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Naamswijziging Vereniging
Op 9 november 2021 is een afvaardiging van het bestuur bij notaris ter Wal geweest, alwaar de
statutenwijziging is gepasseerd. Sinds 9 november 2021 heeft de Vereniging officieel haar nieuwe
naam en heten we: Ataxie Vereniging Nederland. 
Mochten jullie denken: maar dat is toch al
sinds de afgelopen ALV, dan moet ik jullie
teleurstellen. Volgens de statuten is een
wijziging daarin pas van kracht op het
moment dat de akte hiervan is gepasseerd bij
de notaris. Dat was dus op de hiervoor
genoemde datum. Ons logo is ongewijzigd
gebleven. Dit voelt ook goed, omdat daarin
onze geschiedenis als vereniging is
vastgelegd. En in je bestaan is het goed om
te weten waar je vandaan komt en je wortels
liggen.

Afscheid van de penningmeester
Gabriëlle Donné-Op den Kelder heeft aan het bestuur te kennen gegeven per 31 december 2021
afscheid te willen nemen van het bestuur. Deze datum heeft zij gekozen omdat die gelijk afloopt
met haar verantwoordelijkheid van de financiën voor 2021 van de Vereniging. Zij zal nog wel
betrokken zijn bij de jaarrekening over 2021. 
Het lag in de planning om als bestuur in december 2021 met een lunch feestelijk afscheid van
Gabriëlle te nemen, maar Corona ‘gooide roet in de lunch’. Deze zal daarom zodra de RIVM-
maatregelen dat toelaten in 2022 plaatsvinden. 
Op 31 december 2021 is Gabriëlle namens de leden en het bestuur van de Ataxie vereniging
daarom verrast met een bos bloemen met daaraan een bedankkaart met de volgende tekst: 
‘Gabriëlle, 
Namens het bestuur en de leden van de Ataxie Vereniging wil ik je van harte bedanken voor je
jarenlange inzet als penningmeester. 
We betreuren je besluit om te stoppen, maar respecteren je wens om weer nieuwe, andere
mogelijkheden te gaan ontdekken. Gerard Kulker’
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Vrijwilligersgezocht
Eind 2021 heeft het bestuur aan alle leden en donateurs een brief
geschreven, waarin zij hen vroegen na te denken over een mogelijke
inzet voor de vereniging. Dan wel in hun kennissenkring te kijken of daar
mensen bij zijn, die zich voor de vereniging willen en kunnen inzetten. 
Het bestuur heeft naar aanleiding van deze brief een aantal
bemoedigende reacties gekregen, maar naar verwachting zijn hiermee
nog niet alle vacatures in de vereniging vervuld. Vandaar nog even een
herinnering aan jullie allen in deze nieuwsbrief. 

Lotgenotenvakantie 2022 van 24 juni tot 2 juli  Voor deze vakantie zijn wij nog op zoek naar
mensen, die kunnen koken, een busje rijden en enkele verzorgenden. 

Bestuur De vacature voor penningmeester wordt sinds 1 januari 2022 ingevuld door John
Zwetsloot en is dus vervuld. 
De vacature van secretaris wordt tijdelijk waargenomen door Roderick van der Rest, in afwachting
van een kandidaat. 
Voor de komende vacature van voorzitter wordt ook nog een kandidaat gezocht. 
  
Wie meldt zich aan?

Verslag Jongerendag 2021
Op zondag 31 oktober 2021 was het weer tijd voor de jaarlijkse jongerendag. Een hele lekkere dit
keer, want we gingen een chocoladeworkshop volgen bij Chocolaterie Pierre in Hillegom. We waren
allemaal op tijd en konden gelukkig eerder naar binnen om te schuilen voor de regen.
Nadat we onszelf hadden geïnstalleerd aan tafels in de keuken, legde chocolatier Jeffrey uit wat we
tijdens de workshop gingen doen. Jeffrey is derde-generatie chocolatier in de chocolaterie van zijn

opa Piet, maar Pierre klonk leuker 😉.

We begonnen met het maken van bonbons en
konden ervoor kiezen om die van witte, melk,
pure of zogenaamde Ruby (roze) chocolade te
maken. Eerst maakten we de buitenkant van de
bonbons, zodat we die later op de dag konden
vullen met hazelnootpraliné. Door een mal onder
stromende chocolade te houden, werd de mal
gevuld. De mal moesten we goed uitstrijken en
laten leeglopen, zodat er later op de dag nog
ruimte was om de bonbons te vullen met
hazelnootpraliné. 
Ook hebben we allemaal ons eigen
chocoladefiguur gemaakt. In een mal konden we
eerst de details toevoegen en die later vullen

met wederom chocolade. Zo maakten we onder andere een tas, eekhoorn, olifant en vis. 
Aan het einde van de dag maakten we pindarotsjes. We kregen een bakje met pinda’s en konden
daar onze favoriete chocolade aan toevoegen. Met twee lepels haalden we de pinda’s gemengd met
chocolade uit het bakje en legden die op een soort van bakplaat. Even de koelkast in en de
pindarotsjes waren klaar! 
Allemaal met 1 kilo chocolade zwaarder deden we nog een drankje in een lokale pizzeria en toen
was de dag alweer voorbij. 
 

