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Dit is mijn sport
Maud de Reu deed mee aan de Paralympische Spelen

Deelnemen aan trials: wat levert het op? 

Skiën als je een spierziekte hebt
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Mobility & you is een betrokken 
mobliteitsleverancier, gevestigd in 

Amersfoort. Ons assortiment bestaat 
uit rolstoelen, aankoppelbikes en scoot-
mobielen. Voor een deskundig advies in 

de showroom of bij u thuis, kunt u ons 
bellen om een afspraak te maken.

| telefoon: 085 - 2014214

Light Drive 2
Rolstoel aandrijving en Light assist duwhulp
• lichtgewicht: 14 kg
• makkelijk aan- en afkoppelen
• maakt rolstoel niet breder
• geschikt voor kinderrolstoelen
• accupakket mag mee in het vliegtuig   

Triride
Compacte elektrische handbikes
• verschillende modellen 
• lichtste uitvoering slechts 7,5 kg
• intelligent elektronisch remsysteem
• snelheid 15-25 km/u
• actieradius 25 - 50 km
• eenvoudig aankoppel-systeem met aan koppel assistentie
• LCD display, achteruit rij functie en cruise  control 

Progeo 
Hoogwaardig Italiaans design rolstoelen 
• Vastframe en vouwframe actief rolstoelen
• Veel aanpassingsmogelijkheden
• Kantelbare en kinderrolstoelen beschikbaar
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‘Webron is mijn maatje, dat is  
belangrijk voor goede prestaties’
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Toen Maud in groep vier zat, werd bij haar de pro-
gressieve spierziekte SMA type 3 vastgesteld. De 
diagnose kwam na een periode van onduidelijk-

heid over wat er fysiek precies met haar aan de hand 
was. In de jaren daarna ervaart Maud een afname van 
spierkracht in haar armen en benen, ze heeft minder 
energie en is vaker vermoeid. ‘Ik kan wel lopen, maar 
geen heel lange stukken meer.’

OP ZOEK NAAR EEN PASSENDE SPORT
Om niet bij de pakken neer te zitten en in bewe-
ging te blijven, gaan Maud en haar ouders na haar 
diagnose op zoek naar een passende sport voor haar. 
‘Mijn moeder heeft vroeger paardgereden en ik vond 
paarden altijd al geweldig’, vertelt Maud. ‘Gelukkig 
woonden wij in Zwolle niet ver van een gehandicap-
tenmanege waar je goede begeleiding krijgt. Daar 
heb ik mijn allereerste stappen op een pony gezet. 
Toen begon het trouwens bij mijn moeder ook weer 
te kriebelen.’

VERZORGPONY BERT
Het was de juiste stap en Maud ging steeds vaker 
rijden. Later kwam ze in contact met een stal waar ze 
een pony mocht verzorgen, Haflinger Bert. ‘Bert was 
superlief en braaf’, vertelt ze. ‘Ik kon alles met hem 

doen. Als ik met hem door de wei liep en ik viel, trok 
hij me weer overeind. We vertrouwden elkaar volledig. 
Met Bert heb ik mijn eerste reguliere dressuurwed-
strijden gereden, dat was een mooie tijd.’

FANATIEK EN GEDREVEN
Maud blijkt talent te hebben voor de dressuursport. ‘Ik 
ben best fanatiek en gedreven aangelegd. Het is altijd 
mijn droom geweest om bij de top te komen en daar 
werk ik hard aan.’ Dat bleef niet onopgemerkt: in 2015 
werd ze uitgenodigd voor de Rabo Talentendag. ‘Daar 
kwam ik voor het eerst in aanraking met paradressuur 
en opeens kon ik me meten met dezelfde talenten.’

EEN PLEKJE IN HET TALENTENPLAN
Maud werd opgenomen in het Talentenplan voor de 
paradressuur van de Koninklijke Nederlandse Hip-
pische Sportfederatie. Daarna ging ze op zoek naar 
een geschikt paard want met een pony mag je geen 
paradressuurwedstrijden rijden. Zo kwam merrie 
Visenna op haar pad. ‘Van pony naar paard is best een 
overgang, zeker als je niet heel stevig in het zadel zit’, 
zegt Maud. ‘Ik ging rijden met een speciale lusteugel 
en magneetbeugels voor meer grip en balans. Van 
het temperament van Visenna en haar ervaring in het 
hogere werk heb ik veel geleerd.’ 

Maud de Reu (22) debuteerde dit jaar als pararuiter op de 
Paralympische Spelen van Tokio. Ze haalde de dressuurfinale 
niet, maar het was voor haar een wens die uitkwam. En ze is 
nog lang niet uitgedroomd want het WK en de volgende Spelen 
staan alweer op de planning.

 De droom van Maud
kwam uit  

Dit is mijn sport
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TRAINEN VOOR DE TOP
Later kwam ruin Webron in haar leven. Met dit paard 
en een goed team om haar heen, werkt Maud hard 
aan haar doel: meedoen met de top en natuurlijk 
de Paralympische Spelen. Dat doet ze naast haar 
studie  rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. 
Ze trainen vijf dagen in de week, ook doet Maud aan 
krachttraining bij de fysio. ‘Webron en ik hebben een 
megaklik. Hij is het allerbeste paard dat ik me maar 
kan wensen. Hij voelt mij goed aan, weet wat ik wel en 
niet kan en doet alles voor mij. Webron is mijn maatje, 
we werken echt samen en dat is belangrijk om goede 
prestaties te leveren.’

NAAR DE PARALYMPISCHE SPELEN
Haar talent, de trainingsinspanningen, wedstrijdre-
sultaten en de band met haar paard betalen zich uit: 
Maud wordt geselecteerd voor de Paralympische 
Spelen in Tokio. ‘Dat was een droom die werkelijkheid 
werd’, vertelt ze. Maud is de jongste deelnemer van 
het team. Ze zit in Grade 3* en rijdt een dressuurproef 
waarin je wel een hoge graad van africhting moet 

Dit is mijn sport

Webron N.O.P. (Nederlands Olympiade Paard 
sinds 2020 – een onderscheiding op basis van 
de prestaties van paard en ruiter) staat bij 
Stal Herenbrink van Daniëlle van Vilsteren in 
Lierderholthuis. Daniëlle is sinds vijf jaar de 
trainer van Maud en gaat overal mee naartoe. 
Toen zij elkaar ontmoetten, bleek na een paar 
gesprekken dat Daniëlle en haar man een 
zoontje hebben met spierziekte SMA type 1. 
Hij was vier jaar toen hij daaraan overleed. 
‘Dat schept een band’, aldus Maud. ‘Zij en mijn 
moeder konden er goed over praten, want ze 
deelden dezelfde zorgen. Daniëlle’s persoon-
lijke ervaring met SMA én haar professionele 
ervaring als ruiter en trainer maken haar voor 
mij een perfecte trainer.’

SMA als rode draad in 
gedeelde paardenpassie

tonen, maar geen galopseries, piaf of passages hoeft te 
laten zien. ‘Bewegingen als zijwaarts en achterwaarts 
worden wel verwacht. Die gingen goed, maar omdat we 
ergens anders een struikeltje hadden, zakte de pun-
tenscore en eindigden we als tiende. Als ik bij de beste 
acht was geëindigd, had ik de finale mogen rijden.’

VERDER DROMEN
Er valt dus nog iets te dromen voor Maud: de finale van 
de volgende Paralympische Spelen in Parijs. ‘Ik wil met 
Webron nog een paar jaren mooie wedstrijden rijden, 
ons kwalificeren voor het WK in Denemarken en in 
2024 naar Parijs. Webron is nu achttien jaar en ik hoop 
dat hij nog lang sterk en gezond blijft. Natuurlijk hoop 
ik dat voor mezelf ook.’

Maud merkt dat ze sterker wordt door zichzelf fysiek 
uit te dagen, grenzen te trotseren en tegenslagen te 
incasseren. ‘Al was het maar mentaal. Ik ben iedere  
dag op stal te vinden. Zelfs als ik me ziek en rot voel,  
ga ik naar Webron en dan is alles weer goed. Dankzij 
hem heb ik prachtige wedstrijden gereden en reizen 
kunnen maken. Hij heeft mijn dromen laten  
uitkomen.’  

Door Emilie van Steen

* Pararuiters in Grade 1 hebben de zwaarste beperking,  
zit je in Grade 5 dan heb de lichtste beperking.

Maud op paard Webron
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Mantelzorg

Roel is 43 jaar en heeft 
Becker spierdystrofie. Zijn 
ouders Hedi en Tom spelen 

een grote rol, ook als het om man-
telzorg gaat. ‘Een drie-eenheid’, zo 
omschrijven ze hun hechte band.

SAMEN ETEN
Sinds zeven jaar woont Roel in een 
appartement met zorg op afspraak 
en afroep, vlak bij zijn ouders. 
Verzorging is dus geregeld, dat 
voelt veilig voor allemaal, hoewel 
er ook beperkingen zijn. Zo wordt 
het avondeten bijvoorbeeld niet 
verzorgd. Een van de vele punten 
waar Roels ouders bijspringen. 
Hedi kookt dagelijks voor drie en 

Langdurig zorgen voor een naaste kan intensief, mooi en 
zwaar zijn; allemaal tegelijk. In deze rubriek nemen we een 
kijkje in het leven van mantelzorgers en hun naasten. Deze 
keer zijn dat Hedi, Tom en hun zoon Roel.

‘Wederzijdse liefde
en respect is nodig’

Hedi, Roel en Tom 

samen brengen ze de avond door 
in het ouderlijk huis. Daarna keert 
Roel huiswaarts, vergezeld door 
zijn ouders die dan nog wat voorbe-
reidingen voor de nacht doen. Als 
ook zij weer vertrokken zijn, komt 
de verzorging om Roel in bed te 
leggen. Een schema dat werkt voor 
iedereen.

ONTSPANNEN
Tuinieren, een wandeling maken of 
lekker een serie kijken; naast het 
mantelzorgen voor hun zoon heb-
ben Tom en Hedi gelukkig ook veel 
tijd voor en met elkaar. Daarnaast is 
Tom sportief, hij rent wekelijks een 
rondje van bijna tien kilometer. Ook 

met z’n drieën ontspannen ze graag. 
Elk jaar gaan ze een of twee weken 
op vakantie in eigen land. ‘Weken 
om naar uit te kijken’, aldus Tom.

Als Hedi en Tom samen een enkele 
keer een weekend eropuit trekken, 
ontbreekt het Roel thuis aan niets. 
Het eten is geregeld en de hulp-
verleners komen een keertje extra 
langs. Verder woont de zus van Roel 
met haar gezin niet ver bij hem 
vandaan, ook zij houdt een oogje in 
het zeil.

LEVEN IN HET NU
De toekomst is niet zeker, maar 
Hedi, Tom en Roel leven vooral in 
het hier en nu. ‘Wat de toekomst 
brengt, weten we niet, maar daar 
houden we ons niet te veel mee 
bezig.’ Roel wil nog kwijt dat mantel-
zorg logisch líjkt, maar dat het heel 
bijzonder is. ‘Goede mantelzorg ver-
eist wederzijdse liefde en respect’, 
aldus Roel. 

Door  Cora van der Wurff
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Onderzoek

Een nieuw medicijn ontwikkelen, is een lang 
traject. Het begint allemaal in het laboratorium 
met de ontdekking van een aangrijpingspunt 

voor een behandeling. Onderzoekers testen het mid-
del, het ‘kandidaatmedicijn’, eerst in cellen en later in 
proeven met dieren. Daarna begint de onderzoeksfa-
se om het middel bij mensen te testen. Daar zijn de 
klinische trials voor bedoeld. 

Wilma Treur (58) hoefde er niet lang over na te 
denken. Toen ze via het Pompe-expertisecentrum in 
het Erasmus MC hoorde over een nieuw medicijn-
onderzoek meldde ze zich aan. Ze kreeg in 2004 de 
diagnose Pompe. De standaardbehandeling bestaat 
uit het middel Myozyme, ter vervanging van alfag-
lucosidase, het enzym dat bij deze ziekte ontbreekt. 
‘Ik kreeg de indruk dat Myozyme bij mij wat minder 
goed ging werken en wilde wat anders proberen. 
Momenteel test ik een middel dat erg lijkt op de 
gewone enzymvervangende therapie, maar het komt 
makkelijker de spiercellen binnen.’ 

TESTEN OP VEILIGHEID EN EFFECTIVITEIT
Klinisch medicijnonderzoek kun je in een aantal fases 
opknippen, legt Michael van Es uit. Hij is neuromus-
culair neuroloog en onderzoeker in het UMC Utrecht. 

