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Voorspellen, vertragen en genezen van de ziekte van
Huntington en Ataxie SCA1 en SCA3

Afgelopen maandag 3 oktober 2022 vond de kick-off bijeenkomst plaats van
het onderzoek van het consortium dat zich bovengenoemde doelstelling
heeft gesteld voor de komende 4 tot 5 jaar. 
Bij het voorspellen van het verloop van het ziekteproces van de genoemde
aandoeningen vindt momenteel onderzoek plaats bij het Radboudumc naar
biomarkers. Bezien wordt wat die zeggen over de ontwikkelen en het
verloop van de genoemde ziekten. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen
op welk moment gestart zou moeten worden met de behandeling. Dus op
het moment dat de symptomen verschijnen of is er al eerder sprake van
langzaam aan ziek worden? 
Op de website van de hersenstichting vind je een actueel overzicht van het
onderzoek bij SCA1. 
https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/onderzoek/sca-1-onderzoek/ 
Diezelfde biomarkers kunnen mogelijk ook gebruikt worden om bij de
medicatie te bepalen of het ziekteproces wordt vertraagd of genezen. 
  
Het belangrijkste bij de kick-off was het presenteren van het onderzoek en
het kennismaken van de deelnemers, die gezamenlijk via dit consortium
verbonden zijn. Het is een gedifferentieerd aantal organisaties op het gebied
van wetenschap, farmacy en patiëntenverenigingen. 
Op het gebied van de wetenschap leveren de Hogeschool van Amsterdam en
de Hanze Hogeschool een bijdrage om laboratorium onderzoek te doen. 
Het Amsterdam UMC, Erasmus MC, Leiden UMC, Maastricht UMC, Prinses
Maxima Centrum en de UMC Groningen leveren de wetenschappelijke
onderbouwing en doordenking van de resultaten. 
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Vectory en VICO Therapeutics zijn de farmaceuten, die verantwoordelijk zijn
voor de stof en chemische technologie, die nodig is om het proces van
vertragen en genezen in gang te zetten. (VICO start binnenkort met een
eerste klinische trail bij SCA1, 2, 3 en 7 in waarschijnlijk 6 Europese
landen.) 
Daarbij vindt er ook ethisch onderzoek plaats naar de beweegredenen en
behoeften bij patiënten. Hierin spelen de patiëntenverenigingen een
belangrijke rol, terwijl zij ook meedenken bij het onderzoek en in bepaalde
groepen zitting hebben om de resultaten van het onderzoek te volgen. 
De stichting Proefdiervrij is ook een van de participanten, omdat het
onderzoek erop is gericht zoveel als mogelijk is te werken zonder de inzet
van proefdieren. 
  
3 oktober 2022 was dus een belangrijke dag voor Huntington en Ataxie. Of
er symbolisch is gekozen voor deze dag - Leids ontzet van de Spanjaarden-
is niet genoemd.

Film over kinderen met Ataxie

Op 18 juni 2022 vond voor de 3e keer op rij de ouders en
kinderendag plaats. Deze keer op Hoeve Groot Zandbrink in
Leusden. De ouders gaven op die dag te kennen dat zij - net als voor
jongeren en volwassenen met ataxie – een soortgelijke
voorlichtingsfilm willen over kinderen met ataxie.  
De Vereniging heeft samen
met het Radboudumc deze
handschoen opgepakt en is
voornemens in de loop van
2023 deze film in première te
laten gaan. Momenteel
worden de mogelijke spelers
voor de film benaderd en is er
in grote lijnen een draaiboek
geschetst voor de film.



Lotgenotenvakantie evaluatie 2022 
en vooruitkijken naar 2023

Evaluatie lotgenotenvakantie 2022 
 
De gasten geven aan vooraf meer informatie te willen hebben over de
activiteiten, die gepland staan. Daarnaast mag er tussen de activiteiten
meer rust worden ingepast. 
Over de accommodatie zijn de gasten tevreden tot zeer tevreden. Dat zelfde
gaat op voor de aanwezige hulpmiddelen en de maaltijden. Wel stelt men
het op prijs als er wat hapjes komen voor de kleine eters. In de ochtend
bijvoorbeeld yoghurt, cracker, beschuit e.d. 
Over de begeleiding waren de meesten zeer tevreden. Niet alleen omdat ze
zich goed voor hen hebben ingezet, maar ook omdat je niet onnodig werd
geholpen. 
Een leerpunt was: het programma beter laten aansluiten op de jongeren en
de mannen. 
De vrijwilligers hebben vanwege het wegvallen van een aantal ervaren
vrijwilligers wel hun weg moeten vinden. Het was op vakantie dan ook niet
alleen aanpoten om het iedereen naar de zin te maken, maar ook leren en
bezien wat het betekent om zo’n vakantie te doen. 
Op de vraag: welk rapportcijfer ze de vakantieweek geven geeft het
merendeel een 8. Ook de vraag of men volgend jaar weer mee wil, wordt
door bijna iedereen positief geantwoord. 

