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‘Zonder spierkracht 
een potlood optillen,  
is zo simpel nog niet’



5

c
o

n
ta

c
t    M

AART 2022

Gerard de Gier had in zijn leven een middelmatige belang
stelling voor kunst, toch is hij nu kunstenaar. Een autodidact. 
Een sluipende spierziekte dwong hem een nieuwe invulling 
aan zijn leven te geven. En een torso in een etalage 
inspireerde hem de schilderskwast op te pakken. Gerard 
maakt, met alle spierkracht die hij nog overheeft, kunst met 
een unieke ‘handtekening’. Een deel van de opbrengst van 
zijn werk doneert hij aan het Prinses Beatrix Spierfonds.

Dit is mijn passie

Tot twintig jaar geleden werkte Gerard de Gier (71) 
bij de Tweede Kamer. Daar wist hij zich in ruim 
dertig jaar op te werken van bode die poststukken 

rondbracht tot hoofd van de facilitaire dienst. Dagelijks 
legde Gerard kilometers lopend af door lange gangen 
met harde stenen vloeren. Hij deed zijn werk met veel 
plezier, tot de pijn kwam. Rond 1999 ging lopen steeds 
moeilijker. ‘Even een sprintje trekken naar de tram lukte 
niet meer’, vertelt hij. ‘Het voelde alsof ik veel te kleine 
schoenen had aangetrokken.’
Uit neurologische onderzoeken kwam de diagnose 
HMSN type 2, een erfelijke spierziekte. ‘Je gaat er niet 
dood aan, maar het was niet makkelijk om deze bood-
schap te horen’, zegt Gerard. ‘Toch voelde het ook als 
een opluchting. Ik snapte toen ineens waarom ik als 
kind vaak door mijn voeten was gezakt en zo ogen-
schijnlijk makkelijk mijn enkelband had gescheurd.’ 
Na de diagnose werkte Gerard nog een tijd door in 

een andere functie totdat ook dit niet meer ging. 
‘Deze ziekte is progressief en inmiddels gebruik ik 
een rolstoel. De uiteinden van de lange zenuwen gaan 
kapot en maken geen contact meer met de spieren. 
Ik heb last van zenuwpijn en verminderde kracht en 
gevoel in mijn benen en voeten. Ook mijn onderarmen 
en handen zijn aangetast. Daarnaast ben ik sneller 
vermoeid en kan ik niet meer goed tegen stress. Het 
is een grote mazzel dat deze ziekte mijn vitale orga-
nen niet aantast.’

OPTIMISTISCH
Met zijn wil om het leven in te kleuren is duidelijk 
ook niets aan de hand. ‘Gelukkig ben ik optimistisch 
van aard en houd ik van gezelligheid. Toen ik vijf 
jaar geleden merkte dat ik echt steeds minder kon, 
herinnerde ik me de keren dat ik als jongeman langs 
de etalage van een Haagse kunsthandel liep 
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en daarin een torso zag staan. Het leek me destijds al 
leuk om een torso met bonte kleuren te beschilderen 
maar het kwam er nooit van. Ik dacht: en nu ga ik dat 
eindelijk eens doen.’

EIGEN ARTISTIEKE METHODE
Maar het lukte helemaal niet, ontdekte Gerard, want 
armen hebben nogal een gewicht en een potlood 
optillen is dan niet zo simpel. Toch begon hij. ‘Ik heb 
gewoon mijn eigen artistieke methode ontwikkeld’, 
lacht hij. ‘Ik neem een potlood in mijn hand en plaats 
dat op het oppervlak waarop ik wil creëren: een torso, 
buste, tassen of een doek voor een schilderij. Door-
dat ik ga trillen met een gestrekte arm, ontstaat er 
een wirwar aan strepen, halen en bochten. Voor mij is 
het ook altijd weer een verrassing hoe het gaat wor-
den. Met een vlakgom haal ik de overbodige krassen, 
slierten en strepen weg. De vormen die zo ontstaan, 
kleur ik in met een vooraf gekozen palet van zes 
kleuren of tinten. Ik gebruik daarvoor lak en vernis.’