In het daar gevestigde ALS-expertisecentrum lopen 
momenteel acht trials. ‘In de fase-1 trials wordt het 
medicijn gebruikt door enkele tientallen gezonde 
proefpersonen, of een kleine groep patiënten met 
een heel specifieke aandoening. In deze fase kijken 
onderzoekers naar de veiligheid, dosis en bijwerkin-
gen. Fase 2 is ook primair gericht op veiligheid, maar 
tegelijkertijd kijken we naar de werkzaamheid. Hier 
doen zo tussen de vijftig en honderd mensen mét de 
ziekte aan mee.’ 

Fase 3 is de meest uitgebreide van de klinische trials, 
waarbij echt wordt gekeken of mensen er beter van 
worden. Van Es: ‘De werking van het nieuwe middel 
wordt bij honderden patiënten vergeleken met de 
standaardbehandeling en met een nepmiddel (place-
bo).’ Tot slot is er nog een fase 4. Het nieuwe medicijn 
is dan al goedgekeurd door regelgevende instanties 
en voor alle patiënten beschikbaar, maar onderzoe-
kers houden de veiligheid en effectiviteit nog wel bij.

Voor allerlei spierziekten zitten er momenteel nieuwe medicijnen 
in de pijplijn. Een van de laatste ontwikkelingsfasen is het testen 
van een kandidaatmedicijn bij mensen. Dat gebeurt in klinische 
trials. Waarom zou je als patiënt meedoen aan zo’n trial?

Meedoen aan klinische trials:
wat levert het op?

‘Het levert me mentaal wat op:  
je bent positief bezig’ 

Bas Plaum
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Onderzoek

VOOR JEZELF EN ANDERE PATIËNTEN
De fase 3 klinische trial waar Wilma Treur aan mee-
deed, liep een jaar. Ze kwam elke twee weken vanuit 
Hoofddorp naar het Erasmus MC in Rotterdam voor 
een infuus. Nu, in de zes maanden na de trial, komt 
ze nog regelmatig in het ziekenhuis voor controle op 
bijwerkingen. ‘De fabrikant heeft een aanvraag inge-
diend voor het nieuwe medicijn bij de EMA (Europees 
Geneesmiddelenbureau). In de tussentijd kan ik het 
nieuwe middel blijven gebruiken.’

Waarom ze mee wilde doen? ‘Natuurlijk hoop ik er 
zelf beter van te worden. En ja, ik merk dat ik minder 
moe ben en meer kan sporten. Maar ik doe het ook 
voor andere patiënten. Hoe meer onderzoek er komt, 
hoe meer kans op een echte oplossing voor de ziekte. 
Ik heb twee zussen die ook Pompe hebben, het is 
een erfelijke aandoening. Onze kinderen zijn dragers 
van de ziekte; we zijn het niet zomaar kwijt in onze 
familie.’ 

Nadeel van de trial was de tijd die het kost, vertelt 
Wilma Treur. Een infuus met het ‘oude’ medicijn Myo-
zyme kon ze thuis krijgen. ‘Voor elke toediening met 
het nieuwe medicijn moest ik om 08.00 uur in het 
Erasmus MC zijn en was pas om 17.00 uur weer thuis. 

Gelukkig heeft het ook iets gezelligs. Je ziet bij elk 
bezoek dezelfde verplegers en patiënten.’

VOORWAARDEN OM MEE TE DOEN
Elke klinische trial kent criteria om geschikte deel-
nemers te vinden. ‘Voorwaarden gaan bijvoorbeeld 
om veiligheid’, legt Van Es uit. ‘Is een middel poten-
tieel schadelijk voor de nieren? Dan komen mensen 
met nierproblemen niet in aanmerking. Eigen-
schappen van de ziekte zelf spelen ook mee: hoever 
is de ziekte gevorderd, hoe ernstig zijn de 

Wilma Treur: 
‘Hoe meer onderzoek er komt,  
hoe meer kans op een echte  
oplossing voor de ziekte’

Bas Plaum 
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symptomen,  welke variant van de aandoening heb 
je? Meestal is er ook een afkapwaarde voor leeftijd.’ 

De 54-jarige Bas Plaum doet mee aan een fase-1 
studie, gericht op veiligheid. In 2020 kreeg hij de 
diagnose ALS, waarvoor op dit moment alleen het 
medicijn riluzol goedgekeurd is in Europa. ‘Door mee 
te doen aan onderzoek krijg ik het gevoel dat ik iets 
kan doen. Voor mij valt er lichamelijk weinig  van te 
verwachten, maar misschien wel voor mensen in 
de toekomst. Het levert me mentaal wat op: je bent 
positief bezig.’ 

Plaum las in de nieuwsbrief van TRICALS, een Euro-
pees onderzoeksinitiatief om medicijnonderzoeken 
toegankelijk te maken voor ALS-patiënten, over een 
klinische trial en meldde zich aan. Hij werd geschikt 
bevonden, maar werd halverwege door een arts-ver-

pleegkundige in het UMC Utrecht gewezen op een 
andere trial waar hij voor in aanmerking kwam. ‘Ik 
heb een DNA-afwijking die zeldzaam is bij ALS-pa-
tiënten. Het middel dat ik nu test, pakt de ziekte 

dichter bij de bron aan. Onderzoekers verwachten 
grotere kans op stabilisering van de ziekte.’

AFWEGING MAKEN
Voor patiënten heeft het voor- en nadelen om mee 
te doen, vertelt Van Es. ‘We bespreken heel duide-
lijk met deelnemers dat het om een experimenteel 

 ‘Voor patiënten heeft het voor- en 
nadelen om mee te doen’ 

Neuromusculair neuroloog Michael van Es
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Wereldwijd is er de afgelopen decennia geïnves-
teerd in onderzoek naar spierziekten. Dit betaalt 
zich nu uit. Voor het eerst zijn er voor meerdere 
spierziekten klinische trials. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds wil, samen met de andere partijen die 
zich inzetten voor onderzoek naar spierziekten, 
zoveel mogelijk trials naar Nederland halen. Zodat 
mensen met een spierziekte hieraan kunnen 
meedoen en zo eerder kunnen profiteren van 
nieuwe medicijnen. Bovendien bouwen we met het 
uitvoeren van de trials belangrijke kennis op over 
de behandeling van de spierziekte. Om Neder-
land voor te bereiden op de komst van klinische 
trials, is onderzoek een belangrijk middel. Daarom 
investeert het Spierfonds in onderzoek naar ‘trial 
readiness’.

Prinses Beatrix Spierfonds 

Onderzoek

middel gaat, dat we niet zeker weten of het effec-
tief is. Maar als je meedoet, heb je kans dat je een 
behandeling krijgt die gunstig uitpakt voor de ziekte. 
In de meeste studies blijf je bovendien toegang 
houden tot het middel, ook als je oorspronkelijk een 
placebo kreeg. Een ander voordeel is dat je door mee 
te doen de wetenschap en andere patiënten verder 
kan helpen.’ 

‘Nadeel is dat er soms vervelende bijwerkingen aan 
het licht komen’, aldus Van Es. ‘En onderzoek kan 
belastend zijn: vaak naar het ziekenhuis voor bloed 
prikken, hartfilmpjes, krachtmetingen. Tot slot moet 
je er vrede mee hebben dat je misschien wordt inge-
deeld bij de groep die een placebo krijgt.’ 

Het hakt er wel in, volgens Plaum. Hij krijgt in drie 
maanden tijd vijf keer medicijnen ingespoten in het 
hersenvocht via een ruggenprik (lumbaalpunctie). 
‘De eerste keer was ik gespannen. Die naald erin...
geen fijn idee. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Ik 
heb er twee keer nog een paar dagen hoofdpijn van 
gehad.’ Net als Wilma Treur is hij voor een toedie-
ning van het nieuwe middel een hele dag kwijt in het 
UMCU. Daaromheen zijn er de controlebezoeken. 
‘Het is belastend onderzoek, maar toch zie ik het niet 
zo. Je weet dat je met lieve professionele mensen 
werkt die voor je klaarstaan.’

AANMELDEN VOOR EEN TRIAL
Hoe meld je je aan? Mensen met een spierziekte 
die geregistreerd staan bij een expertisecentrum, 

worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden 
van klinische trials. En vanuit Spierziekten Neder-
land wordt jaarlijks een congres georganiseerd, weet 
Wilma Treur, die in de diagnosewerkgroep zit. ‘Daar 
vertellen arts-onderzoekers over lopende en aanko-
mende trials. Je kunt jezelf opgeven en wordt dan 
teruggebeld om te kijken of je geschikt bent.’

Neuroloog Van Es raadt ook aan om zelf contact 
op te nemen met expertisecentra, als je daar niet 
geregistreerd bent. ‘Niet elke behandelend arts in elk 
ziekenhuis is op de hoogte van alle klinische trials die 
in Nederland lopen.’

Het advies dat Plaum nog mee wil geven aan an-
deren: ‘Artsen kunnen je niet overhalen om mee te 
doen. Ze geven duidelijke uitleg, daarna moet je zelf 
beslissen. Het is ook goed om te weten dat je op elk 
moment met de studie kunt stoppen. En blijf tijdens 
de trial communiceren met de onderzoekers hoe het 
gaat. Ze hebben het beste met je voor.’ 

Door Mariska van Sprundel

Michael van Es
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Het mooiste geschenk dat een ouder een kind kan geven, is het 
opvoeden tot een onafhankelijk persoon. Alleen hoe doe je dat? 
Vooral voor ouders van een kind met een beperking is het lastig 
om te beschermen, maar ook om los te laten. Een moeder, een 
deskundige en een dochter belichten het onderwerp elk vanuit 
hun eigen positie.

Zelfstandig worden,
volwaardig leven

Ouders

‘Joram was een dag of tien 
toen mijn man en ik tegen 
elkaar zeiden “dit kind heeft 

het in zich om een gelukkig mens 
te worden’, blikt Jos Hogendoorn 
terug. Hun zoon is inmiddels 36 
jaar oud en hun voorspelling is uit-
gekomen. Hij is een onafhankelijke 
volwassene geworden, met een 
eigen woning, een relatie en werk. 
‘Maar dat is lang niet altijd vanzelf 

gegaan. Wij hebben ook onze 
zorgen gehad. Wij hebben hem in-
geschreven voor een Fokuswoning 
toen hij 17 jaar was en daar kreeg ik 
het benauwd van. “Hij is nog maar 
17”, ging het door mijn hoofd. En 
toen hij twee jaar later de eerste 
nacht alleen in zijn eigen apparte-
ment was, bleef het maar door mijn 
hoofd spoken of ik de stekker van 
het beademingsapparaat wel in het 
stopcontact had gestoken. Ik heb 
mezelf tegen moeten houden om 
niet te bellen. Joram had er al lang 
zelf aan gedacht!’

VERWENDE KINDERTJES
Ze heeft, vertelt ze, veel geleerd 
van de bijeenkomsten bij Spier-
ziekten Nederland. ‘We zagen, 
naast veel inspirerende voor-
beelden, hoe we het niet wilden 
hebben: overbezorgde ouders met 

het risico van verwende en onzelf-
standige kinderen. Dan zadel je 
iemand op met een extra handi-
cap. We zagen gelukkig ook goede 
voorbeelden en we hebben veel 
van andere ouders opgestoken. 
Ik herinner me nog een gesprek 
met ouders over hun kinderen. De 

een ging een jaartje in Amerika 
studeren, de ander was cum laude 
geslaagd. Dat sterkt je wel in het 
idee dat je inderdaad je kind kunt 

‘De verhalen van andere 
ouders sterkten ons in het 
idee dat je inderdaad je 
kind kunt stimuleren om 

te groeien’
Moeder Jos Hogendoorn

Jos Hogendoorn
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stimuleren om te groeien. Maar je 
kunt je ogen niet sluiten voor de 
moeilijkheden die je als ouders 
meekrijgt. Als je loslaat en het 
gaat niet goed, dan heeft het vaak 
veel grotere consequenties. Wij 
hebben gelukkig een kind gekre-
gen met een heel groot EQ. Daar-
door wist hij bruggen te slaan. 
Toen hij voor het eerst naar een 
‘gewone’ school ging, bereidde 
hij zich daarop voor, want hij wist 
dat een eerste indruk in zijn geval 
veel uitmaakte.’

ANDERS ONDERSTEUNEN
AnneLoes van Staa, Lector 
Transities in Zorg aan Hogeschool 
Rotterdam, heeft onderzoek 
uitgevoerd naar opgroeien met 
een chronische aandoening. 
‘Daarbij ging het om kinderen met 
verschillende chronische aandoe-

ningen. Opvallend was dat juist 
kinderen met een fysieke beper-
king het idee hadden dat ze meer 
zelfstandig konden en wilden doen 
en bepalen dan hun ouders.’
Ze ziet de valkuilen. ‘Vaak leggen 
ouders nog kleren klaar of smeren 
boterhammetjes. Terwijl kinderen 
dat voor een belangrijk deel ook 
zelf kunnen doen of aan kunnen 

geven wat ze willen. Het is niet per 
se “de schuld” van ouders. Zij wor-
den ook in een cultuurtje geduwd. 
Ze horen om zich heen dat het 
zielig is voor hun kind en krijgen 
aan de andere kant ook te horen 
“wat goed dat je dit doet”. Terwijl 
het normaliseren zo belangrijk is. 
Ouders én kinderen moeten de 
aanmoediging krijgen om ondanks 
hun beperking zich zelfstandig te 
ontwikkelen. En dan is het nuttig 
om de nadruk op het gewone te 
leggen. Laat het kind ook een keer 
iets doen wat mislukt. Dat is toch 
niet erg. Het hoeft niet, omdat er 
een beperking is, de rest allemaal 
goed te doen.’