Het doel voor 2023:

Meer gasten. De groep was nu wat kleiner, mogelijk vanwege Corona.
Meer vrijwilligers, logisch als we meer gasten mee willen nemen. Maar
hoe komen wij hieraan? Een belangrijke vindplaats, die we al jaren
koesteren is de mond op mond reclame binnen de vereniging. We
rekenen er dus op dat jullie met ons mee kijken en zoeken.
Daarnaast gaan we opnieuw de Zonnebloem vragen en het Rode Kruis.
Met elkaar zullen we de lotgenotenvakantieweek zo opnieuw tot een
succes maken.



Lotgenotenvakantie 2023 
 
Volgend jaar vindt de lotgenotenvakantie plaats in de week van 24 tot 30
juni 2023 in de Imminkhoeve te Lemele. 
Op basis van de alsmaar stijgende kosten vond er een indringend gesprek
plaats over de prijs voor de deelnemers aan deze vakantieweek. Hierbij was
er een groep die vond dat we in deze tijd, waarin veel mensen in de
financiële problemen komen, het niet kunnen maken om de prijs voor de
vakantieweek fors te laten stijgen. Temeer omdat de prijs vorig jaar ook al
is gestegen. Een andere groep was van mening dat we net als alle anderen
de prijs moeten verhogen. Vakantie is nu eenmaal zo duur geworden. 
Een wisselende en op je beurs aangepaste prijs, werd afgewezen. Iedereen
die meegaat moet dat voor dezelfde prijs kunnen doen. 
Na lang wikken en wegen ontstond er een mogelijke oplossing voor ons
probleem, waarbij we elkaar en anderen nodig hebben om het op te lossen. 
Dit voorstel is: 
We houden de prijs op het zelfde niveau als vorig jaar. Dus: € 495.
Daarnaast vragen we leden en donateurs een gift aan de vereniging te
schenken voor de lotgenotenvakantie onder het motto: ‘een goed doel met
een prima gevoel’. 
Jullie kunnen je gift voor de lotgenotenvakantie over maken aan
NL30TRIO0198388845 t.n.v. Ataxie Vereniging Nederland met als kenmerk:
gift lotgenotenvakantie 2023. 
  
Wil je mee met de lotgenotenvakantie, meld je dan voor 1 januari 2023 aan
bij: lotgenotenvakantie@ataxie.nl 

 

Ataxie: balans uit evenwicht 
 
Deze titel is door de Ataxie Vereniging gekozen voor een dag voor fysio- en
ergotherapeuten, oefentherapeuten en revalidatieartsen. De dag vindt

https://imminkhoeve.nl/


plaats op 25 november 2022 en heeft tot doel de genoemde
beroepsgroepen beter bekend te maken met Ataxie en de behandeling
hiervan.  
Heeft jouw therapeut zich al ingeschreven voor deze dag via:
balansenataxie@ataxie.nl ? 
Bij de beroepsvereniging is accreditatie gevraagd. 

Voor de ergo- en oefentherapeuten is de
aanvraag in behandeling, maar verwachten we
binnenkort bericht.  
Aan de revalidatieartsen en fysiotherapeuten
die deelnemen, worden 4 studiepunten
toegekend.  
Het programma staat op onze website en die
van de beroepsgroepen.

Er komt zeker een vervolg op deze dag waar de
Ataxie Vereniging in gesprek is met de afdeling
bewegingsstoornissen van het Radboudumc. In

vervolg op deze dag proberen we een zelfde beweging op gang te zetten als
voor Parkinson patiënten.  
Komt er naast of bij het Parkinsonnet een Ataxienet? 
Ons doel is in ieder geval meer bekendheid onder deze beroepsgroepen te
krijgen over Ataxie en de behandeling gekoppeld aan multidisciplinair
overleg.