HOGE LAT
Thuis in Voorburg beschikt hij over zijn eigen atelier-
ruimte. Hij heeft een verstelbare stoel waarmee hij 
goed onder zijn werkbank kan zitten. Een elektrische 
plafondlift maakt hem extra mobiel. Aanvankelijk 
maakte Gerard zijn kunst helemaal zelf, met namen 
als Woods, Waves of Boulevard en Cindy, Johan of 
Royal Lady. Door de progressie van zijn ziekte lukt 
niet alles meer zo goed. ‘Van de kunstwerken die ik 
nu maak, ontwerp ik de vormen en kies de kleuren. 
Maar het inkleuren laat ik tegenwoordig over aan 
een assistent’, zegt Gerard. ‘De lat wordt door mijn 
fysieke toestand steeds hoger gelegd. Het voelt als 
hoogspringen, maar desondanks blijf ik plezier hou-
den in wat ik nog wel kan.’ 

Ook anderen beleven er plezier aan. ‘Mensen vertellen 
me herhaaldelijk dat ze blij worden als ze naar mijn 
werk kijken. Dat maakt mij dan weer blij. Sommigen 
vergelijken mij met Henri Matisse. Hij raakte door zijn 
ziekte gehandicapt en kon op een gegeven moment 
ook niet meer zelf schilderen. Ik vind het best grappig 
om met hem vergeleken te worden, maar ik ben geen 
kunstenaar. Mensen hebben dat etiket op me geplakt, 
ik ben gewoon een schilderende manager.’

STRIJD TEGEN SPIERZIEKTEN
Gerard heeft al geruime tijd goede banden met het 
Prinses Beatrix Spierfonds en collecteert sinds 2012 
voor het fonds. Tijdens de collecteweek van afge-
lopen jaar was hij vastberaden om met de nodige 
charme en humor een mooi bedrag op te halen. ‘Dat 
lukte, want ik haalde in Voorburg de meeste donaties 
op. Ook van de opbrengsten uit mijn werk doneer ik 
twintig procent aan het Prinses Beatrix Spierfonds, 
zodat wetenschappelijk onderzoek kan worden 
gestimuleerd en gefinancierd. Ik hoop met mijn kunst 
meer aandacht te krijgen voor het Spierfonds.’
Hij heeft altijd weer nieuwe ideeën. ‘Na een gesprek 
over mijn werk met mijn neuroloog uit het Haga 
Ziekenhuis, heb ik een brief geschreven naar de 
leiding van de Reinier Haga Groep met het voorstel 
om mijn kunst over te brengen op de plafonds van de 
IC. Zo hebben patiënten die daar lang moeten liggen 
een kleurrijk en vrolijk uitzicht. Ik wacht nog op het 
antwoord.’

ROYAL LADY OP HET STATIONSPLEIN
Vanaf 5 maart is Gerards werk zichtbaarder voor 
een groter publiek. In opdracht van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg is zijn beeld Royal Lady ver-
groot tot twee meter hoogte. Ze heeft een plek ge-
kregen op het Stationsplein in Voorburg. ‘Ik ben daar 
heel trots op. Met dit kleurrijke beeld wil ik mensen 
vrolijk maken en laten zien dat je altijd zin kan geven 
aan je leven, ook met een handicap.’ 

Door Emilie van Steen 

Gerard aan het werk in zijn atelier

Dit is mijn passie

Gerard heeft een website met zijn werk en meer  
informatie over de achtergronden: www.datisgerard.nl.  
Sinds kort heeft hij ook milieuvriendelijke T-shirts 
waarop zijn kunst prijkt. Een deel van de opbrengst 
gaat ook naar het PBS.

http://www.datisgerard.nl
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Als ik op mijn zestiende niet 
was gestopt met roken was 
ik er niet meer geweest. 