STIMULEREN VOOROP
Het gaat om volwaardig leven, 
vindt AnneLoes van Staa. ‘Dat 
begint al vroeg. 

‘Mijn ouders richten zich vooral op wat 
wel kan. Daar ben ik enorm blij mee’

Marieke van Driel

AnneLoes van Staa
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Langzamerhand steeds meer zelf 
laten doen en bepalen, is essenti-
eel om volwassen te worden en te 
participeren. Bij een volwaardig 
leven met een beperking hoort 
ook zelfstandig worden. Je wilt 
geen volledige afhankelijkheid 
van ouders creëren zodat een 
kind als volwassene geen alterna-
tieven meer heeft. Ouders komen 
vrij gemakkelijk in de situatie dat 
ze de risico’s overschatten en de 
mogelijkheden onderschatten. 
Terwijl het een samenspel moet 
zijn waarbij stimuleren en ruimte 
bieden voor eigen regie voorop 
staat. Maar je zult mij nooit horen 
zeggen dat ouders hun kind moe-
ten loslaten! Daar is geen sprake 
van- zeker niet bij kinderen met 
een beperking; het gaat volgens 
mij om anders vasthouden.’

OUDERS ACHTER MIJ
Marieke van Driel is inmiddels 
dertig jaar en heeft Friedreich 
ataxie. Dat werd ontdekt toen 
ze vijftien was. Maar ze wilde 
gaan studeren en op kamers. Dat 
deed ze ook. De eerste hulp-
middelen kwamen rond die tijd. 
‘Ik kwam eerst in een oud pand 
waarin ik een kamer had met 
eigen badkamer. Dat ging nog. 

Totdat ik een rollator kreeg en die 
hoge drempels niet meer gingen. 
Daarna ben ik naar een ander 
studentencomplex gegaan dat 
toegankelijker was. Ik ben op mijn 
24e afgestudeerd in de biomedi-
sche technologie en had eigenlijk 
tijdens mijn afstuderen al een 
baan aangeboden gekregen voor 
veertig uur per week. Dat bleek 

snel te veel. Daarna ben ik minder 
gaan werken. Uiteindelijk heb ik 
heel ander werk gekregen omdat 
het gewoon niet vol te houden was. 
Inmiddels kreeg ik steeds meer 
hulpmiddelen en was het regelen 
van allerlei zaken ook behoorlijk 
veel werk. Maar ik moet zeggen: 
mijn ouders hebben altijd achter 
me gestaan.’

WAT KAN WEL
Ze heeft lang veel zelf uitgezocht 
en geregeld. Haar ouders waren er 
om haar bij te staan. Ook toen ze 

een urgentie moest krijgen voor 
een eigen woning. En ook toen ze 
vanwege corona geen hulp kon 
krijgen. ‘Zoals ieder ander op zijn 
ouders kan rekenen als het nodig 
is, denk ik’, zegt ze. Mijn moeder 
kreeg soms van vriendinnen te 
horen dat het onverantwoord 
was dat ik alleen ging wonen. 
Natuurlijk hebben mijn ouders 
het wel eens moeilijk als het om 
mijn spierziekte gaat, maar ze 
richten zich vooral op wat wel kan. 
En daar ben ik enorm blij mee. Ik 
zie het zo: kinderen verwennen 
is ze ook verwaarlozen. Nu ben ik 
blij hoe ze mij hebben opgevoed. 
Ik regel eigenlijk alles zelf en als 
ik een vraag heb kan ik bij hen 
terecht.’
Marieke is, zoals het zelf noemt, 
met pensioen omdat betaald 
werk te zwaar werd. ‘Maar ik doe 
nu vrijwilligerswerk bij Vluchte-
lingenwerk. En ik doe veel voor 
Spierziekten Nederland. Ik heb 
echt een rijk gevuld leven.’  

Door Rietje Krijnen

Webcast Niet loslaten, 
maar anders vasthouden

In deze webcast komt Anne-
Loes van Staa aan het woord 
over de verschillende fases in 
de ontwikkeling van kind tot 
volwassene en de bijbehorende 
opvoedopgaven voor ouders. 
Marieke deelt haar ervaringen. 
De webcast is terug te kijken 
via www.spierziekten.nl/
spieracademie/webcast/web-
cast-niet-loslaten-maar-an-
ders-vasthouden/

 ‘Laat je kind ook een 
keer iets doen wat 

mislukt’
AnneLoes van Staa,  

Lector Transities in Zorg

Marieke van Driel 

http://www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast-niet-loslaten-maar-anders-vasthouden/
http://www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast-niet-loslaten-maar-anders-vasthouden/
http://www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast-niet-loslaten-maar-anders-vasthouden/
http://www.spierziekten.nl/spieracademie/webcast/webcast-niet-loslaten-maar-anders-vasthouden/
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Online ontmoeten 

Myocafé is de online ontmoetingsplaats voor mensen met een spierziekte. 
Een plek waar je veilig tips en ervaringen kunt uitwisselen, je vragen kunt 
stellen en je direct contact hebt met lotgenoten. Je vindt het Myocafé via de 
website van Spierziekten Nederland. Neem gauw een kijkje op community.
spierziekten.nl of ga naar www.spierziekten.nl en klik op Myocafé. 

Corné van den Burg  
(moderator van het hulpmiddelenkanaal). 
‘Als moderator kijk ik mee met de gesprekken op Myo-
café, ik probeer ze op gang te houden, nieuwe gesprek-
ken te starten en, als ze niet helemaal overeenkomen 
met de huisregels, ze de goede kant op te sturen. 
Daarnaast, vooral achter de schermen, overleggen met 
mede-moderatoren om het modereren zoveel mogelijk 
passend te laten zijn.

Ik ben moderator voor het hulpmiddelenkanaal en ik 
vind het mooi om te zien als ik via het thema hulpmid-

delen gesprekken op gang krijg over 
hele ander onderwerpen. Je praat 
namelijk vaak makkelijker als je indi-
rect via een gesprek over hulpmiddelen 
kunt praten over wat je bezighoudt rondom je 
spierziekte. Wat me opvalt, is hoe goed Myocafé loopt 
de laatste tijd. Mede door de fijne samenwerking met de 
andere moderatoren. Heel mooi dat er een vervanging 
is gekomen voor het oude Myocafé, dit forum loopt veel 
beter en past beter bij deze tijd. Vanwege mijn (fulltime) 
werk, kan ik er nog niet zoveel tijd aan besteden als ik 
zou willen, maar ik probeer mijn steentje bij te dragen!’

Moderator
aan het woord

Cijfers
37 moderatoren 

1117 geplaatste berichten2490 deelnemers
10.189 reacties

Praat mee in het Myocafé 
dé online ontmoetingsplaats van 
en voor mensen met een spierziekte

Praat mee in het Myocafé 
dé online ontmoetingsplaats van 
en voor mensen met een spierziekte

http://community.spierziekten.nl
http://community.spierziekten.nl
http://www.spierziekten.nl
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Voor leden 

2021 is uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Ook 
Spierziekten Nederland zou niet kunnen bestaan zonder de inzet 
van bijna tweehonderd vrijwilligers. Ze draaien mee in besturen 
en werkgroepen, verzamelen en verspreiden informatie, 
ondersteunen leden, organiseren bijeenkomsten en nog veel 
meer. Contact Magazine sprak met vier van hen.

Vrijwilligers
zijn onmisbaar 

Gré Kloosterman: ‘Met een 
leven lang ervaring in het 
omgaan met een spier-

ziekte kan ik veel betekenen voor 
mensen’

Sinds een maand is Wim Nas, voor-
zitter van de diagnosewerkgroep 
Friedreich ataxie, met pensioen. 
Dat wil zeggen: van zijn werk als 
docent en onderzoeker aan het In-
stituut voor Gezondheidszorg van 
de Hogeschool Rotterdam. Voor 
de diagnosewerkgroep heeft hij nu 
juist méér tijd. ‘Ik wil dit nog wel 
een paar jaar volhouden,’ zegt hij 
met overtuiging. Al 35 jaar is hij 
voorzitter. ‘Ik werkte destijds met 
een studievriend op het Anato-
misch Laboratorium in Leiden. Hij 
had Friedreich en een vereniging 
van lotgenoten opgericht. Kort 
daarna overleed hij en heb ik zijn 
werk voor de vereniging overge-
nomen.’ Dat is zo gebleven. Toen 
de vereniging opging in Spierziek-
ten Nederland, werd Nas voorzit-

ter van de diagnosewerkgroep.

HANDEN VRIJ
De jaarlijkse contactdag voor 
Friedreich patiënten kost hem 
veel tijd, maar levert veel op, 
benadrukt Nas. ‘Voor volwassen 
patiënten, maar ook voor ouders 
van kinderen met de aandoening. 
Die zitten vaak in grote onzeker-
heid en willen graag uitwisselen 
met andere ouders.’ Ook steekt hij 
veel tijd in het onderhouden van 
contacten met andere organi-
saties. ‘Dat zou ik allemaal niet 
kunnen zonder de inzet van onze 
secretaris Jon Bunnig,’ zegt Nas 
bescheiden.
Nu hij zijn handen vrij heeft, wil 
Nas zich vooral richten op het 
stimuleren van wetenschappelijk 

Gré Kloosterman
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onderzoek. ‘Internationaal is er de 
afgelopen jaren veel gepubliceerd. 
Ik wil het allemaal lezen, zodat ik 
onze leden daar goed over kan 
informeren. Er zijn hoopgevende 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld met 
gentherapie. Maar die gaan lang-
zaam, stapje voor stapje. Je moet 
zeker weten dat het werkt en dat 
het veilig is. Ik wil niet dat mensen 
valse hoop krijgen, hoe begrijpelijk 
ook.’

Vorig jaar kreeg Wim Nas, samen 
met Jon Bunnig, de Zilveren Speld 
van Verdienste van Spierziekten 
Nederland. ‘Met een mooie speech 
van de directeur erbij.’ Hij lijkt er 
nog verbaasd over. ‘Het zal er wel 
mee te maken hebben, dat ik al zo 
lang meedraai.’

HANDIGHEIDJES
Onder de mensen zijn. In een 
stand staan op een drukke beurs, 
contact maken met bezoekers, met 
ze meedenken over oplossingen, 
dan is Rina Hoogenhuijzen, kader-
lid bij de Helpdesk Hulpmiddelen 
van Spierziekten Nederland in 
haar element. ‘In de coronatijd heb 
ik dat contact wel gemist,’ vertelt 
ze. ‘Gelukkig kan het nu weer wat 
meer, al moeten we natuurlijk wel 
voorzichtig blijven.’
Ondertussen werkt Hoogenhuijzen 
ook als moderator van het Myocafé 
Hulpmiddelen, is ze secretaris 
van de Helpdesk Hulpmiddelen en 
werkt ze mee aan de voorlichting 
over hulpmiddelen tijdens webi-
nars, op de website van Spierziek-

ten Nederland en in het Contact 
Magazine. Dat kan soms best veel 
werk zijn, ‘maar ik ervaar het niet 
als een belasting. Ik zie het als een 
ontspannen invulling van mijn vrije 
tijd.’ Die vrije tijd kreeg Hoogen-
huijzen, toen haar zoon (met MD) 
drie jaar geleden in een woonvorm 
ging wonen en de dagelijkse zorg 
thuis van haar afviel. ‘Dat vond ik 
ook niet belastend hoor,’ zegt ze 
nuchter. ‘Het kostte vooral tijd. 
Toen ik die tijd over had, wilde ik 
iets nuttigs doen voor de samen-
leving.’
De Helpdesk Hulpmiddelen con-
centreert zich vooral op eenvou-
dige handigheidjes, die overal te 
koop zijn. Het mooiste voorbeeld 
vindt ze dat van een wijnliefheb-
ber, die zijn glas niet meer goed 
kon leegdrinken. ‘Daar heb je 
natuurlijk plastic tuitbekers voor. 
Maar ik hou zelf ook van een goed 
glas wijn, dus ik weet ook dat je 
daar echt niet lekker uit drinkt. Na 
veel zoeken, vond ik uiteindelijk 
een wijnglas met een uitsparing 
voor de neus, zodat je ‘m 

Wim Nas

Rina Hoogenhuijzen 

‘Iemand helpen,  
daar word ik blij van’
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inzetten voor Spierziekten Nederland

Wil jij je ook inzetten voor Spierziekten Nederland? Er is altijd 
behoefte aan organisatietalent en vrijwilligers in de diagnose-
werkgroepen en regiowerkgroepen. Denk je dat je ons kunt on-
dersteunen met kennis en tijd, laat het weten, via een mail naar 
vrijwilligers@spierziekten.nl! Houd ook de website in de gaten, 
binnenkort vind je daar de actuele vacatures voor vrijwilligers. 
Ze zijn dan te vinden op www.spierziekten.nl/doe-mee/. Als je  
nu al wil helpen, hoef je hier zeker niet op te wachten!

leeg kunt drinken zonder je hoofd 
achterover te houden. Iemand zo 
kunnen helpen, daar word ik echt 
heel blij van!’ 