Vrijwilligersdag 2022 

Ben jij vrijwilliger bij onze vereniging of wil je graag meer weten over een
voor jouw passende rol als vrijwilliger? Dan wordt je van harte uitgenodigd
voor onze vrijwilligersdag. 
Deze dag vindt plaats op zaterdag 19 november 2022 bij De Duikenburg in
Echteld. Het beloofd niet alleen een interessante dag te worden met
wetenswaardigheden over de
vereniging. Het wordt ook een
ontspannende en leuke dag met in de
middag een Lachworkshop. 
Krijg je al zin? 
Meld je dan snel aan bij:
g.kulker@ziggo.nl 

Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
 

Uitnodiging regiodag Noord – zaterdag 5 november 2023

Op zaterdag 5 november zal in Westerbork de regiodag Noord plaatsvinden. 
Behalve twee lezingen wordt er deze dag gezorgd voor een lunch en
naderhand kan er natuurlijk nagepraat worden, onder het genot van een

mailto:balansenataxie@ataxie.nl?subject=Balans%20in%20evenwicht
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https://www.alleslach.nl/over-alles-lach/
mailto:g.kulker@ziggo.nl?subject=Vrijwilligersdag%202022


borrelhapje. 
Het programma: 
11.00 uur: Ontvangst met koffie en koek. 
11.30 uur: Lezing van mevrouw Ilse Willemse - Radboudumc Nijmegen. 
Deze lezing gaat over het Prospax onderzoek, een Europees ataxie project.
Tijdens dit onderzoek wordt een app ontwikkeld om via een test mensen
met ataxie te monitoren in de thuissituatie. Een aantal deelnemers heeft de
app al mogen uitproberen. Wij laten ons verrassen over de resultaten. 
12.30 uur: Lunch met soep en broodjes. 
13.30 uur: Lezing van de heer dr. Jeroen de Vries - neuroloog in het
UMCG. 
Deze lezing gaat over de medicijnontwikkeling ten behoeve van mensen met
Ataxie. 

Het adres van de regiodag Noord is: 
De Voorhof Kerkelijk Centrum, Hoogeveenseweg 4,
Westerbork 

Komt u ook? 
Aanmelden graag uiterlijk 20 oktober via
regionoord@ataxie.nl (vergeet niet 
aan te geven met hoeveel personen u komt en uw allergieën/dieetwensen te
vermelden). Graag tot dan !

Verslag Familiedag 2022 

Op zaterdag 24 september jl. was de familiedag van de Ataxie vereniging.
Dit jaar werd de dag georganiseerd op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. 
Na een hartelijk welkom met een hapje en een drankje, begon rond 11.15
uur de lezing van Meyke Schouten, zij is klinisch geneticus in het Radboud
UMC te Nijmegen. Al met al kregen we heel wat informatie over erfelijkheid
en ataxie. Hoe de overerving van ataxie werkt, afhankelijk van het type
ataxie dat jij en je familieleden kunnen hebben. 
Voor mezelf heb ik vooral meegenomen dat ik, nu al redelijk wat jaren het
onderzoek naar mijn type ataxie loopt, ik wellicht een nieuw onderzoek
(open WES) moet aanvragen, er zijn immers heel wat nieuwe
ontwikkelingen geweest op medisch/wetenschappelijk gebied en wie weet is
de uitslag nu wat duidelijker. 
Volgens mij zijn er wel meerdere leden binnen de Ataxie vereniging die dit
probleem herkennen en misschien hier iets aan hebben. 
Na de lezing werd er een heerlijke lunch verzorgd, ik heb er in ieder geval
van genoten ;). 
Na de lunch was er een rondleiding. Door het regenachtige weer was dit
binnen (gelukkig was er genoeg te zien, ook in de stallen). Voor degenen die
in de zaal wilden blijven, was er ook iemand die iets kwam vertellen over de
historie van Hoeve Groot Zandbrink. In de stallen werd er in 3 groepjes
uitleg gegeven over de diersoorten op de hoeve, wat oude
landbouwmachines (aardappels en graan) en we kregen uitleg over de
kachels op de hoeve (ze zijn geheel zelfvoorzienend en circulair). 
Als afsluiting konden we nog wat kletsen en wat drinken, waarna men
(hopelijk voldaan) weer huiswaarts keerde. 

https://ataxie.nl/evenement/regiodag-noord/
mailto:regionoord@ataxie.nl?subject=Regiodag%20noord%202022