Een slechte longfunctie en slechte 
longen zijn een fatale combinatie. 
Roken was vroeger een doodnormale 
bezigheid. Bij verjaardagen stonden 
er sigaretten en sigaren op tafel 
en tijdens vergaderingen hing er 
vaak een blauwe mist. Roken was 
een mensenrecht. Het ergste wat 
ik meemaakte, was een verstokte 
pijproker met karameltabak die 
serieus meende dat zijn constante 
doordringende stank een zegen 
was voor de hele afdeling. Mensen 
van beneden de veertig hebben 
geen idee hoe anders vroeger 
tegen deze rampzalige gewoonte 
werd aangekeken. In 2022 zijn 

zelfs aparte rookruimtes op de 
werkvloer verboden. Opmerkelijk 
hoe de houding van de hele 
maatschappij op een bepaald punt 
in een paar decennia totaal kan 
omslaan. Niet vanzelf natuurlijk. 
Er waren actiegroepen, politieke 
pressie, juridische maatregelen, 
voorlichtingscampagnes en 
handhaving voor nodig. Vooral dat 
laatste. Overtreders liepen het risico 
op een forse boete of sluiting van de 
zaak. Dat hielp.
Wat een verschil met een ander 
maatschappelijk fenomeen: 
toegankelijkheid. Ook hierbij zou er 
een omslag plaats kunnen vinden 
van bijna nergens toegankelijk 
naar bijna overal toegankelijk. Via 
actiegroepen, politieke pressie, 

juridische maatregelen, 
voorlichtingscampagnes 
en handhaving. Van dit alles 
is alleen het juridische kader in 
orde. Waarbij het belangrijkste, de 
handhaving zelfs totaal ontbreekt. 
Maar het zou wel kunnen. Misschien in 
een paar decennia. Laten we de moed 
niet opgeven. Roken geeft ons moed.

gezinus.wolters@gmail.com

Gezinus Wolters (77), getrouwd, twee 
zonen, een kleinzoon, 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
Roken geeft ons moed

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

mailto:gezinus.wolters@gmail.com
http://www.apetito.nl/winvitalis
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Mantelzorg

Jan is 81 jaar en woont sinds 
twee jaar samen met twee 
vrouwen: zijn vrouw Riet (77) 

en hun vroegere buurvrouw Gerrie 
(87). Een bijzondere situatie, maar 
voor Jan en Riet een min of meer 
vanzelfsprekende oplossing. Ook 
al wisten dat ze dat Riet door 
de gevolgen van de spierziekte 
CIAP steeds meer zorg nodig zou 
hebben.

MANTELZORGADVIEZEN
Toen Jan en Riet op latere leeftijd 
gingen samenwonen, werd Jan 
haar mantelzorger. Riet was actief 
in een regionale werkgroep van 
Spierziekten Nederland en Jan 
ging mee om zijn ervaring met 
lotgenoten te delen. ‘Dan legde ik 
mantelzorgers uit dat je mensen 
met een spierziekte niet te veel 
uit handen moet nemen, maar 
hen ook zelf dingen moet laten 
doen.’ Dat principe bracht hij zelf 
ook in praktijk, totdat het door 

haar afnemende spierkracht niet 
langer verantwoord was om Riet 
alles zelf te laten doen. Maar hij 
liet haar niet aan haar lot over. 
Integendeel, twaalf jaar geleden 
vroeg hij haar ten huwelijk. Ze zijn 
getrouwd op een bijzondere dag: 
24 december, op haar verjaardag 
die altijd zo ongelukkig viel. 

BUURVROUW
Jan is lang standwerker op mark-
ten geweest. Op zijn zeventigste 
zette hij daar een punt achter. 
Niet om gezondheidsredenen, 
maar om fulltime mantelzorger 
te worden. Behalve voor Riet 
had hij ook de zorg voor Gerrie, 
hun buurvrouw van twee huizen 
verder. Zij was nooit getrouwd 
en na het overlijden van haar 
pleegouders had Jan zich over 
haar ontfermd omdat zij het in 
haar eentje niet redde. Riet en hij 
waren erg met haar begaan. 
Gerrie was als tiener in het gezin 

van Jans’ buren terechtgekomen 
en was haar broer en tweelingzus 
uit het oog verloren. Na 68 jaar 
wist Jan haar tweelingzus op te 
sporen. ‘Toen ik met Gerrie op 
een oud adres van haar zus kwam, 
schrok een buurvrouw omdat ze 
zo op haar zus leek, maar veel 
magerder was. Gelukkig wist zij 
waar Gerrie’s zus heen verhuisd 
was.’ Het lijkt wel een aflevering 
van het televisieprogramma 
Spoorloos. De tweelingzussen 
hebben elkaar teruggevonden en 
samen hun tachtigste verjaardag 
gevierd. Dankzij Jan en Riet zien 
ze elkaar nog steeds regelmatig. 