MOOIE ROL
Madelon Kroneman, lid van de 
werkgroep erfelijke spierdys- 
trofieën en distale myopathieën, 
kwam bij Spierziekten Nederland 
terecht omdat ze meer wilde 
weten over haar eigen aandoening 
– toen nog gediagnosticeerd als 
LGMD. Maar al snel bedacht ze dat 
ze met de informatie die ze ver-
zamelde ook anderen verder kon 
helpen. Zo raakte ze betrokken bij 
de werkgroep erfelijke spierdys-
trofieën. Dat is nu ruim twintig 
jaar geleden. Nog altijd houdt ze 
de wetenschappelijke ontwikke-
lingen bij, naast haar meedenken 
over allerlei andere activiteiten 
van de werkgroep. Hoeveel tijd 
het haar kost, weet Kroneman 
eigenlijk niet eens. ‘Soms best 
veel,’ lacht ze. ‘Maar ik vind het 
nog steeds erg leuk.’
Wat helpt is dat ze zelf weten-
schapper is en in haar dagelijks 
werk ook internationale con-
tacten onderhoudt. Zo vindt 
ze zichzelf terug als lid van de 

Patiëntenadviesraad van het 
Europese expertisenetwerk voor 
spierziekten Euro-NMD en als 
patiëntvertegenwoordiger bij een 
trial voor gentherapie voor een 
zeldzame vorm van LGMD, die ze 
samen met de medisch adviseur 
van de werkgroep naar Nederland 
probeert te halen. ‘Gentherapie 
is veelbelovend,’ zegt Kroneman. 
‘Maar je moet het wel heel goed 

onderzoeken. Wat doet het in 
de praktijk? Hoe blijvend is het 
effect? Wat zijn de risico’s? Op 
al die vragen wil je een antwoord 
hebben. Maar ondertussen zijn 
mensen soms wanhopig – als je 
je kind achteruit ziet gaan, kun je 
daar niet op wachten. Als patiënt-
vertegenwoordiger probeer ik bij 
farmaceuten en onderzoekers be-
grip te krijgen voor hoe het werkt 
bij mensen. Een mooie rol, vind ik!’

OVERDRAGEN
Zelf kreeg Gré Kloosterman, 
kaderlid bij de regiowerkgroep 
Zuid-Holland, de diagnose mi-
tochondriële myopathie in 1992. 
Ze had zoveel aan de informatie, 
de lezingen en het lotgenoten-
contact, dat ze een paar jaar later 
besloot om hier iets voor terug te 
doen: ze werd lid van de regio-
werkgroep en een aantal jaren 
later bij de diagnosewerkgroep.  

Madelon Kroneman
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http://www.spierziekten.nl/doe-mee/
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‘Ik was eraan toe om mijn kennis 
aan anderen over te dragen. En als 
ondernemer ben ik goed in orga-
niseren.’ Dat laatste doet Kloos-
terman nog steeds, nu alleen als 
kaderlid van de regiowerkgroep 
Zuid-Holland. Ze organiseert 
Zoom-sessies, waar inmiddels 
mensen uit het hele land welkom 
zijn. ‘Maar gelukkig kunnen we 
elkaar ook steeds vaker een-op-
een ontmoeten.’
Nu ze tegen de tachtig jaar loopt, 
merkt Kloosterman dat ze het 
steeds belangrijker vindt om te 

géven. ‘Ik heb een leven lang 
ervaring in het omgaan met een 
spierziekte. Daarmee kan ik veel 
betekenen voor mensen. Vaak 
is het niet eens belangrijk welke 
aandoening je precies hebt. 
Bepaalde problemen, daar loopt 
iedereen tegenaan.’ Bijvoorbeeld 

het aanvragen van hulpmiddelen. 
Of hoe je omgaat met je mogelijk-
heden en beperkingen. Ze luistert, 
denkt mee, adviseert. ‘Kijk naar 
wat je wél kunt. Maar wees ook 
realistisch in wat je niét kunt. Dat 
is soms best een puzzel.’
Kloosterman weet eigenlijk niet 
of het werk voor Spierziekten 
Nederland haar veel tijd kost. 
‘Ik hou het niet bij. Het geeft me 
enorm veel voldoening, dat is het 
belangrijkste!’ 

Door Kees Dijkman

Belastingopgave

Een poosje geleden werd 
ik geïnterviewd over een 
onderzoek naar de gevolgen van 

het niet naleven van het VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met 
een handicap. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door studenten van de 
Universiteit Utrecht op initiatief van 
Inclusie Verenigt, de club van Jan 
Troost. Het verslag van dit onderzoek 
is nu verschenen onder de titel 
Kapitaalvernietiging. 
De belangrijkste conclusie is dat 
het facultatief protocol van het 
VN-verdrag zou moeten worden 
geratificeerd. Niet verrassend want 
het uitblijven daarvan was precies de 
aanleiding voor het onderzoek. Verder 
een groot aantal observaties, wensen 
en aanbevelingen. Geen onzinnige 
dingen maar ook weinig vernieuwende 
inzichten.
Wat maar niet goed wil doordringen 
tot de onderzoekers en tot 
de verschillende groepen die 

toegankelijkheid en inclusie willen 
bevorderen, is dat ook een ratificatie 
van het protocol van het VN-verdrag 
heel weinig zoden aan de dijk zal 
zetten. Immers al sinds 2006 en 
zeker sinds 2019 bestaat er hier een 
adequate wetgeving om discriminatie 
van gehandicapten te voorkomen. 
Wat ontbreekt, is handhaving van 
deze wetgeving. Twee dingen zijn 
volgens mij noodzakelijk om hier 
wezenlijk verandering in te brengen. 
Eén: een (semi-)overheidsinstantie, 
iets zoals de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA), die 
boetes kan uitdelen, processen 
kan aanspannen, vrijstellingen 
kan verlenen, et cetera. Twee: een 
actiegroep in de geest van Urgenda 
of Milieudefensie die bereid is 
overheidsinstanties scherp te houden 
en eventueel voor de rechter te 
slepen. Onze koepelorganisatie 
Ieder(in) zou dit kunnen en eigenlijk 
moeten doen, maar doet dit niet 

omdat ze van 
het polder- en 
harmoniemodel is en 
conflicten vermijdt. 
Ik blijf helaas met deze standpunten 
een roepende in de woestijn. Spijtig, 
maar ik blijf roepen.

P.S.: U kunt het 
rapport downloaden 
via de QR-code of 
mail me, dan stuur ik 
het naar u op.

Gezinus.Wolters(@gmail.com)

Gezinus Wolters (77), getrouwd,  
twee zonen, heeft de ziekte van Pompe. 
Hij krijgt al veertien jaar de Myozyme 
enzymvervangingstherapie. Was 
werkzaam in het onderwijs,  
maar is al twaalf jaar met pensioen. 
Eerdere columns en blogs voor 
iemandzoalsik.nl staan op 
gezinuswolters.blogspot.com.

Column
Woestijn

http://iemandzoalsik.nl
http://gezinuswolters.blogspot.com
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Skiën
voor iedereen

Erik Roza (45) verruilt zijn rolstoel elk jaar een week voor het 
kuipje van zijn monoski. Al tien jaar zoeft hij met een noodgang 
de berg af in Oostenrijk. De vrijheid die hij dan ervaart, is met niks 
anders te vergelijken. Ook eens naar de sneeuw? Contact zocht de 
mogelijkheden voor je uit.

Skiën, hoe doe je dat?
Erik: ‘Ik gebruik een monoski, dat is een soort kuipje 
met één ski eronder. Je moet daarvoor nog een goede 
balans in je romp hebben en genoeg kracht in je armen. 
Als ‘balanshulpje’ kan je ‘krukjes’ gebruiken, dat zijn 
een soort skistokjes met een miniski eronder. Maar er 
zijn nog veel meer mogelijkheden. Bij een ski-kart kun 
je bijvoorbeeld helemaal niet omvallen, dan zitten de 
ski’s ver uit elkaar. Of je neemt een Bi-unique, de meest 
gebruikte ski onder beginners, de twee ski’s zitten dicht 
naast elkaar onder het stoeltje maar achterop zit een 
beugel waar een begeleider je aan vast kan houden.’

Heb jij het ook zo geleerd?
Erik: ‘Ja, het voelt al direct echt als skiën, maar je bege-
leider die achter je skiet, zorgt ervoor dat je niet omvalt. 
Ik dacht dat ik al heel wat kon, maar ik viel toch echt 
direct om toen mijn begeleider mij losliet, haha. Maar 
je kunt het zo heel goed oefenen en kijken wat je mo-
gelijkheden zijn. Bij Ski-Uniek, de reisorganisatie waar 
ik al tien jaar mee naar Oostenrijk ga, volg je meestal 
eerst drie lessen in de indoor skibaan in Zoetermeer. 
Voordat je op reis gaat, weet je dus al wat je mogelijk-

heden zijn. Dat kun je je verder gaan ontwikkelen in de 
echte sneeuw.’

Wat is er zo leuk aan?
Erik: ‘De kern is natuurlijk het skiën. Helemaal alleen, 
met flinke vaart in volledige controle de berg af is pure 
vrijheid. Maar alles eromheen, je reisgezelschap, is 
ook heel leuk. Bij Ski-Uniek kan je alleen mee, maar er 
gaan ook gezinnen. Ik ga altijd samen met een vriend. 
Het gezelschap is dus heel divers. Bovendien, je hebt 
allemaal een gemeenschappelijk doel en dezelfde 
instelling. Iedereen wil alles altijd proberen. Kan niet, 
bestaat niet, zoiets. Niet dat altijd alles makkelijk gaat 
of lukt. Maar op alle niveaus kan iedereen meedoen. 
En ook al zit ik in het ‘hoogste’ groepje, in mijn rolstoel 
begin ik ook niks in de sneeuw en zonder hulp kom ik 
niet in mijn bakje.’

Hoe werkt dat dan, want er ligt toch overal sneeuw?
Erik: ‘Rolstoel en sneeuw is inderdaad geen goede com-
binatie. Maar het hotel waar we elk jaar verblijven, staat 
op de piste, dat is heel fijn. Voor de tien meter naar de 
lift is er altijd iemand die je helpt. Als ik eenmaal 

Wintersport
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in de lift zit, red ik mij wel. In het dorp ligt meestal wel 
minder sneeuw. Als we eens gaan winkelen ga je met 
een groepje, iedereen helpt elkaar. Of je gaat lekker 
bij het hotel in de zon zitten, in maart schijnt tot nu 
toe (bijna) altijd de zon!’

Staat er al een wintersportreis gepland?
Erik: ‘Door corona zijn de reizen al twee jaar geannu-
leerd. Mijn spierziekte (HSP) staat helaas niet stil.  
Ik weet niet of het nog zal lukken zoals ik gewend 
ben, ik vind het moeilijk om met minder genoegen te 
nemen. Ik heb het nu tien jaar leuk gedaan, dus mis-
schien is het tijd om weer wat anders te gaan doen. 
Maar het gaat al wel weer kriebelen hoor. Misschien 
eerst maar eens een paar uurtjes maken op de indoor 
skibaan!’  

Wintersport

SKIËN MET EEN SPIERZIEKTE
Erik gaat al tien jaar op wintersport met Ski-Uniek. 
Maar er zijn meer organisaties waar je terecht kunt.  
Er zijn verschillende zitski-opties, maar ook snowboar-
den kan een optie zijn. Of misschien is met een kleine 
aanpassing staand skiën of langlaufen mogelijk. Bij 
Vereniging Gehandicapten Wintersport wordt dit jaar 
zelfs gekeken naar de mogelijkheden van een Ski-kart 
(TetraSki) die met joystick- of mondbesturing werkt! 
Kijk wat bij jou (en je handicap) past en laat je informe-
ren.