Marlies Bergmans 
Algemeen bestuurslid Ataxie Vereniging Nederland

OPROEP VOOR DEELNAME WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
RADBOUDUMC 

De afdeling Neurologie van het Radboudumc is op zoek
naar mensen die weten dat zij SCA7 hebben. Dat mogen
zowel mensen zijn die al verschijnselen hebben, als
mensen die weten dat ze drager zijn maar zelf (nog) geen
verschijnselen hebben. 
In het Radboudumc vindt het onderzoek plaats naar het
natuurlijke beloop van deze ziekte en naar het zoeken

naar zogenaamde biomarkers. Dat zijn veranderingen bijvoorbeeld in
bloed of op een MRI-scan die iets zeggen over de ernst of het beloop van de
ziekte. 
In dit onderzoek worden deelnemers gevraagd (minimaal) twee keer, met
een tussentijd van een jaar, naar het Radboudumc te komen. Op zo’n dag
worden vragenlijsten afgenomen en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan.
Tevens wordt er bloed geprikt, een MRI-scan gemaakt en oogonderzoek
verricht. Voor dit laatste onderdeel stemmen we met deelnemers af of dit op
dezelfde of op een andere dag moet plaatsvinden. 
Een deel van de mensen vragen wij ook om toestemming om een
ruggenprik te ondergaan. Daarmee kunnen we ook biomarkers zoeken in
hersenvocht. Zo’n bezoek duurt ongeveer 4 uur. Reis- en parkeerkosten
worden vergoed en er wordt een lunch aangeboden. 
Dit onderzoek zal belangrijke informatie opleveren over de ziekte SCA7.
Deze informatie stelt ons in staat om toekomstig onderzoek naar
behandelingen voor SCA7 zo optimaal mogelijk op te zetten. 
Voor meer informatie of het kenbaar maken van interesse om deel te nemen



kunt u contact opnemen met Milou Joosen, arts-onderzoeker: 
Email: sca7-studie.neuro@radboudumc.nl 
Telefoonnummer: 06-46296249 

Met vriendelijke groet, 
Drs. Milou Joosen, arts-onderzoeker 
Dr. Bart van de Warrenburg, projectleider en neuroloog

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 film, 
die op de ALV in première ging of ga naar de link van het
boekje van en over kinderen van ouders met ADCA   
Wist u dat de Ataxievereniging een eigen YouTube kanaal
heeft met allerlei interessante films  
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 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.
de vrijwilligers van deze vereniging in november weer in het zonnetje
worden 
gezet in Echteld?
de ledenadministratie telefonisch bereikbaar is: 0344 849 221 of via
email: ledenadministratie@ataxie.nl
Er zijn meerder websites waar u kunt zoeken naar een aangepast
vakantie verblijf zoals bijv. https://www.mindervalide-bungalows.nl/  en
Picturevakanties.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.
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Zaterdag 15 oktober 2022 
Naastendag 
Vroeg, achterdijk 1, Leusden 
Opgeven bij John  
John@ataxie.nl 
__________

Dinsdag 01 november 2022 
19:30: Online
Jongerenbijeenkomst 
Hoe doe je mee? Door mij een
mail te sturen marlies@ataxie.nl 
__________ 

Zaterdag 05 november 2022 
Regiodag Noord in Westerbork 
Vanaf 11 uur 
Aanmelden graag uiterlijk 20
oktober via info@ataxie.nl 
__________ 

Zaterdag 12 november 2022 
Op de koffie bij Garderen 
Vanaf 12 uur 
Aanmelden kan
bij: elszwetsloot@gmail.com 
__________ 

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

Zaterdag19 november 2022  
10:30 - 16:00 
Vrijwilligersdag 2022 
De  Duikenburg, Voorstraat 30 te
Echteld 
Meld je voor 30 september 2022
aan via g.kulker@ziggo.nl 
__________

Vrijdag 25 november 2022. 
Balans uit evenwicht 
_________ 

Dinsdag 06 december 2022 
19:30: Online
Jongerenbijeenkomst 
Hoe doe je mee? Door mij een
mail te sturen marlies@ataxie.nl 
_________ 

Zaterdag 27 mei 2023 
De Algemene Ledenvergadering
2023 
__________ 

Zaterdag 10 december 2022 
Op de koffie bij Aalsmeer 
Vanaf 12 uur 
Aanmelden kan
bij: elszwetsloot@gmail.com 
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