de kopij voor de volgende ADCA/Ataxie Krant voor 1 november 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,
prof. dr. Berry Kremer en Ko Colijn.
Redactie van deze ADCA/Ataxie 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. 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/Ataxie Krant (nieuwsbrief). Verschijnt op papier
en digitaal.
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/Ataxie 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/Ataxie Vereniging Nederland
Postbus 120
3150 AC Hoek van Holland
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Retouradres:
ADCA/Ataxie Vereniging Nederland
Postbus 120
3150 AC HOEK VAN HOLLAND
Nederland