GROEPSWINTERSPORTREIZEN VOOR MENSEN  

MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP

•  Ski-Uniek 
Ski-Uniek organiseert elk jaar twee groepsreizen 
(Italië en Oostenrijk). Je reist per touringbus naar de 
bestemming en er is een-op-een-begeleiding. Skiles-
sen vooraf in SnowWorld, Zoetermeer. De ervaring 
leert dat je na drie skilessen goed genoeg kunt skiën 
om mee te kunnen op reis. In sommige situaties kun je 
voor de meerkosten van aangepaste vakanties subsi-
die krijgen.  www.ski-uniek.nl 

•  Stichting Wintersport Gehandicapten 
Skireizen voor jong, oud, alleenstaand of met het hele 
gezin. Beginneling, gevorderd. Iedereen is welkom. 
Twee of drie keer per jaar naar Italië (busreis) en 
Oostenrijk/Kaunertal (eigen vervoer). SWG stimuleert 
mensen om (uiteindelijk) zelfstandig op vakantie te 
gaan en verhuren hun skimateriaal aan individuen.  
http://swg-nederland.nl/welkom-bij-swg-nederland/ 

•  Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW) 
De grootste club, met het meeste skimateriaal. Skirei-
zen voor verschillende groepen: kinderen/gezinnen 
(Oostenrijk), jongeren (Italië), volwassenen staand of 
zittend (Oostenrijk) en een gevorderde reis (Frank-
rijk). Ook verhuur van skimateriaal, clinics, skilessen 
en een opleiding voor skileraren en begeleiders. 
Thuisbasis is de borstelbaan in Huizen. Alle reizen 
zijn met een tourbus behalve de kinder-/familiereis. 
Jongerenreizen zijn alleen voor jongeren (geen ou-
ders, ADL kan geregeld worden, een vriend mag wel). 
https://vgw-online.nl/

Erik Roza

https://www.ski-uniek.nl
http://swg-nederland.nl/welkom-bij-swg-nederland/  
https://vgw-online.nl/
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www.apetito.nl/winvitalis - 0800 – 023 29 75 (gratis)

Omdat iedereen van een maaltijd moet kunnen genieten,
presenteren wij met trots ons nieuwe winVitalis 
assortiment gemalen en gevormde gepureerde maaltijden!

N I E U W !
•  Broodmaaltijden, ideaal voor ontbijt, lunch of als tussendoortje.
•  Nieuwe gevormde gepureerde maaltijden met een 
 optisch bak en braad effect.
•  Nieuwe gemalen maaltijden met een verbeterde 
 structuur en samenstelling.

De winVitalis producten zijn 
makkelijk te kauwen en te slikken. 
De gepureerde maaltijden zijn er in grote en kleine porties. De kleine 
porties zijn bovendien energie- en eiwitverrijkt en voldoen aan IDDSI 4.

Smaakvol genieten!

20014 apetito winVitalis adv 170x103 Contact Magazine NIEUW DEF.indd   120014 apetito winVitalis adv 170x103 Contact Magazine NIEUW DEF.indd   1 13-02-2020   17:1213-02-2020   17:12

* Private lease bedrag excl. verzekering

* Private lease bedrag excl. verzekering

Rijden ZONDER (auto)rijbewijs
vanaf €199,- per maand*
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Wintersport

SKILESSEN EN CLINICS IN NEDERLAND

•  Stichting GeHandicapten op Ski’s (Shos) 
Shos is eigenlijk een gewone ski- en snowboard-
school die gespecialiseerd is in (privé)les geven 
aan bijzondere mensen. Iedereen is welkom op de 
piste bij Shos. Ook mensen die staand willen leren 
skiën maar extra tijd, hulp of hulpmiddelen nodig 
hebben. Leslocaties: Westerhoven, Landgraaf, 
Zoetermeer, Ruchphen, Terneuzen. Als leerling 
kun je 1x per jaar mee met een skiweek in Flachau, 
Oostenrijk. Je regelt zelf vervoer en verblijf maar 
de skilessen zijn geregeld.  www.shos.nl 

•  Para Snow Day 
Elk jaar organiseert de Nederlandse Ski Vereni-
ging samen met de Johan Cruyff Foundation de 
Para Snow Day. Tijdens deze dag in Snowworld 
Zoetermeer kun je kennis maken met para-skiën 
en snowboarden. Regelmatig worden hier ook 
talenten gescout!  
www.wintersport.nl/vereniging/para-snow-day 
(data 2022 nog niet bekend). 

•  Mentelity Foundation 
Ook de Mentelity Foundation organiseert jaarlijks 
een snowboardfundag voor iedereen die (staand) 
wil snowboarden maar bijvoorbeeld een been mist 
of verminderde spierkracht heeft.  
https://mentelityfoundation.org/event/menteli-
ty-snowboard-fundag/

INDIVIDUELE AUTOREIS

•  Ga je liever met je eigen groep of gezin op vakan-
tie? Dan kun je bijvoorbeeld in Nederland skilessen 
nemen en je skimateriaal huren bij Vereniging 
Gehandicapten Wintersport. 

•  Bij UP Adaptivesport kun je aangepaste skilessen 
volgen op de piste in Oostenrijk. Zij bieden ook 
begeleiding op de piste of zelfs een expeditie voor 
de al meer gevorderden (Kaprun en Zell am See). 
Uniek is hun zitsnowboard (Twinrider). Vooral ge-
schikt voor mensen die niet (zo lang) kunnen staan 
maar wel een goede balans hebben. 
www.upadaptivesports.nl  

•  Zoek je een fijne, rolstoeltoegankelijke accommo-
datie in Oostenrijk? Kijk dan eens op de site van 
Buitengewoon Reizen. https://buitengewoonrei-
zen.nl/Thema-reizen/Wintersport

Bovengenoemde organisaties kennen elkaar goed, 
lenen elkaars materiaal en staan gezamenlijk op de 
Supportbeurs met een ‘rollerbaan’ (van 15 tot en 
met 19 juni 2022). 

Door Eelke Kelderman
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https://www.shos.nl
https://www.wintersport.nl/vereniging/para-snow-day
https://mentelityfoundation.org/event/mentelity-snowboard-fundag/
https://mentelityfoundation.org/event/mentelity-snowboard-fundag/
https://www.upadaptivesports.nl
https://buitengewoonreizen.nl/Thema-reizen/Wintersport
https://buitengewoonreizen.nl/Thema-reizen/Wintersport
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Voor Ceciel van der Werf-
Spronk (68 jaar) was het 
maken van vrienden van 

kinds af aan niet vanzelfsprekend. 
‘Doordat ik lichamelijk niet mee 
kon komen, was ik altijd al anders 
dan andere kinderen. Daarom 
kwamen ze niet bij mij spelen en 
werd ik nooit ergens uitgenodigd. 
Ik had altijd pijn in mijn spieren, 
maar de oorzaak werd nooit 
onderzocht. Pas op mijn zesenvijf-
tigste is de diagnose central core 

disease (CCD) gesteld.’ 
Ceciel heeft al jong leren leven 
met de beperkte energie die ze 
had. ‘Op de middelbare school 
maakte ik geen afspraken en ging 
ik niet naar feestjes omdat ik dat 
niet trok. Daarmee probeerden 
ze me wel eens te pesten, maar 
ik heb me altijd verzet tegen het 
idee dat ik niets kon. En ik heb 
geleerd dat je alleen vrienden met 
anderen kunt zijn als je vriend 
bent met jezelf.’ 

POSITIEVE INSTEEK
Klassieke muziek was in haar mid-
delbare schooltijd bepaald niet 
populair, maar daar trok Ceciel 
zich weinig van aan. Ze volgde 
haar hart, ging naar het conser-
vatorium en werkte als zangeres, 
muziekdocent en koordirigent. 
Op het conservatorium ontstond 
een hechte vriendschap. ‘Na het 
conservatorium bleven we elkaar 
opzoeken omdat we dezelfde 
interesses hadden. We hielden 
contact en namen werk van elkaar 
over.’ Dat ging altijd heel vanzelf-

sprekend tot haar vriendin vijf 
jaar geleden een beroerte kreeg 
en eenzijdig verlamd raakte. 
Hun vriendschap bleek bestand 
tegen de fysieke beperkingen. 
‘Tot haar dood vorig jaar bleven 
we elkaar bellen om over muziek 
te praten en om te lachen over 
alles wat we meemaakten. Ik ben 
ervan overtuigd dat een positie-
ve insteek belangrijk is voor een 
vriendschap.’
Sinds haar vervroegde pensione-
ring heeft Ceciel een nieuwe bron 
voor vriendschappen gevonden: 
het zwembad. ‘Zwemmen is niet 
alleen gezond, maar ook een soci-
aal gebeuren. Als groepje senioren 
zijn we bij elkaar betrokken en 
praten we over het leven. Zo heb 
ik daar al twee nieuwe vrienden 
gevonden.’ Je openstellen voor 
anderen en zoeken naar gemeen-
schappelijke interesses is volgens 
Ceciel de crux voor het maken 
van nieuwe vrienden. Maar toen 
een jeugdvriendin via Facebook 
contact met haar zocht, ontdekte 
ze tot haar verrassing ook dat 

Vrienden kwijtraken als gevolg van je spierziekte: een 
pijnlijk onderwerp. Hoe ga je daarmee om? En hoe maak je 
nieuwe vrienden? Drie ervaringsdeskundigen vertellen.

Vriendschap 

‘Stel je open 
voor een ander’  

Ceciel van der Werf-Spronk 
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het mogelijk is om na dertig jaar 
de draad van een oude vriend-
schap weer op te pakken. ‘Door 
verhuizingen waren we elkaars 
adressen kwijtgeraakt, maar we 
gingen op dezelfde voet verder. 
Zij respecteert het dat ik niet 
zoveel kan reizen en komt graag 
naar mij toe.’   
Ze is niet via lotgenotencontact 
op zoek naar vrienden. ‘Lotge-
notencontact is vooral belangrijk 
vanwege de herkenning en erken-
ning. Aan andere mensen kun je 
vaak moeilijk uitleggen wat een 
spierziekte inhoudt.’ 

DEZELFDE VRAGEN
Lotgenoot zijn, is misschien geen 
garantie voor vriendschap, maar 
kan een bestaande vriendschap 
wel versterken. Dat blijkt uit het 
verhaal van Els Cox (62 jaar) en 
Esther van Wamelen (52 jaar). Zij 
kenden elkaar al via hun werk als 
dialyseverpleegkundige voordat 
zij beiden de spierziekte neural-
gische amyotrofie (NA) bleken te 
hebben. ‘We werkten in verschil-
lende ziekenhuizen in Limburg 
maar in hetzelfde vakgebied. 
Tijdens onze werkcontacten klikte 
het omdat we dezelfde interesses 
en gedrevenheid hadden’, vertelt 
Els. Nadat ze in 2012 de diagnose 
NA had gekregen, ontdekte ze dat 
bij Esther net dezelfde diagnose 
was gesteld. ‘Natuurlijk  

‘Els en ik hadden elkaar 
nodig om voldoende rust te 
vinden, maar ook om ons 
hoofd scherp te houden’

Esther van Wamelen
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Vriendschap 

Tips voor vriendschappen: 

•  blijf geïnteresseerd in de ander; zorg voor wederke-
righeid in de relatie

•   praat niet alleen over je ziekte, maar vooral over 
gemeenschappelijke interesses 

•  leg uit wat de ziekte inhoudt en voor jou persoonlijk 
betekent

•  neem het voortouw: doe concrete voorstellen voor 
haalbare manieren om elkaar te ontmoeten

• blijf positief: bedenk wat je nog wel samen kunt doen 
•  zoek contact met lotgenoten aan wie je niet alles 

hoeft uit te leggen bijvoorbeeld via Myocafé (https://
community.spierziekten.nl) of via bijeenkomsten of 
gespreksgroepen (www.spieracademie.nl). 

heb ik toen meteen contact met 
haar gezocht.’ 
Kort daarna werden ze door 
Spierziekten Nederland gevraagd 
voor de diagnosewerkgroep NA. 
Sindsdien trokken ze intensief met 
elkaar op en groeide hun vriend-
schap, vertelt Esther: ‘We zaten 
tegelijk in het afkeuringsproces, 
met dezelfde vragen. We dreigden 
allebei in een gat te vallen omdat 
we maatschappelijk niet meer 
meetelden. De diagnosewerkgroep 
gaf onze gedrevenheid een goede 
nieuwe invulling waarvoor we onze 
ervaringen met nierpatiënten 
konden gebruiken. Ondertussen 
liepen we ook in dezelfde valkuilen 
van grenzen negeren en onszelf 
overbelasten. ‘We hadden elkaar 
nodig om voldoende rust te vinden, 
maar ook om ons hoofd scherp te 
houden. We konden elkaar advi-
seren.’ 