SAMENWONEN
Toen Riet een paar jaar geleden 
door de complicaties van een 
knieoperatie steeds vaker viel en 
op een rolstoel aangewezen raak-
te, moesten zij en Jan gelijkvloers 
gaan wonen. ‘Dan ga ik mee’, zei 
Gerrie resoluut. Zij had hartklach-

In deze rubriek nemen we een kijkje in het leven van 
mantelzorgers en hun naasten. Deze keer is dat Jan die 
niet alleen voor zijn eigen vrouw Riet zorgt, maar ook voor 
Gerrie, hun vroegere buurvrouw.

‘Zo lang mogelijk
volhouden’ 
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ten en ging ook steeds moeilijker 
lopen. Riet en Jan wilden haar 
niet in de steek laten en bedach-
ten een praktische oplossing. ‘Het 
leek ons het beste om met haar 
samen te gaan wonen.’ Ze beslo-
ten hun huizen te verkopen en 
een appartement voor hun drieën 
te zoeken. Met een eigen kamer 
voor Gerrie en een gezamenlijke 
huiskamer, keuken en badkamer.
Hun woonsituatie past nu beter 
bij wat ze alle drie nodig hebben. 
De thuiszorg komt dagelijks langs 
voor de verzorging van Riet en 
drie keer per week om Gerrie 
te helpen douchen. Daarnaast 
krijgen ze 2,5 uur per week 
huishoudelijke hulp. ‘Een beetje 
weinig’, vindt Jan die de rest van 
het huishouden zelf moet doen. 

DAGBESTEDING
Jan liet hen lang niet snel alleen. 
‘Riet is zo’n een bezige dat ik 
haar niet met een gerust hart al-

leen laat. Ik ben altijd bang dat ze 
weer valt’, zegt hij. Riet en Gerrie 
gaan nu twee keer per week naar 
de dagbesteding. Voor de gezel-
ligheid en om Jan wat lucht te 
geven. ‘Iemand van de gemeente 
zag onze situatie en heeft die 
dagbesteding geregeld. Daardoor 
kan ik de boodschappen doen of 
iets voor mezelf ondernemen.’ 
Vorig jaar hebben ze de camper 
ingeruild voor een auto waarin de 
elektrische rolstoel van Riet mee 
kan. Samen op vakantie gaan, zit 
er niet meer in want overal liggen 
drempels. Maar ze koesteren 
mooie herinneringen aan hun 
reizen. ‘We hebben Gerrie overal 
mee naartoe genomen. Op haar 
tachtigste is ze voor het eerst van 

haar leven op vakantie geweest, 
met ons naar Turkije.’ 

Gerrie, Jan en Riet

Iemand van de gemeente  
zag onze situatie en heeft die  
dagbesteding geregeld.

ZOLANG MOGELIJK
Hoe houdt Jan het mantelzorgen 
vol? ‘Door het goede gevoel dat ik zo 
kan voorkomen dat ze ergens moe-
ten worden opgenomen. Dat wil ik zo 
lang mogelijk volhouden.’ En wat als 
hij zelf ergens last van krijgt? ‘Ach, 
daar denk ik nog niet aan. Ik kan nog 
alles. Komt tijd, komt raad.’ Natuur-
lijk maken Riet en Gerrie zich ook 
wel eens zorgen over hem. ‘Daarom 
hebben we voor noodgevallen een 
alarmeringssysteem in huis via de 
organisatie die ook de dagelijkse 
thuiszorg levert.’ 