Verslag Vrijwilligersbijeenkomst 27 november 2021
Zaterdag 27 november 2021 vond de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers van onze
vereniging plaats. Ook kandidaat vrijwilligers waren uitgenodigd om met de vereniging kennis te



maken. Een aantal van hen maakten van deze uitnodiging gebruik. 
In het ochtendprogramma werd met elkaar van gedachten gewisseld over het Meerjarenbeleidsplan
van de Vereniging. Onder andere kwam de veranderende samenstelling van de leden aan de orde
en de consequenties hiervan naar onze activiteiten, nu de naam van de vereniging is veranderd in
Ataxie Vereniging Nederland. 
Daarnaast werden twee nieuwe activiteiten voor 2022 aangekondigd, waarvoor vrijwilligers worden
gevraagd om die te helpen realiseren. De één gaat over een bijeenkomst voor revalidatieartsen en
fysiotherapeuten. (Op de website staat een kaart van Nederland met fysiotherapeuten met ervaring
met ataxie patiënten. Die behoeft een actualisering en uitbreiding gezien de vraag hiernaar van
onze leden.) Een tweede bijeenkomst betreft een soort beurs van hulpmiddelen voor mensen met
een ataxie.   

Daarna werd gesproken over het profiel van onze vrijwilligers. Hierin
werd een onderscheid gemaakt voor vrijwilligers, die zich inzetten bij
meer structurele activiteiten. En degene die zich meer projectmatig
willen inzetten voor een project of jaarlijkse activiteit zoals de
lotgenotenvakantie of de bovengenoemde nieuwe activiteiten.  
Tot slot was er een yogaworkshop die werd gegeven door Yolande Kylstra
van Adempunt uit Zeist. Hierin werden vooral oefeningen gedaan die
gericht zijn op ondersteuning voor mensen met ataxie, zoals
ontspanning, stemgebruik en de ademhaling. 
Tot slot was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot
van een hapje en een drankje. Alle vrijwilligers kregen als dank voor hun
inzet bij de vereniging een yoga mat om thuis door te gaan met de
oefeningen. 

 

Herhaalde oproep voor deelname wetenschappelijk
onderzoek Radboudumc
  
De afdeling Neurologie van het Radboudumc is op zoek naar mensen met ataxie die ook
cognitieve klachten hebben. Voorbeelden hiervan zijn problemen met het denken en geheugen,
maar ook een verminderde aandacht, concentratie en verhoogde prikkelbaarheid. 
  
De cognitieve klachten die kunnen optreden bij een ataxie zijn een gevolg van verstoorde
verbindingen tussen de kleine hersenen en gebieden in de grote hersenen die betrokken zijn bij het
verwerken van informatie en emotie. Eerder onderzoek heeft laten zien dat deze verbindingen
kunnen worden verbeterd door het elektrisch stimuleren van de kleine hersenen. Met dit onderzoek
willen wij achterhalen of dit ook kan helpen tegen de cognitieve klachten bij patiënten met een
aandoening van de kleine hersenen. 
  
In dit onderzoek worden deelnemers gedurende twee weken behandeld met elektrische stimulatie
van de kleine hersenen. Dit houdt in dat de behandeling twee keer vijf dagen achtereen (maandag
t/m vrijdag) gegeven zal worden. De helft van de deelnemers krijgt ‘echte stimulatie’ en de andere
helft krijgt ‘schijn-stimulatie’, dit wordt door loting bepaald. Zowel de deelnemer als de
onderzoeker weten niet of er ‘echte’ of ‘schijn-‘ stimulatie gegeven wordt.   
Voor en na de behandeling zullen we verschillende tests verrichten om te beoordelen of de cognitie
verbeterd is. Daarnaast worden enkele vragenlijsten afgenomen en zal een kort lichamelijk
onderzoek plaatsvinden. Deze onderzoeken zullen na 6, 13, 26 en 52 weken herhaald worden. 
  
Het onderzoek vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen. Reis- en parkeerkosten zullen vergoed
worden, en er is eventueel de mogelijkheid om gebruik te maken van een overnachting in het
Radboudhotel. 
  
