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Project Hersenstichting
In de maand oktober 2021 vertrok in aanwezigheid van Hare
Majesteit Koningin Maxima vanuit de Remise (het trammuseum) in
Den Haag het project Hoofdzaken van de Hersenstichting.
Dit project richt zich op het genereren van meer samenwerking en
uitwisseling van onderzoeksgegevens tussen allerlei organisaties die
actief zijn op het gebied van onze hersenen.
Het project ziet 3 kansen om mensen met een hersenaandoening
beter te kunnen helpen.
Kans 1: Oplossingen voor patiënten sneller
realiseren
Patiënten en naasten betrekken in alle fasen van
wetenschappelijk onderzoek naar zorgpraktijk.
Een versnelling in de kenniscyclus creëren door het
stimuleren van samenwerking en bedrijvigheid.
Kans 2: Combineren van kennis over aandoeningen
Investeren in onderzoek naar aandoening overstijgende
overeenkomsten in oorzaken, onderliggende mechanismen,
klachten en oplossingen
Nieuwe technieken realiseren voor precisiegeneeskunde en
gepersonaliseerde leefstijlinterventies
Kans 3: Kennis en data beter delen
Samenwerking stimuleren door op alle niveaus en tussen alle
disciplines kennis, technieken en data te delen
Netwerken en interdisciplinaire communicatie organiseren
https://mailchi.mp/35f255432327/nieuwsbrief-adcaataxie-vereniging-oktober-2021-het-lezen-waard

1/9

11-10-2021 14:25

Nieuwsbrief ADCA/Ataxie vereniging oktober 2021. Het lezen waard.

De Hersenstichting slaat hiermee een nieuwe weg in op zoek naar
haar taak t.a.v. de hersenaandoening waarvoor zij in het leven is
geroepen. Als Vereniging ondersteunen wij dit manifest en zullen ons
inzetten voor een goed resultaat.
Als motivatie voor de ondertekening geldt:
Als Ataxie Vereniging, een patiëntenvereniging voor een zeldzame
hersenaandoening, weten wij als geen ander dat het in het leven
gaat om samenwerking en verbinding met anderen. Om die reden
zijn we al enige jaren opzoek naar en hebben samenwerking en
verbinding met andere hersen gerelateerde patiëntenorganisaties.
Daarmee is het manifest ons op het lijf geschreven en ondersteunen
wij dit van harte.

Kwaliteit van leven
In het Meerjarenbeleidplan 2021-2026 staat als een van de thema’s
genoemd: het bevorderen van de kwaliteit van leven.
In dat kader is er voor dit jaar gekozen om een zorgketen te
stimuleren en realiseren rond mensen met een ataxie.
Vaak horen we onze leden vertellen over het gebrek aan samenhang
en samenwerking tussen de verschillende specialisten, die zij al dan
niet vanwege hun ataxie moeten bezoeken. Voor hen betekent dat
dat zij zelf veelvuldig moeten uitleggen wat ataxie is en hoe die zich
kan verhouden met andere lichamelijke aandoeningen. Daardoor
worden zij niet altijd optimaal geholpen, omdat een longarts
bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte is van wat ataxie kan
betekenen voor je ademhaling en daarmee ook voor je longen.
Wij zijn van mening dat een goed zorgnetwerk waarin tussen artsen
en paramedici wordt samengewerkt, zorgdraagt voor een betere
kwaliteit van leven van de patiënt. Het is daarom noodzakelijk dat
iemand in het zorgnetwerk de coördinatie op zich neemt en
zorgdraagt voor een goede afstemming van de zorg tussen de
betrokken medici.
Wij hopen daarmee hetzelfde te kunnen bereiken wat de Alrijne
zorggroep als slogan voorstaat.
Naar onze situatie vertaalt, luidt deze slogan:
Als patiëntenvereniging van ataxie staan wij voor de beste zorg aan
iedere ataxie patiënt.
Wij doen dat als vereniging samen:
met ataxie patiënten en hun naasten die hun eigen regie voeren, met
deskundige en betrokken specialisten, met huisartsen en andere
zorgverleners.