Door Jolanda Keesom
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Onderzoek

MRI (magnetic resonance 
imaging) is een beeldvor-
mende techniek waarmee 

artsen gedetailleerde afbeel-
dingen maken van weefsels en 
organen, waaronder de spieren en 
zenuwen. MRI blijkt een gevoelig 
meetinstrument voor gebruik 
in de diagnostiek van bepaalde 
spierziekten, in het meten van 
achteruitgang, en om het effect 

van medicijnen te zien op spieren 
en zenuwen. 
Het doet geen pijn. Het enige 
lastige is dat je een poosje heel 
stil moet liggen, in een tunnel die 
herrie maakt. Mensen verdragen 
een MRI-scan over het alge-
meen goed, kinderen ook, vertelt 
neuroloog Ludo van der Pol, die 
vanuit het UMC Utrecht twee 
onderzoeken leidde naar de inzet 

van MRI-scans bij spierziekten. 
‘Het moet wel te doen zijn voor 
mensen. Daarom hebben we een 
verkort protocol ontwikkeld.’

VERVETTING
Eén van de onderzoeken liep bij 
mensen met SMA, bij wie arts-on-
derzoeker Louise Otto met MRI-
scans naar de anatomie van de 
spieren keek. Worden ze dunner, 
dikker, vetter? Normaal gespro-
ken meten artsen de spierkracht 
en motoriek om het ziektebeloop 
van SMA te meten. ‘Maar soms 
heeft de patiënt gewoon net een 
mindere dag’, vertelt Otto. Dat 
kan de uitkomst beïnvloeden, 
waardoor je niet goed weet of 
iemand achteruit gaat.’ 
Otto probeerde om met MRI de 
vervetting in de spieren te meten. 
Vervetting is het belangrijkste 
ziektemechanisme bij SMA. ‘Wan-
neer de spierfunctie afneemt, zie 
je dat de vervetting toeneemt’, 

Waarde van MRI-scans 
bij spierziekten

Van sommige spierziekten is de diagnose moeilijk te stellen. 
Bij andere spierziekten is er juist behoefte aan een methode 
om het beloop of het effect van een behandeling te volgen. In 
beide gevallen kan MRI uitkomst bieden.
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legt ze uit. ’MRI blijkt een gevoe-
lig instrument om veranderingen 
aan spierweefsel in kaart te 
brengen. ‘We volgden tien pati-
enten met SMA die na een jaar 
terugkwamen. Motorisch en qua 
kracht waren ze gemiddeld sta-
biel gebleven, maar de vervetting 
in hun spieren nam wel toe. Met 
het blote oog kunnen we niet zien 
dat de kwaliteit van de spieren 
achteruit gaat. MRI heeft dus een 
streepje voor op spierkrachttests 
om het natuurlijk beloop van de 
ziekte te volgen.’

EFFECT VAN DE 
BEHANDELING METEN
MRI bleek daarnaast een veelbe-
lovende techniek om het effect 
van de behandeling te meten. Of 
een medicijn iets verandert aan 
de spieren, kun je aan de hand 
van motorisch functioneren pas 
na twee jaar goed vaststellen. Het 
is belangrijk om in een vroeger 
stadium te weten of iemand 
goed reageert op een medicijn, 
vanwege de hoge kosten, maar 
ook vanwege vervelende bijwer-
kingen. De onderzoekers zochten 
daarom naar een andere manier 
om te bepalen of mensen goed 
reageren op medicijnen.
Otto en haar collega’s volgden 
acht jongen kinderen met SMA 
die het middel Spinraza kre-
gen. Otto: ‘Bij iedereen nam de 
vervetting toe, maar er waren ook 
kinderen die desondanks vooruit 
gingen in motoriek. We zagen 
voorzichtige verbetering in de 
spierstructuur van de hamstrings. 
Ik zie het in de toekomst zo voor 
me dat patiënten een MRI-scan 
krijgen voor ze beginnen aan de 

behandeling, zodat we vervolgens 
het effect kunnen monitoren.’
‘Een belangrijke stap voorwaarts, 
al gebruiken we deze scan nog 
niet grootschalig in de dagelijkse 
praktijk’, voegt Van der Pol toe. 
‘De analyse van het spierweefsel 
is erg arbeidsintensief. Radiolo-
gen kunnen onmogelijk zoveel 
tijd steken in de interpretatie van 
zo’n scan als wij in het onderzoek 
deden. We willen de analyse in de 
toekomst daarom verder automa-
tiseren.’ 