Als u interesse heeft om deel te nemen, of meer informatie wilt over het onderzoek, kunt u contact
opnemen met Stacha Reumers, onderzoeker in opleiding: 



E-mail:
stacha.reumers@radboudumc.nl                             
Telefoonnummer: 024-30 98 145 
   
Met vriendelijke groet,  
Drs. Stacha Reumers, onderzoeker in opleiding 
Dr. Bart van de Warrenburg, projectleider en neuroloog 

Lees hieronder een begeleidende tekst van Stacha
Reumers over cognitieve klachten

Cognitieve klachten bij een ataxie, behandelbaar met hersenstimulatie?  
Een ataxie wordt vaak veroorzaakt door een aandoening van de kleine hersenen, zoals ADCA. Het
verstoorde evenwicht, de moeite met het lopen en een onduidelijke spraak ziet iedereen wel als de
bekende kenmerken van een ataxie. Maar naast deze lichamelijke klachten kunnen er ook
cognitieve en affectieve klachten zijn. Cognitieve klachten zijn bijvoorbeeld geheugenproblemen,
moeite met informatieverwerking, snel overprikkeld zijn en een verminderde aandacht en
concentratie. Voorbeelden van affectieve klachten zijn: een ‘kort lontje’ hebben, verlies van
empathie en een verstoorde regulatie van emoties. Deze klachten kunnen net als ataxie het gevolg
zijn van een aandoening in de kleine hersenen, en passen bij het Cerebellair Cognitief en Affectief
Syndroom (afgekort: CCAS). CCAS werd in 1998 voor het eerst beschreven door de Amerikaanse
neuroloog dokter Schmahmann, hierdoor wordt CCAS ook wel het ‘Schmahmann syndroom’
genoemd. 
Hoe wordt CCAS veroorzaakt?  
De aandoening in de kleine hersenen kan ervoor zorgen dat verbindingen tussen de kleine
hersenen en gebieden in de grote hersenen verstoord zijn. Als deze verbindingen betrokken zijn bij
het verwerken van informatie en emotie, kan dit leiden tot klachten die bij CCAS horen. Niet
iedereen heeft hier last van, en het is nog onduidelijk waarom de ene persoon het wel heeft en de
ander niet. 
Zijn de klachten behandelbaar?  
Eerder onderzoek heeft laten zien dat de verstoorde verbindingen in de hersenen kunnen worden
verbeterd door het elektrisch stimuleren van de kleine hersenen. De hersenstimulatie methode die
gebruikt wordt is transcraniële Direct Current Stimulatie (tDCS). Bij deze methode worden 2
elektrodes gebruikt die op de huid worden geplakt; 1 op het achterhoofd en 1 op de bovenarm.
Door die elektrodes gaan kleine elektrische stroompjes lopen, hier wordt nauwelijks iets van
gevoeld. De tDCS methode is al veel gebruikt in onderzoek en is bewezen veilig te zijn. Recent is er
nog een onderzoek uitgevoerd door een Italiaanse onderzoeksgroep, die aantonen dat
hersenstimulatie een positief effect heeft op cognitie bij mensen met een ataxie. In het
Radboudumc in Nijmegen wordt een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of hersenstimulatie
inderdaad effectief genoeg is om cognitieve klachten te verminderen. Als dit zou werken, kan
hersenstimulatie mogelijk als behandeling worden ingezet in de toekomst. 

Doe mee met De Vierdaagse Sponsorloop
Dinsdag 19 juli t/m vrijdag 22  juli 2022. Wil je jouw wandelprestatie inzetten voor een
goed doel? De Vierdaagse Sponsorloop helpt je om op eenvoudige wijze sponsorgeld in
te zamelen voor een goed doel naar eigen keuze.

Door gebruik te maken van de service van De  Vierdaagse Sponsorloop bespaar je je heel wat
rompslomp met het administreren en feitelijk inzamelen van het sponsorgeld. Het online systeem
zorgt er op basis van automatische incasso’s voor dat de donaties voor 100% rechtstreeks, veilig
en volledig bij het door jou gekozen goede doel terecht komen.  