Meerjarenbeleidplan 2021-2026
Het Meerjarenbeleidplan is in de bestuursvergadering van augustus
2021 vastgesteld. De kernpunten in dit plan zijn:
1. Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met een
ataxie.
2. Het doelgroepgericht werken, waardoor enerzijds meerdere
vormen van ataxie aandacht krijgen en anderzijds er meer
aandacht is voor leeftijdsgebonden thema’s.
3. Bij dit alles staat de belangenbehartiging van onze leden voorop.
4. Door middel van het meten van wie we met onze activiteiten
bereiken en welke impact dat heeft, gaan we binnen de
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vereniging en daarbuiten laten zien welke resultaten we weten
te bereiken.

Plannen 2022
In 2022 zullen twee nieuwe activiteiten worden ondernomen.
De eerste wordt een symposium voor fysiotherapeuten en
logopedisten om met elkaar meer zicht te krijgen op de
behandeling van mensen met een ataxie en de resultaten
hiervan. Tegelijk hopen we hiermee te bevorderen dat onder
deze beroepsgroepen meer kennis wordt verspreid over ataxie.
De tweede wordt een soort beurs van hulpmiddelen voor
mensen met een ataxie. We willen organisaties voor
hulpmiddelen een podium bieden om met jullie in contact te
komen. Terwijl jullie de kans krijgen om hulpmiddelen uit te
proberen. Het doel is om als vereniging meer contact te krijgen
met deze bedrijven en zo beter op de hoogte blijven van de
ontwikkeling van nieuwe passende hulpmiddelen.
Voor deze activiteiten zoeken we vrijwilligers.
Wil je je voor een van deze activiteiten van de vereniging inzetten?
Meld je dan aan voor de vrijwilligersdag van 27 november 2021 via
info@ataxie.nl
Na aanmelding wordt je een uitnodiging en programma toegezonden.
Als vereniging zijn we op zoek naar meer vrijwilligers om onze
activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Komende vacatures in het bestuur:
Volgend jaar in mei 2022 zal onze penningmeester, Gabrielle
Donné-Op Den Kelder aftreden. We zijn
daarom op zoek naar een opvolger voor
haar.
Heb jij kennis en ervaring op financieel
gebied. En ben je accuraat, betrouwbaar,
gestructureerd en zelfstandig in de functie-uitoefening, dan zijn we
als vereniging naar jou op zoek.
Door de vacature nu open te stellen kun je op een goede manier
voldoende worden ingewerkt en bezien hoe je past binnen het
bestuur en de vereniging.
De penningmeester wordt in haar functie bijgestaan door een
backoffice waar o.a. de ledenadministratie en de boekhouding wordt
gedaan. Daarnaast zijn er goede procedureafspraken om als
penningmeester je eindverantwoordelijkheid te kunnen waarborgen.
In juni 2021 is onze voorzitter Gerard Kulker opnieuw voor 3 jaar
benoemd. Op grond van het huishoudelijk reglement is hij na die 3
jaar niet herbenoembaar. Wat betekent dat we vóór mei 2024 een
nieuwe voorzitter zullen installeren.
Ben jij een teamwerker, die in staat is een goede samenwerking te
bevorderen tussen de bestuursleden, vrijwilligers en leden. Ben je
iemand die anderen kan stimuleren, die het boegbeeld wil zijn van de
vereniging en samenwerking zoekt met andere
patiëntenverenigingen.
Dan zijn we naar jou op zoek om op termijn het stokje van de
voorzitter over te nemen.
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De ALV heeft het bestuur in juni 2021 geadviseerd om een
vicevoorzitter te benoemen in het bestuur. Als je je op tijd aanmeldt,
heb je ruim de gelegenheid om in die rol te groeien en het stokje van
de huidige voorzitter over te nemen.
Het bestuur van de vereniging bestaat bewust uit een mengeling van
ervaringsdeskundigen en mensen met een hart voor ataxie. Voor
bovengenoemde wat zwaardere functies zijn we op zoek naar
mensen in de laatstgenoemde categorie. Daarom verzoeken we jullie
als leden om in de sociale netwerk opzoek te gaan naar geschikte
kandidaten voor beide functies.
Kandidaten krijgen de gelegenheid om vooraf kennis te maken met
het bestuur en de Vereniging, alvorens ze zullen worden benoemd.
Gerard Kulker
Voorzitter.