MRI VAN DE ZENUWEN
Een MRI-scan kun je ook maken 
van de zenuwen. Arts-onderzoe-
ker Marieke van Rosmalen keek 
bij mensen met CIDP en MMN 
naar de zenuwen die vanuit het 
ruggenmerg naar de spier toe-
lopen. Deze twee ziektebeelden 
kenmerken zich door ontsto-
ken zenuwen. Het zijn relatief 
zeldzame ziektes die soms lastig 
te onderscheiden zijn van meer 
voorkomende aandoeningen, 
zoals ALS. Hoe stel je de juiste 
diagnose? 
Tot aan een jaar of vijf geleden 
was zenuwgeleidingsonderzoek, 
ofwel EMG, dé techniek om 
zenuwontsteking vast te stellen. 
Omdat het een lang en onple-
zierig onderzoek is, met kleine 
stroomstootjes, kwam de echo als 
alternatieve methode. Met een 
echo kun je naar de dikte van de 
zenuwen kijken, terwijl het voor 

de patiënt nauwelijks belastend 
is. ‘Een echo werkt beter dan 
EMG om mensen met zenuwont-
steking te identificeren’, licht Van 
der Pol toe. ‘Maar je je ziet weinig 
verschil tussen CIDP en MMN en 
spoort er niet alle mensen mee 
op.’ 
In de meeste ziekenhuizen 
starten mensen pas met immu-
noglobulines - medicijnen om de 
ontsteking te remmen - zodra er 
genoeg aanwijzingen zijn voor 
de ziekte. Hoe langer het duurt 
om een diagnose te stellen, hoe 
langer iemand moet wachten 
op behandeling en hoe groter 
de schade aan de zenuwen kan 
worden. 
Vandaar het onderzoek naar 
MRI als nieuwe meetmethode. 
Een zenuw is in vergelijking met 
een spier dun en fragiel weefsel. 
Dat vraagt om een ander soort 
MRI-scan, een zogenaamde DTI 
(diffusion tensor imaging). Het 
mooie is dat je met deze methode 
kunt zien dat de microstructuur 
van de zenuwen bij CIDP en MMN 
verschilt. ‘De ontsteking werkt bij 
deze twee ziektebeelden dus niet 
op dezelfde manier’, aldus Van 
der Pol. 

TOEGEVOEGDE WAARDE
Van Rosmalen, die afgelopen no-
vember promoveerde, ontwikkel-
de een objectieve maat waarmee 
radiologen de dikte van de zenu-
wen kunnen beoordelen op  

MRI heeft een streepje voor op spierkrachttests 
om het natuurlijk beloop van de ziekte te volgen
Arts-onderzoeker Louise Otto
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Onderzoek

MRI-scans. Zo kunnen meer pati-
enten een juiste diagnose krijgen. 
‘De toegevoegde waarde in de 
diagnostiek is dat je met een MRI 
mensen opspoort die je met een 
echo of EMG niet kon vinden’, 
aldus Van der Pol. ‘En de kans op 
valse uitslagen is heel klein.’
Wat nu nog niet lukt, is om 
veranderingen op te sporen in 
de structuur van de zenuwen die 
door de behandeling worden ver-
oorzaakt. ‘Krachtmeting blijft de 
manier om te testen of mensen 
op een therapie reageren.’ Wan-
neer moet de neuroloog een MRI 
inzetten? Van der Pol ziet het als 
volgt: ‘Bij verdenking op CIDP 
of MMN start je met een echo. Is 
de echo positief? Dan volgt een 
EMG om de uitslag te bevestigen.’ 
Blijft er twijfel bestaan over de 
diagnose, dan is MRI een geschik-
te aanvulling op het arsenaal.
Beeldvormende technieken zoals 
de MRI-scan worden in de toe-
komst ook belangrijk voor andere 
spieraandoeningen, denkt de on-
derzoeksleider. ‘Bij de ziekte van 

Duchenne en Becker wordt MRI 
ook ingezet om het effect van 
de therapie te volgen. Vooral als 
er meer therapieën beschikbaar 
komen, kan ik me goed voorstel-

len dat MRI straks breder ingezet 
gaat worden. Ik ben hoopvol dat 
dat gaat gebeuren.’ 