WEDERKERIGHEID
Esther en Els zijn wel andere 
vriendschappen kwijtgeraakt. 
‘Omdat mijn leven een ander 
tempo heeft gekregen’, denkt Els. 
‘De eerste keren dat je afzegt, is er 
nog begrip. De derde keer vragen 
mensen je niet meer. Het heeft mij 
wel tijd gekost om dat te accep-
teren, maar door mijn contacten 
met lotgenoten is mijn leven rijker 
geworden en zijn mijn vriend-

schappen dieper.’ Voor Esther 
kwam de oppervlakkigheid van 
bepaalde vriendschappen aan het 
licht: ‘Als mensen niet snappen 
waarom je niet naar een verjaar-
dag kunt, is de wederkerigheid 
snel verdwenen.’ Zij concludeert 
dat het accepteren van het verlies 
gelijk opgaat met het accepteren 
van het chronisch ziek zijn. ‘Ik heb 
lang geworsteld met het loslaten, 
ook van mensen. Inmiddels ga ik 
meer uit van wat ik nodig heb in 
mijn leven. Nieuwe vrienden ac-
cepteren wél dat ik een keer niet 
meega vanwege mijn beperkte 
energie. En die houden er ook 
rekening mee dat ik ’s middags 
een paar uur rust.’     
Kijk naar wat voor jezelf haalbaar 
is in een vriendschap, adviseert 
Els. ‘Maar ga ook vooral niet 
achterover leunen. Neem zelf 
initiatieven. Vier je verjaardag 
voortaan ’s middags in plaats 
van ’s avonds als dat te zwaar is. 
En bedenk andere manieren om 

mensen te ontmoeten als reizen 
in je eentje niet meer te doen is.’ 
Sinds kort zijn Els en Esther 
niet meer actief in de diagnose-
werkgroep en hebben ze minder 
vaak contact. ‘Maar we pakken 
de draad zo weer op,’ zeggen ze 
eensgezind. 

Door Jolanda Keesom 

Meer info
Zie ook het gesprek op Myo-
café over vriendschap met 
beperkingen en praat erover 
met lotgenoten: www.spier-
ziekten.nl/vriendschap

Els Cox 

Esther van Wamelen

https://community.spierziekten.nl
https://community.spierziekten.nl
http://www.spierziekten.nl/vriendschap
http://www.spierziekten.nl/vriendschap
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Uniek in Nederland: de Minimal Movement Switch (MMS)  
 
Commap is gespecialiseerd in maatwerk communicatiehulpmiddelen, alarmering en omgevingsbediening.  
Wanneer het bedienen van een computer met standaardapparatuur niet meer lukt, zijn er verschillende oplossingen om dit 
toch nog mogelijk te maken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zoveel mogelijk grip houdt op zijn of haar eigen leven!  
 
De MMS en de MMS Sound zijn unieke schakelaars die worden geactiveerd via minimale kleine bewegingen of 
geluid. De schakelaar kan worden gebruikt om een computer te bedienen, maar werkt ook als alarmering. De MMS kan 
persoonlijk worden ingesteld en bijvoorbeeld geactiveerd worden door het knipperen met de ogen, het trekken van een 
wenkbrauw of wang of een kleine beweging met de voet. De MMS Sound reageert op een herhaalde klank in een bepaald 
patroon zoals  neuriën of klikken met je tong. Daarbij worden omgevingsgeluiden niet opgepikt, alleen het unieke geluid!  
 
Particulieren, diverse ziekenhuizen, intensive care afdelingen, hospices en revalidatiecentra zijn zeer enthousiast over het 
gebruik van de MMS (Sound) voor zowel communicatie als alarmering! 

Houd grip op uw eigen leven!

MMS
Informatie? Bel ons op 0413- 28 70 52 of 

stuur een e-mail naar info@commap.nl 
www.commap.nl

‘Nederland is het paradijs op aarde’, 
roept Nagy, een breedgeschouderde 
Hongaar met een grote knot dreads 
op zijn hoofd en een sportieve 
rolstoel onder zijn kont. Hij steekt in 
goed Engels, met stevig accent, van 
wal. Kort samengevat; in Hongarije 
kun je beter niet zijn als je een 
handicap hebt. Hij is de hele wereld 
over geweest maar Nederlanders 
klagen te veel. Volgens Nagy dan. 

Op uitnodiging van Germany 
Travel ben ik een paar dagen 
op pad met een internationale 
groep reisjournalisten voor een 
‘Press Highlight Tour Barrier-free 
experiences Berlin & Lusation 
Lakeland’. Voor mij de eerste keer 

Eelke droomt
In Berlijn

in Oost-Duitsland, we zitten veel in 
de bus en zien veel. De ontmoeting 
met rollers uit andere landen maakt 
het extra interessant. 

Eenmaal thuis zit ik nog te 
prakkiseren over Nagy. Ik durfde 
van schrik niks meer te vertellen 
over wat er bij ‘ons’ allemaal 
misgaat. Vergelijk het met 
Hongarije, dan valt het reuze mee. 
Tegelijk, het betekent niet dat er 
hier nooit iets aan de hand is, dat ik 
soms geen verdriet of kwaadheid 
voel. Mijn problemen zijn net zo 
echt. Toch? Kunnen we stoppen 
met denken in termen van erger of 
minder erg? Tuurlijk, het kan altijd 
erger. Maar is het ook niet al erg 

genoeg? En kan 
het niet ook altijd 
beter? Misschien is het 
zoiets als een ladder waar 
je je ergens op bevindt. Er is altijd 
kracht en pit voor nodig om een stap 
omhoog te komen. Richting beter. 

Ik sliep in hotel Scandic Berlin 
Potsdamer Platz, maar liefst veertig 
rolstoeltoegankelijke kamers en 
fluitende vogels op elke hoek van een 
gang als signaal voor blinden. Toch 
dicht bij het paradijs! 

Eelke Kelderman heeft een 
spierziekte en is altijd op zoek naar 
rolstoeltoegankelijke vakantieadresjes. 
Kijk op www.eelkedroomt.nl

http://www.eelkedroomt.nl
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Fysiotherapie

Bij veel spierziekten verzwakken de ademhalingsspieren. 
Longfysiotherapeuten Judith van Engelen-Kanters en Veerle van 
de Wetering-van Dongen van Radboudumc zijn gespecialiseerd 
in het meten van ademhalingskracht en het adviseren over 
oefeningen en hoesttechnieken.

is maatwerk  
Longfysiotherapie

Kortademigheid tijdens het 
liggen, oppervlakkig en 
sneller dan normaal in- en 

uitademen, en moeite met het 
ophoesten van slijm. Dat zijn 
voorbeelden van tekenen dat de 
ademhalingsspieren verzwakken, 
wat uiteindelijk kan leiden tot on-
voldoende opname van zuurstof of 
te weinig koolzuurafgifte door de 
longen. Mensen met deze klachten 
kunnen daarom longfysiotherapie 
krijgen. ‘Wij beginnen altijd met 
het opsporen of screenen van 
ademhalingsproblemen aan de 
hand van symptomen. We doen 
longfunctietesten om een goed 
beeld van de aard en de ernst te 
krijgen,’ legt Veerle van de Wete-
ring-van Dongen uit. Vervolgens 
bepalen longfysiotherapeuten op 
welke manier de ademhaling het 
beste getraind of ondersteund kan 
worden. Hiervoor worden speciale 
ademhalingstechnieken aange-
leerd of wordt een apparaatje in de 
mond gebruikt dat weerstand geeft 

Veerle van de Wetering- van Dongen 
bij het in- en uitademen. Daar-
naast bestaat longfysiotherapie 
uit het aanleren van een techniek 
om beter slijm op te hoesten, het 
zogeheten ‘airstacken’ of luchtsta-
pelen. Deze inademingstechniek 
vergroot de ruimte in de borstkas 
waardoor de hoestkracht vergroot 
wordt en luchtweginfecties worden 
voorkomen. 

IN BEWEGING HOUDEN
Op tijd beginnen met adem-
halingsoefeningen is vooral bij 
langzaam progressieve spierziek-
ten belangrijk, stelt Judith van 
Engelen-Kanters. ‘Zolang we de 
in- en uitademing via het diafrag-
ma nog kunnen trainen, vertragen 
we de achteruitgang van de adem-
halingskracht. In een later stadium 
van spierziektes als limb-girdle, 
myotone dystrofie, myasthenia 
gravis of FSHD combineren we 
vaak oefeningen voor de in- en uit-
ademingskracht met airstacken.’ 
Bij snel progressieve spierziekten 

zoals ALS kunnen de ademhalings-
spieren vaak niet meer geoefend 
worden zonder risico op overbe-
lasting. ‘Wel kan airstacken dan 
helpen tegen luchtweginfecties en 
tegen atelectase: het inklappen 
van longblaasjes waardoor de 
longinhoud verder afneemt.’ 
Ze benadrukt dat longfysiothera-
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Fysiotherapie

pie altijd maatwerk is. ‘Mensen die 
nog mobiel zijn, proberen we zo-
lang mogelijk in beweging te hou-
den want ook dat is goed voor hun 
ademhalingskracht. Om daarbij de 
juiste trainingsintensiteit te bepa-
len, meten we bij patiënten binnen 
onze expertisecentra regelmatig 
de longfunctie.’ Bij sommige spier-
ziekten volgt longfysiotherapie de 
omgekeerde weg: ‘Bij patiënten 
die worden opgenomen met Guil-
lain-Barré syndroom beginnen we 
juist met airstacken en kunnen we 
pas later de ademhalingsspieren 
gaan trainen.’  

POSITIEVE EFFECTEN
De ervaringen met airstacken en 
het oefenen van het middenrif bij 
spierziekten zijn positief. Maar de 
effecten konden nog niet op grote 
schaal wetenschappelijk worden 
onderzocht. In haar promotieon-
derzoek naar ademhalingsproble-
men bij de ziekte van Parkinson 
hoopt Veerle van de Wetering-van 
Dongen daar meer duidelijkheid 
over te krijgen. ‘De oefeningen 
en technieken die wij gebruiken 
voor mensen met een spierziekte 
worden inmiddels ook toegepast 

•  Vind een gespecialiseerde  
longfysiotherapeut via Zorgwijzer:  
www.spierziekten.nl/zorgwijzer 

•  Themapagina fysiotherapie:  
www.spierziekten.nl/fysiotherapie

Meer informatie:

Wel doen:• Letten op klachten die het gevolg kunnen zijn van minder ademhalingskracht en dat bespre-ken met de huisarts of specialist.  •  Bij langdurig rolstoelgebruik, ernstige spier-verzwakking of een diagnose waaruit blijkt dat de ademhalingspieren aangedaan kunnen raken de longfunctie regelmatig laten meten door een longfysiotherapeut.•  Zoveel mogelijk in beweging blijven, maar in balans met voldoende rust.

Niet doen:•  Doorgaan met trainen op eigen houtje zonder regelmatige beoordeling door een longfysio-therapeut van de indicatie en intensiteit.  

Tips voor het behoud van  ademhalingskracht

bij Parkinson. Dat gaat om een veel 
grotere groep mensen en levert 
dus meer onderzoeksgegevens 
op. Bij Parkinson zien we positieve 
effecten van longfysiotherapie op 
de kracht van in- en uitademings-
pieren, maar ook op stemvolume 
en de slikfunctie. Dat laatste kan 
ook interessant zijn voor mensen 
met een spierziekte.’

Voor het opstarten van longfy-
siotherapie is meetapparatuur 
nodig die fysiotherapeuten niet 
standaard in huis hebben. Daarom 
adviseren Judith en Veerle om 
ademhalingsklachten altijd eerst 
met de neuroloog of revalidatiearts 
te bespreken. Die kan dan naar een 
gespecialiseerde longfysiothe-
rapeut verwijzen. ‘Wij doen dan 
onderzoek en geven advies over 

Judith van Engelen-Kanters behandelingen die ingezet kunnen 
worden. En we laten zien hoe je dat 
goed moet uitvoeren. Daarna kun je 
met die informatie naar je eigen eer-
stelijns fysiotherapeut gaan. Maar 
je kunt ook je eigen fysiotherapeut 
een keer naar ons meenemen. Ook 
geven we regelmatig bijscholingen 
in longfysiotherapie.’  

Door Jolanda Keesom 

http://www.spierziekten.nl/zorgwijzer 
http://www.spierziekten.nl/fysiotherapie
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Handig

In de rubriek Handig kun je informatie vinden over hulpmiddelen.  
Deze informatie wordt voor je verzameld door de Helpdesk 
Hulpmiddelen van Spierziekten Nederland. We houden ons aanbevolen 
voor jouw tips, trucjes en ervaringen met handige hulpmiddelen.

VERSTELBARE POTOPENER
Openers zijn er in vele soorten en maten. Deze roestvrij stalen potopener is  

compact en heeft een groot bereik: doppen van één centimeter tot deksels van 
tien centimeter. Past in iedere keukenla. Er is enige knijpfunctie voor nodig.

    De verstelbare potopener is te koop bij Zelfmaakideetjes voor 
€12,95. hulpmiddelen.spierziekten.nl/verstelbare-potopener

SWINGING WHEELS
Als evenwicht bewaren bij fiet-
sen lastig is, kunnen de Swinging 
Wheels een uitkomst zijn. Ze worden 
gemonteerd op de eigen fiets. Het 
is een alternatief voor de driewieler. 
Afneembaar voor transport op een fiet-
sendrager. Voor volwassenen en kinderen.