Jongerendag 2021
Voor de jongeren onder ons komt de jaarlijkse jongerendag er weer
aan en wel op zondagmiddag 31 oktober 2021. Ook dit jaar zullen we
ons weer richten op jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Val jij in die
leeftijdsgroep en heb je zin om een leuke en gezellige dag door te
brengen met leeftijdsgenoten die ook een vorm van cerebellaire
ataxie hebben, meld je dan snel aan. Een broer/zus, neef/nicht,
vriend/vriendin is ook van harte welkom.
Op deze zondagmiddag gaan we samen een chocoladeworkshop
doen. De workshop zal ongeveer 2,5 uur duren, van 14.00 tot 16.30
uur. Hierna kunnen we natuurlijk gezellig na kletsen met een drankje.
Hopelijk zijn jullie in de gelegenheid om naar Hillegom te komen.
Hier zullen we de chocoladeworkshop gaan volgen. De
chocoladeworkshop zal plaatsvinden bij ‘Chocolaterie Pierre’,
Hoofdstraat 138, 2181 EH in Hillegom. De chocolaterie is prima
bereikbaar (en rolstoeltoegankelijk ;).
Wil jij ook graag komen, meld je dan aan via marlies@ataxie.nl
(graag uiterlijk 25 oktober). Laat het in je aanmelding ook even
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weten als je iemand meeneemt. Een QR-code vanuit de
CoronaCheck-app is nodig voor de toegang.
Hopelijk tot dan!
Groetjes,
Marlies & Josephine Bergmans
Ataxie vereniging

Vrijwilligers dag ADCA/Ataxie vereniging
Datum: zaterdag 27 november 2021
Plaats: Conferentiecentrum Kaap Doorn, Postweg 9 in Doorn
Thema: vrijwilliger 2.0
10:30 uur: ontvangst vrijwilligers
11:00 uur: Wetenswaardigheden binnen de vereniging
Meerjarenbeleidsplan
Doelgroepgericht werken
Feedbackformulier bij activiteiten
12:00 uur: korte pauze
12:15 uur: workshop yoga of
vrijwilliger 2.0
13:15 uur: lunch
14:15 uur: workshop yoga of
vrijwilliger 2.0
15:15 uur: hapje en drankje
16:00 uur: afsluiting
N.B. de groep vrijwilligers die
deelneemt, is te groot voor een
gezamenlijke workshop yoga.
Daarom wordt de groep vanaf 12:15 uur in tweeën gesplitst in een
groep voor de yoga en een voor het thema vrijwilliger 2.0. In de
middag om 14:15 uur wisselen de groepen. Wie nog geen yoga heeft
gehad, gaat naar de workshop yoga en andersom.
Deze dag is bedoeld voor onze vrijwilligers als dank voor hun inzet bij
de verschillende activiteiten in de afgelopen Coronatijd. Maar ben je
nog geen vrijwilliger en wil je je oriënteren om als vrijwilliger binnen
de vereniging aan de slag te kunnen gaan, dan ben je ook van harte
welkom.
Opgeven voor 24 oktober 2021 alstublieft via: info@ataxie.nl

Nieuwsbericht RadboudUMC
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Judith van Gaalen rondde in januari 2020 haar opleiding tot
neuroloog af in het RadboudUMC en daarna was zij daar werkzaam
als neuroloog/fellow om zich verder te bekwamen in de neurologische
bewegingsstoornissen. De afgelopen jaren zag zij ook veel patiënten
met ataxie. Op dit moment rondt zij het fellowship af en legt ze ook
de laatste hand aan haar proefschrift over ataxie onder begeleiding
van dr. Bart van de Warrenburg. Vanaf 1 december zal zij – in ieder
geval tot 1 juli 2022 – werkzaam zijn in het Rijnstate Ziekenhuis te
Arnhem.
In het RadboudUMC blijft dr. van de Warrenburg, ook als hoofd van
het expertisecentrum voor zeldzame en erfelijke
bewegingsstoornissen, het aanspreekpunt voor de ataxiezorg. Naast
het vaste team neurologen en revalidatieartsen in het centrum start
er in januari 2022 opnieuw een fellow die zich gaat bekwamen in de
bewegingsstoornissen (waaronder ataxie): Milan Beckers.