Roept uw vrienden, familieleden en kennissen op om mee te
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doen. https://www.devie
rdaagsesponsorloop.nl/g
oed-doel/ataxie-
vereniging 

 

 
Hulp gezocht
Eind vorig jaar heeft de Wetenschappelijke Commissie (WO-commissie) van de Ataxie Vereniging
Nederland uw hulp gezocht in het vinden van e-mailadressen van fysiotherapeuten. We hebben 66
reacties binnen gekregen. Daarvoor onze dank.  
Mocht u voor uw ataxie probleem onder behandeling van een fysiotherapeut staan en bent u over
haar/hem erg tevreden, wilt u dan – als u het nog niet heeft gedaan – hieronder de gegevens van
die therapeut aan ons door geven (naam, emailadres).  
De WO-commissie is van plan een vragenlijst te sturen naar fysiotherapeuten die personen
behandelen die kampen met een ataxie probleem. In essentie willen wij ze vragen welke
behandelwijze of oefening volgens hen werkt en welke niet en of ze open staan voor onderling
overleg.  
Het idee heerst bij de WO-commissie dat veel fysiotherapeuten, omdat de ziekte zo weinig
voorkomt en ze gedurende hun professionele looptijd maar een of twee ataxie patiënten
tegenkomen, steeds opnieuw het wiel uitvinden en dat er tussen fysiotherapeuten weinig overleg
is. Volgend jaar is de Ataxie Vereniging Nederland van plan een bijeenkomst te organiseren voor
fysiotherapeuten.  
Het probleem is dat wij niet precies weten naar welke fysiotherapeuten wij de vragenlijst en
uitnodiging toe moeten sturen. Daarom hebben wij uw hulp nodig. Geef hieronder de gegevens
van uw fysiotherapeut door.  
https://forms.gle/E6m1MCXkH3mj2ZCQ6   
Bij voorbaat dank, namens de WO-commissie  
Ruud Hoevenagel
 

De website www.ataxie.nl 
Als u op de hoogte wilt blijven van wat er speelt binnen de vereniging of wat er georganiseerd
wordt bezoek dan regelmatig de website. Nieuwe medisch wetenschappelijke ontwikkelingen zijn
vaak als eerste op de website te vinden. 
Kijk eens bij de tips deze worden regelmatig aangevuld met nieuwe verhalen. 
Wat dacht u van de nieuwe 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
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de deadline voor kopij voor de ADCA/Ataxie krant 1 februari 2022 is.
aanmelden als lid, vrijwilliger en/of extra doneren nu veel eenvoudiger
kan dan voorheen, digitaal via onze website www.ataxie.nl 
als u een lot voor de vriendenloterij koopt via/voor de ADCA/Ataxie vereniging 
maakt u kans op mooie prijzen en de vereniging ontvangt voor elk lot een mooi
bedrag.
er ook in 2022 weer veel wordt georganiseerd voor de leden Check vooral de
agenda in de nieuwsbrief en op de website en hou de social media in de gaten,
de ledenadministratie telefonisch bereikbaar is: 0344 849 221 of via
email: ledenadministratie@ataxie.nl
dat er een nieuwe overkoepelende website is voor vakanties voor mensen met
een beperking www.aangepastevakantiegids.nl
Er zijn meerder websites waar u kunt zoeken naar een aangepast vakantie
verblijf zoals bijv. https://www.mindervalide-bungalows.nl/  . Mocht u zelf
interessante websites hebben voor onze leden mail ze gerust naar
website@ataxie.nl . Hoeft niet allen betrekking te hebben op vakanties. Wij
kunnen die dan weer verder delen op de website, krant of nieuwsbrief.

NB Let goed op de eventuele
RIVM-maatregelen, die van kracht
kunnen zijn. 
Heb je je opgegeven en kan een
bijeenkomst op grond van
bovengenoemde maatregelen niet
doorgaan, dan krijg je hiervan
tijdig bericht van de organisator. 
__________ 

Zaterdag 29 januari 2022 
Regio West 
11:00 uur tot 16:30 uur 
VTC de Ridderhof, Arie
Hogenespad 1, 2396 WJ
Koudekerk aan den Rijn
Ataxie in relatie tot
psychisch/cognitief functioneren 
Opgeven via: g.kulker@ziggo.nl

__________

Zaterdag 2 april 2022 
Regio Oost 
11:30 uur tot 16:00 uur 
Opgeven via: regiooost@ataxie.nl 
__________ 
Op de site/agenda kunt u de
complete programma's bekijken of
informeer via info@ataxie.nl.

Zaterdag 14 mei 2022

3e Editie patiëntendag
zeldzame
bewegingsstoornissen 
UMC Groningen 
Belangstelling gekregen? Op
https://www.movementdisordersg
roningen.com/nl/patientendag
kunt u de verslagen lezen van de
2e editie gehouden in 2019.

__________ 

Zaterdag 28 mei 2022, Start:
11:00 uur. 
Algemene LedenVergadering 
Boerderij De Weistaar,
Rottegatsteeg 6, 3953 MN
Maarsbergen

__________ 

Lotgenotenvakantie 2022 
25 juni 2022 tot 2 juli 2022 
Landgoed de Biestheuvel 
Hoogcasteren 25 
5528 NP Hoogeloon (Noord-
Brabant)

Copyright © 2021 Ataxie Vereniging 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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