De Swinging Wheels zijn verkrijgbaar bij de fietsspecialist 
voor circa €600-700. 
hulpmiddelen.spierziekten.nl/swinging-wheels 

INSTAPSCHOEN 
Een schoen zonder veters waar je zo in kan stappen; 
door de flexibele hak kan dit zonder het gebruik van 
je handen. Er zijn verschillende modellen, ook voor 
kinderen.

Van de Nike Glide FlyEase 
instapschoen zijn meerdere mo-

dellen verkrijgbaar op nike.com 
of in de Nike Stores voor €119. 
Prijs kan variëren per model.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/

nike-instapschoen

ROLSTOEL BESTUREN MET JE HOOFD 
Als joystick- of kinbesturing geen optie is, kan de innovatieve Munevo Drive rolstoel-
besturing een oplossing zijn. Met een Smartglass-applicatie is je elektrische rolstoel 
te bedienen met hoofdbewegingen. Een goede controle van het hoofd en nekstabiliteit 
zijn wel van belang. Ook omgevingsbesturing, robotarm of smartphone zijn hiermee 
aan te sturen.

Deze rolstoelbesturing is verkrijgbaar bij Munevo. Prijs op aanvraag.  
hulpmiddelen.spierziekten.nl/munevo-drive

http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/verstelbare-potopener
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/swinging-wheels
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/nike-instapschoen
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/nike-instapschoen
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/munevo-drive
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DOP VOOR WANDEL- 
STOK OF KRUKKEN
Met de Flexyfoot onder je wandelstok of 
krukken houd je goede grip en stabiliteit op 
alle ondergronden, in het bijzonder gladde en 
oneffen oppervlakken. Ook al draai je met de 
wandelstok als deze op de grond staat, de stok 
kan niet wegschuiven. De flexibele vering van 
de Flexyfoot vangt schokken op. 

De Flexifoot is te koop bij  
Scootmobielopties voor €10.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/flexyfoot

Wist je dat er op de website ook heel veel informatie over 
andere hulpmiddelen te vinden is? Kijk op hulpmiddelen.
spierziekten.nl. of stel je vraag over hulpmiddelen in het 
Myocafé: spierziekten.nl/myocafehulpmiddelen

WARME PANTOFFELS
Deze hoge vilten pantoffels zijn gemaakt van 
natuurlijke materialen en daardoor heerlijk warm 
voor voeten en enkels. Uitgevoerd met 
anti-slip zolen.

De Giesswein Kalbach pantoffels 
zijn te koop bij Kroon Schoenen in 
Utrecht voor €70.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/ 
hoge-giesswein-pantoffels

MAXI COSI AAN JE ROLSTOEL 
Als je in een rolstoel zit, wil je je baby kunnen meenemen en kunnen zien. 
Met dit systeem koppel je de Maxi Cosi aan je rolstoel. De baby zit voor 
je. De Connect Kid Maxi Cosi is bedoeld voor verplaatsingen binnenshuis. 
Product kan in delen uit elkaar en is daardoor mee te nemen in de auto. 

De Connect Kid Maxi Cosi is samen met het Offroadwiel te koop bij de 
dealers van Roam Special Cycles voor €1.455 afgemonteerd.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/connect-kid-maxi-cosi

BALANCEREND SERVEERBLAD
Met dit serveerblad draag je kopjes en glazen met één hand en zonder te knoei-
en. Werkt ook als je je hand niet stil kunt houden. De lange, gebogen handgreep 
heeft een rubbercoating voor een goede grip. 

Het Tipsi-Tray-serveerblad is te koop bij bol.com voor €44.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/tipsi-tray-serveerblad

http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/flexyfoot
http://spierziekten.nl/myocafehulpmiddelen
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hoge-giesswein-pantoffels
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hoge-giesswein-pantoffels
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/connect-kid-maxi-cosi
http://hulpmiddelen.spierziekten.nl/tipsi-tray-serveerblad
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In deze rubriek laten we zien hoe onze producten en projecten tot
stand komen en wie daarbij betrokken zijn. Een kijkje achter de
schermen dus. In dit deel: het project “PGO voor chronisch, zorg-
intensieve (spierziekte)patiënten”.

The making of

‘Mensen met een spierziekte vinden het vaak lastig 
dat ze bij een nieuwe zorgverlener steeds opnieuw 
moeten uitleggen wat hun spierziekte inhoudt. 
Zij kunnen daar straks misschien een PGO voor 
gebruiken,’ aldus Margo Peeters, medewerker Zorg 
bij Spierziekten Nederland. ‘Daarin verzamel je je 
medisch dossier en kies je welke informatie je wilt 
delen met welke zorgverlener.’ Maar zover is het 
nog niet, deze PGO’s zijn nog volop in ontwikkeling. 
Margo: ‘Daarom moeten we juist nu de wensen van 
de gebruikers in kaart brengen, om tot optimale 
PGO’s te komen.’ 

HET PGO-PROJECT
Met dat doel is het PGO-project ontstaan. In het 
project werkt Margo samen met collega’s Anja Ho-
remans en Jeanine Blaakmeer en onder andere art-
sen, ontwikkelaars van PGO’s en ICT’ers. We willen 
PGO’s beter geschikt maken voor mensen met een 
chronische ziekte, die vaak hun hele leven lang veel 
verschillende zorgverleners zien. De projectgroep 
heeft interviews gehouden en discussiegroepen 
georganiseerd met mensen met een spierziekte 
en met artsen. Welke eisen stellen deze gebrui-
kers? En welke functionaliteiten zijn fijn, maar niet 
noodzakelijk?

RESULTATEN VAN HET PROJECT
Margo: ‘Uit de gesprekken kwam naar voren dat 

PROJECT PERSOONLIJKE 
GEZONDHEIDSOMGEVING 

Wat is een PGO?

Een PGO is een persoonlijke gezond-
heidsomgeving, op een website of in 
een app. Vaak heb je bij elke behande-
laar een apart dossier met jouw medi-
sche gegevens. Veel van deze dossiers 
zijn niet aan elkaar gekoppeld, ook al 
verwacht je dat misschien wel. In een 
PGO kan je al deze informatie straks 
bij elkaar zetten. Ook je (hard)loop of 
slaapritme-app kan je hieraan koppe-
len. Kijk voor bestaande PGO’s en hun 
functionaliteiten op:  
www.pgo.nl/kies-een-pgo.

patiënten de uitwisseling van informatie tussen 
zorgverleners erg belangrijk vinden. Ze willen zelf 
bepalen welke informatie naar welke behandelaar 
gaat. Bijvoorbeeld niet het hele dossier naar de 
fysiotherapeut, maar alleen dat wat belangrijk is.’ 
Het koppelen van bijvoorbeeld een (hard)loopapp 
in het PGO is dan weer geen noodzaak. Artsen wil-
len zeker kunnen weten dat er niets gewijzigd is of 
ontbreekt aan de informatie die zij via de PGO van 
de patiënt ontvangen, maar dat die echt van een 
andere zorgverlener komt en volledig is.

http://www.pgo.nl/kies-een-pgo
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BETROKKENHEID
Niet alleen technisch moeten de PGO’s nog verbe-
terd worden, er moeten ook afspraken komen over 
de beveiliging en iedereen moet gegevens op de-
zelfde manier invoeren om de gegevens te kunnen 
uitwisselen. Onder andere de organisatie MedMij is 
hierbij betrokken. Dat zoveel partijen ermee bezig 
zijn, maakt het ook lastig volgens Margo. ‘We willen 
vasthouden aan de wensen en eisen vanuit de 
patiënten, maar we moeten ook kijken wat we nu 

The making of

al kunnen vragen van de ontwikkelaars, of wat we 
beter kunnen bewaren voor de langere termijn, als 
ook andere partijen zover zijn.’ Verder is de commu-
nicatie soms ook lastig, bijvoorbeeld met ICT’ers: 
‘Je moet zorgen dat je niet langs elkaar heen praat, 
of te veel jargon of afkortingen gebruikt.’ Ondanks 
deze hobbels, ziet Margo ook veel betrokkenheid. 
Zowel bij de patiënten, als bij artsen, de Patiënten-
federatie, de ICT’ers en MedMij. ‘We merken dat 
het leeft. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de 
PGO’s echt goed ontwikkeld worden.’

TOEKOMST VAN DE PGO
De ontwikkelaars testen nu of ze de dossiers van 
huisartsen aan de PGO’s kunnen toevoegen. Rond 
de zomer van 2022 gaan ze onderzoeken of ze 
de gegevens van de ziekenhuizen ook kunnen 
toevoegen. Het duurt dus nog wel even voordat 
er een PGO is die aan alle eisen en wensen van de 
gebruikers voldoet. Margo: ‘We hebben alle eisen en 
wensen op een rijtje, dus de eerste stap is er.’ 

Door Linda Kornegoor Margo Peeters Fo
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‘Door heel het land hebben we ongeveer 30.000 col-
lectanten’, vertelt Miriam Mahieu, regiomanager van 
het Spierfonds. ‘Deze mensen moeten van tevoren 
worden gevraagd of zij weer willen helpen. Dat is een 
behoorlijke klus, waarin we ondersteuning krijgen van 
vrijwilligers in het belteam.’ 

BIJZONDERE GESPREKKEN 
Een van deze vrijwilligers is Simone. Ze werkte als of-
fice manager en sales support medewerker, maar 
door haar spierziekte werd dit werk te belastend. Si-
mone: ‘Ik kwam thuis te zitten en dacht, wat moet 
ik nu met mijn vrije tijd? Toen de oproep voorbij-
kwam om mee te helpen in het belteam, sprak mij dat 
heel erg aan. Ik heb gereageerd en van het één kwam 
het ander. Ondertussen heb ik honderden collectan-
ten gesproken. Die gesprekken zijn heel bijzonder. Je 
spreekt mensen die zelf ook een spierziekte hebben, 
of iemand die even een luisterend oor wil. De diver-
siteit aan gesprekken is enorm! Meestal reageren 
mensen heel positief als je belt. En het belangrijkste 
is: je bent het visitekaartje van het Spierfonds. Ik merk 
dat persoonlijk contact erg wordt gewaardeerd en 
het motiverend werkt voor collectanten om nog een 

Duizenden vrijwilligers halen met de jaarlijkse collecte van 
het Prinses Beatrix Spierfonds zo’n anderhalf miljoen euro op 
voor onderzoek naar spierziekten. De collecte is een enorme 
logistieke operatie waar heel veel onmisbare vrijwilligers 
zich voor inzetten. Maak kennis met het belteam van het 
Spierfonds.

Bellen 
VOOR HET SPIERFONDS 

jaartje mee te werken. Ik vind het fijn dat ik met een 
paar uur per week kan meehelpen in de strijd tegen 
spierziekten.’ 

STEENTJE BIJDRAGEN
De vrijwilligers in het belteam worden allemaal 
begeleid door het Spierfonds. Miriam legt uit: ‘Er 
zijn handleidingen, stappenplannen en ieder-
een krijgt een headset of simkaart. Daarnaast is 
het fonds altijd bereikbaar voor vragen. Op die 
manier kunnen vrijwilligers zelfstandig aan de slag en 
wordt het Spierfonds enorm geholpen.’ Simone vult 
aan: ‘In het begin is het echt wel even spannend en 
natuurlijk kan er een vraag worden gesteld waar je 
geen antwoord op weet, maar dan weet je ook dat 
er iemand van het fonds bereikbaar is voor hulp.’ Op 
de vraag of Simone blijft helpen in het belteam ant-
woordt ze volmondig: ‘Jazeker! Ik weet nu hoe de 
systemen werken, dus ik blijf mijn steentje bijdragen. 
Gewoon vanuit huis, wanneer ik mij goed voel.’  

Wil jij ook het belteam versterken?  
Kijk op www.spierfonds.nl/vacatures  
voor meer informatie. 

Prinses Beatrix Spierfonds

Simone, vrijwilliger in het belteam
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Ook in 2022 organiseren we webcasts, webinars en 
(online) bijeenkomsten over uiteenlopende interessante 
onderwerpen. Kijk voor alle actuele informatie en aanmel-
ding op www.spieracademie.nl. Staat de inschrijving nog 
niet open? Geef dan aan een herinnering te willen ontvan-
gen zodra aanmelden mogelijk is. Hieronder een paar tips.

OMGAAN MET VERLIES
Rouw is niet alleen verbonden aan het verlies 
door overlijden, maar aan allerlei soorten ver-

lies. Verlies van spierkracht, of van een baan. Hoe ga je hier 
zelf mee om? En hoe gaan anderen ermee om? 

• Vrijdag 11 februari 2022  - Zwolle   
• Zaterdag 19 maart 2022 - Harmelen   

SPIERCAFÉ  (ONLINE) 
Dit digitale Spiercafé geeft je de mogelijkheid 
bekenden te spreken, ervaringen uit te wisse-

len en herkenning en steun bij elkaar te vinden. Dit doe je 
thuis achter je computer, laptop, tablet of eventueel op je 
smartphone. Regiowerkgroep Zuid-Holland staat klaar om 
je te ontvangen in het online Spiercafé, maar ook als je uit 
een andere regio komt, ben je van harte welkom. 