Beste patiëntenorganisatie,
Schokken en schudden is een informatief
boek voor mensen die overtollig
bewegen en hun zorgverleners,
geschreven door experts, therapeuten
en patiënten. De bewegingsstoornissen
die aan bod komen in het boek zijn
dystonie, tremor, myoclonus, ataxie,
tics, chorea en functionele
bewegingsstoornissen. Het boek geeft
informatie over de oorzaken en
behandelingen en staat vol met
ervaringen van patiënten.
Het expertisecentrum voor
bewegingsstoornissen nodigt u graag uit voor de online
boekpresentatie! Patiënten en leden van het expertisecentrum zullen
vertellen over de onderwerpen die in het boek aan bod komen.
Wanneer: donderdag 28 oktober van 20.00-21.00 uur
Waar: de livestream is te volgen via deze link
Meer informatie over het boek en de boeklancering kan worden
gevonden op www.movementdisordersgroningen.com.
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De familiedag vond dit jaar plaats in het Archeon. Zo'n 32 mensen
genoten van deze mooie zonnige dag. Voor de lunch was er een
uitgebreide aangepaste yogatraining. Deze werd als zeer prettig
ervaren. Na de lunch kon iedereen genieten van wat het Archeonpark
te bieden had. We kijken al weer uit naar volgend jaar.

De website www.ataxie.nl
Als u op de hoogte wilt blijven van wat er speelt binnen de vereniging
of wat er georganiseerd wordt bezoek dan regelmatig de website.
Nieuwe medisch wetenschappelijke ontwikkelingen zijn vaak als
eerste op de website te vinden.
Kijk eens bij de ervaringsverhalen, deze worden
regelmatig aangevuld met nieuwe verhalen.
Wat dacht u van de nieuwe jongerenfilm, die op de
ALV in première ging of ga naar de link van het boekje van en over
kinderen van ouders met ADCA
De interactieve zorgkaart blijkt een prettige kaart met info over
zorgverleners bij u in de buurt. Hierbij een oproep aan iedereen om
eventuele toevoegingen, aanpassingen en/of andere mutaties door te
geven aan website@ataxie.nl of gebruik het formulier van de
website. We willen voorkomen dat er zorgverleners niet of onterecht
op staan.
Heeft u nog tips: website@ataxie.nl

de deadline voor kopij voor de ADCA/Ataxie krant 1 november 2021 is.
er steeds meer mensen een eigen blog beginnen, zoals Astrid, die we graag
delen op onze social media, u kunt de blogs ook zelf volgen
via http://astridheeftadca.nl/ en https://www.huisjeboompjehandicap.nl/ .
Mocht u nog blogs weten over ADCA/Ataxie dan horen we het graag.
aanmelden als lid, vrijwilliger en/of extra doneren nu veel eenvoudiger
kan dan voorheen, digitaal via onze website www.ataxie.nl
als u een lot voor de vriendenloterij koopt via/voor de ADCA/Ataxie vereniging
maakt u kans op mooie prijzen en de vereniging ontvangt voor elk lot een mooi
bedrag.
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er de afgelopen maanden weer fijn is gewandeld, maar dat de "op de koffie"
deze winter nog niet doorgaat.
er in het najaar weer fantastisch veel wordt georganiseerd voor de leden Check
vooral de agenda en hou de social media in de gaten
de wetenschappelijke presentatie van de ALV op de website staat.

Lotgenotenvakantie 2022
25 juni 2022 tot 2 juli 2022
__________

Dinsdag 2 november 2021
2e Dutch Ataxia Symposium 2021
Dit is een online evenement,
inschrijven via de link in de PDF:
"Registration is free: Click here to
register".
__________

Zaterdag 16 oktober 2021
Naastendag Landgoed Hodenpijl
__________
Zaterdag 31 oktober 2021
Jongerendag Chocolaterie Pierre,
Hoofdstraat 138, Hillegom

Zaterdag 27 november 2021
Vrijwilligers dag KaapDoorn
Kaap Postweg 9, Doorn
__________

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

Copyright © 2021 ADCA/Ataxie Nederland
info@ataxie.nl
Telefonisch spreekuur
0522 - 305 914
iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief
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