• Woensdag 16 februari 2022  -  Online (vanuit huis)
 

WERKEN MET EEN (PROGRESSIEVE) 
SPIERZIEKTE
Werk kan om veel redenen belangrijk zijn; 

voor je inkomen, sociale contacten, of om je talenten te 
gebruiken. Maar je hebt ook een leven naast het werk, met 
familie, vrienden en vrije tijd. Het gaat om het vinden van 
de goede balans, zeker wanneer je een spierziekte hebt. 
Wat kun je doen om zo lang mogelijk te blijven werken? 
Hoe communiceer je met je werkgever? Deze en andere 
vragen komen aan bod tijdens deze themabijeenkomst.

• Zaterdag 19 maart 2021  - Roermond 

Bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van Spier-
ziekten Nederland. Bijeenkomsten op locatie zijn onder voor-
behoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

Agenda

CONTRIBUTIEVERHOGING
Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 
mei 2021 is ingestemd met een contributie-
verhoging per 1 januari 2022. Het lidmaat-
schap van Spierziekten Nederland (waarbij 
een abonnement op Contact is inbegrepen) 
bedraagt dan € 42,50 per jaar. Als abonnee 
betaal je vanaf 2022 € 27,50 per jaar.

Tip: diverse zorgverzekeraars vergoeden (een 
deel van) de kosten van het lidmaatschap 
van een patiëntenorganisatie. Download 
gemakkelijk je bewijs van lidmaatschap op 
de persoonlijke pagina voor je zorgverze-
keraar: mijn-gegevens.spierziekten.nl/be-
wijs-van-lidmaatschap. 

IS JE E-MAILADRES BEKEND 
BIJ ONS?
Om je gericht te kunnen uitnodigen voor 
bijeenkomsten en je op de hoogte te kunnen 
stellen van nieuw informatiemateriaal, zijn 
de juiste gegevens* van groot belang. Als je 
e-mailadres nog niet bij ons bekend is, geef 
dit dan snel door zodat je geen belangrijke 
informatie over jouw spierziekte mist. Je 
e-mailadres invullen kan op je persoonlijke 
pagina, bij het tabblad ‘Mijn Gegevens’. Klopt 
de rest van je gegevens ook? Via ‘Mijn Gege-
vens’ kun je ook je voorkeuren en interesses 
opgeven. Je ontvangt dan nieuws op maat. 

* Spierziekten Nederland vindt het belangrijk dat je pri-
vacy zorgvuldig beschermd wordt. Wij delen je gegevens 
nooit met derden – ook niet met artsen – tenzij je daar 
zelf heel duidelijk toestemming voor geeft. Lees meer op 
spierziekten.nl/privacybeleid.

Kort nieuws

Simone, vrijwilliger in het belteam
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advertenties

Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levens-
verrichtingen (ADL), 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat 
doen we in een aangepaste woning die u huurt van de 
woningcorporatie. De assistentie verlenen we wanneer u dat 
wilt, op uw afroep en aanwijzing. Op die manier kunt u in alle 
vrijheid leven zoals u wilt.

‘Net als ieder ander van mijn leeftijd was ik toe aan een eigen
plekje waar ik zelfstandig kan wonen en zelf kan bepalen wat 
ik doe. In een Fokuswoning heb ik zelf de regie in handen en 
kan ik hulp inschakelen op de momenten dat ik dat wil. Dat 
geeft een veilig en vrij gevoel.’  
    Tineke, Fokuscliënt

Er zijn bijna 100 

Fokusprojecten in 

meer dan 60 

plaatsen in 

Nederland. 

Er is dus altijd een 

Fokusproject bij u 

in de buurt. 

T (050) 521 7272

E servicepunt@

 fokuswonen.nl

Kijk voor meer 

informatie op 

fokuswonen.nl

Vrijheid en gewoon wonen met
een fysieke beperking? 
Fokus maakt het mogelijk!

www.fokuswonen.nl

Mail ons voor 

meer informatie: 

info@wielewaal.nl

maak het mee!

Met de logeerweekenden van Wielewaal bieden we kinderen 
(vanaf 6 jaar) met een lichamelijke beperking de mogelijkheid leuke 
activiteiten te doen met leeftijdgenootjes. Aangepast aan hun 
belevingswereld en mogelijkheden.

Wielewaal organiseert logeerweekenden op verschillende locaties 
in Nederland. Een weekend start op vrijdagmiddag en eindigt 
op zondag aan het begin van de avond. Kijk op onze website 
www.wielewaal.nl voor informatie over onze locaties. Of bel 
even (088 122 44 00) dan sturen we je informatie toe.

Ons begeleidingsteam bestaat uit een ervaren 
recreatieleider, een groep enthousiaste vrijwilligers en 
(indien nodig) een verpleegkundige (op locaties De Rijp en 
Arnhem voor de zwaardere zorggroepen). Met Wielewaal 
kan altijd meer dan je voor mogelijk houdt. 

Stichting Wielewaal organiseert logeerweekenden 
voor kinderen met een beperking

Wielewaal-logeerweekenden adv-170x103.indd   1Wielewaal-logeerweekenden adv-170x103.indd   1 21-01-2021   09:2221-01-2021   09:22
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De zeer geavanceerde techniek van iBOT gaat verder dan een balansrol-
stoel en maakt nóg meer mogelijk, waar je ook bent! Toegankelijkheid is 
geen issue meer want je kunt jezelf prima redden. De iBOT elektrische 
rolstoel wordt bediend d.m.v. een joystick en kan binnen- of buiten rijden, 
on- en off road rijden. Met de iBOT kan je hoog of laag zitten en zelfs de trap 
op en af. 

Oss | +31 412 - 488 705 | info@2kerr.com | www.2kerr.com

2KERR is dé specialist in balansrolstoelen 
en balanstechniek. Wil je meer weten 
over de iBOT? Neem gerust contact met 
ons op, we helpen je graag. 
 

 
www.2kerr.com

Binnenkort verkrijgbaar: 
iBOT elektrische rolstoel 

Reach. Climb. Go.

Standard Balance 4-Wheel Stair

2 kerr adv 170x103 FC.qxp_Opmaak 1  04-11-2021  09:24  Pagina 1
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Vrijwilligers voor het belteam gezocht!

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om telefoonwerkzaamheden te 
verrichten. Je belt onze (nieuwe) collectanten en enthousiasmeert hen om 
(weer) mee te helpen met de collecte. Want hoe meer collectanten, hoe meer 
geld we met elkaar kunnen ophalen voor de strijd tegen spierziekten. Heb je 
interesse of wil je meer weten? Kijk op www.spierfonds.nl/vacatures

advertentie

Colofon
54e jaargang, nr. 4
december 2021

ISSN 1383-0872

Contact is een uitgave van Spierziekten 
Nederland en verschijnt 4 x per jaar. Con-
tact geeft informatie over ontwikkelingen 
op het terrein van neuromusculaire aan-
doeningen, wat betreft onderzoek, zorg en 
behandeling. Daarnaast biedt Contact ook 
informatie over verenigingsactiviteiten.

Contact wordt verpakt in biofolie, gemaakt 
van hernieuwbare grondstoffen voor mini-
male milieubelasting. Werp deze wikkel in 
de PMD-container.

Redactie
Gemma Bierman (hoofdredactie)
Sylvia Louwarts (eindredactie)
Cora van der Wurff (traffic en beeld)
Anne Marie Klerkx
Charlotte van Esch
Vimla Jaggoe

Redactieadres
Spierziekten Nederland
Lt. Gen. van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
tel. 035 548 04 80
fax 035 548 04 99
e-mail bureau: mail@spierziekten.nl
e-mail redactie Contact:  
redactie@spierziekten.nl
 
e-mail adreswijziging:  
ledenadministratie@spierziekten.nl
Banknummer Spierziekten Nederland:  
NL77 INGB 0001422400

Grafische verzorging
Vellendrukkerij bdu bv, Werkendam

Abonnementen
Bij het lidmaatschap van Spierziekten  
Nederland is een abonnement op  
Contact inbegrepen. Het lidmaatschap  
staat open voor mensen met een  
neuromusculaire aandoening en hun  
gezins- en familieleden en kost  
€ 42,50 per jaar. Geïnteresseerden  
kunnen zich abonneren op Contact  
via www.spierziekten.nl. Een abonnee  
betaalt € 27,50 (tarieven met ingang van 
2022).

Incassodata
Jaarlijkse incasso en 1e kwartaal:  
24 januari 2022
2e kwartaal: 24 april 2022
3e kwartaal: 24 juli 2022
4e kwartaal: 24 oktober 2022

Advertentieverkoop
BDU
Postbus 67
3770 AB Barneveld
Roel Abraham
tel. 06 54 27 42 44
e-mail: r.abraham@bdu.nl

Spierziekten Nederland behartigt de  
belangen van hen die een neuromusculaire 
aandoening hebben en van de direct  
betrokkenen. Ook wil Spierziekten Ne-
derland het onderzoek naar oorzaken en 
behandeling van deze ziekten bevorderen.

Internet
Spierziekten Nederland op internet:  
www.spierziekten.nl 

Bestuur
De heer prof dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers,  
voorzitter, tel. 06 30 07 44 77

De heer M.A.P. (Rinus) Michels,  
vicevoorzitter, tel. 06 22 41 90 26

Mevrouw M. (Maaike) Wijngaards,  
secretaris, tel. 06 54 21 53 10

De heer drs. R.W. (Erwin) Gierman RA,  
penningmeester, tel. 06 52 38 28 98

Mevrouw dr. I. (Ingeborg) Meijer,  
tel. 06 10 08 04 66

De heer C. (Celil) Çoban
tel. 06-53 79 93 45

Bestuursleden ontvangen geen  
vacatievergoedingen. Voor reiskosten  
en andere onkosten gelden dezelfde  
regels als voor personeel en kaderleden.

Ereleden
Mr. B.M. Reuser
Prof. dr. M. de Visser
De heer Y.S. Poortman
Drs. H.W. van Uden



Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2009
69.252 km
Handgeschakeld
Ja
€ 13.950

DACIA LOGAN MCV 
ROLSTOELAUTO 5+1

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2009
88.542 km
Handgeschakeld
Ja
€ 13.950

FIAT QUBO (AIRCO)
ROLSTOELAUTO

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2009
154.092 km
Handgeschakeld
Ja
€ 14.950

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
L1H1 ROLSTOELBUS (AIRCO)

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2009
86.435 km
Automaat
Ja
€ 17.950

RENAULT KANGOO 
ROLSTOELAUTO AUTOMAAT

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2017
40.949 km
Automaat
Ja
€ 31.950

RENAULT KANGOO ROLSTOELAUTO 
AUTOMAAT OMBOUW NIEUW

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2015
115.119 km
Handgeschakeld
Ja
€ 23.950

FORD TRANSIT CUSTOM L2H1 
ROLSTOELBUS (AIRCO) 125 PK

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2016
127.020 km
Handgeschakeld
Ja
€ 27.950

OPEL MOVANO L2H2 ROLSTOELBUS 
GROEPSVERVOER (AIRCO ACHTERIN)

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2014
98.763 km
Automaat
Ja
€ 19.950

FIAT DUCATO L1H1 
ROLSTOELBUS AUTOMAAT

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2021
10 km
Automaat
Ja
€ 56.950

VOLKSWAGEN CADDY MAXI 
ROLSTOELAUTO AUTOMAAT 5+1

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2019
22.958 km
Automaat
Ja
€ 47.950

CITROËN SPACETOURER 
ROLSTOELBUS
BODEMVERLAGING AUTOMAAT

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2018
28.672 km
Handgeschakeld
Ja
€ 37.950

FORD TOURNEO CUSTOM 
L2H1 ROLSTOELBUS

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2018
15.176 km
Automaat
Ja
€ 35.950

MERCEDES-BENZ CITAN 
ROLSTOELAUTO OMBOUW NIEUW

occasions

0252 - 210611 info@bierman.eu

MEER DAN 200+ OCCASIONS OP VOORRAAD!

www.biermanab.nl

rolstoelauto rolstoelbus groepsvervoer zelf rijden scootmobielauto
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Bel gratis 0800 - 444 777 2 of ga naar www.otolift.nl

Ontvang gratis

onze brochure!

€750,-
Korting
t/m 31-12-21

Uw trapleuning blijft zitten

Brede kant van de trap blijft vrij 

Niet goed = geld terug

Huren, nieuw en tweedehands

Slechts 48 uur levertijd

Otolift, dé meest 

gekochte traplift

van Nederland

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Otolift Trapliften, Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

Stuur mij een gratis brochure
Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

C
O

N
TAC

T21

Dunste enkele rail ter wereld!