Door Mariska van Sprundel

De vervetting van een spier 
is zichtbaar op de MRI

De ontsteking werkt bij deze twee 
ziektebeelden dus niet op dezelfde manier
Neuroloog Ludo van der Pol

MRI-scans zijn belangrijk in diagnostiek en in wetenschappelijk 
onderzoek. Snelle diagnostiek is voor mensen met een spierziekte 
belangrijk, zodat ze duidelijkheid hebben en eventueel toegang tot 
de beste behandeling. MRI-scans kunnen ook fungeren als precie-
ze uitkomstmaten: essentieel voor onderzoek naar het effect van 
mogelijke medicijnen. Anders kan met een medicijn niet de stap 
worden gezet van laboratorium naar patiënt. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds financiert daarom ook volop onderzoek naar MRI-scans, 
waaronder de onderzoeken die in dit artikel worden genoemd.

Prinses Beatrix Spierfonds steunt 
MRI-onderzoek
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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 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. 

Mary Bremer (72 jaar, deelnemer aan  
diverse Myocafé-groepen):
‘Ik heb de spierziekte GBS (Guillain-Barré syndroom) 
sinds ik 14 ben. Ik heb daar nooit begeleiding voor 
gehad, geen fysiotherapie of geestelijke hulp bij-
voorbeeld. Pas sinds ik Spierziekten Nederland heb 
ontdekt, heb ik onder ogen durven zien dat ik het héb. 
Myocafé, de online ontmoetingsplaats van Spierziekten 
Nederland, heeft mij daarbij geholpen. Ik ontmoet er 
andere mensen met GBS en heb er geleerd dat er veel 
verschillende spierziekten zijn. Het doet me goed om 
te zien hoeveel doorzettingsvermogen mensen heb-
ben. Hoe ze lichtpuntjes blijven vinden, ondanks alles.

Op het GBS-kanaal schrijf ik over 
mijn hobby’s en wat ik dagelijks doe. 
Ik publiceer er mijn tekeningen en wens 
iedereen een prettig weekend bijvoor-
beeld. Ik reageer ook weleens op andere kana-
len. Als ik bijvoorbeeld lees dat iemand net getroffen is 
door een spierziekte, probeer ik perspectief te bieden. 
Bijvoorbeeld door te zeggen dat ze hun therapie met 
inzet moeten doen en niet moeten vastlopen in wat ze 
niet meer kunnen. Ik probeer wat vreugde te brengen. 
Dat doet me goed. Zelf heb ik ook veel gevonden bij 
Myocafé. Ik ben niet meer alleen met mijn spierziekte. 
Dat is een heel fijn gevoel.’

Moderator
aan het woord

Cijfers
1.434 geplaatste berichten

2.893 deelnemers
14.031 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://www.spierziekten.nl
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Levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte 
waarin je allerlei zaken vastlegt voor het geval 
je niet meer in staat bent zelf beslissingen te 

nemen. Anderen moeten dat dan voor je doen. In 
een levenstestament leg je vast wie dat is en hoe die 
beslissingen eruit moeten zien. Bijvoorbeeld welke 
zorg of behandelingen je wel of niet wilt krijgen. Of 
over het beheer van je vermogen, je bezittingen of je 
persoonsgebonden budget.
Je kunt in overleg met de notaris het levenstesta-
ment helemaal op maat maken. De notaris vraagt 
wat je wilt en adviseert hoe je dat het beste kunt re-
gelen. Doordat je bij een notaris zit, is het misschien 
gemakkelijker om nuchter naar je toekomst te kijken 
en krijgen de emoties niet de overhand.

Meestal is degene die voor jou de beslissingen gaat 
nemen je partner of een volwassen kind. Maar het 
kan ook een goede vriend zijn of iemand anders die 
je volledig vertrouwt. Je geeft in het levenstesta-
ment diegene een volmacht om namens jou op te 
treden. 

VOLMACHT KAN OOK 
Je kunt ook twee mensen een volmacht geven, 
bijvoorbeeld de een voor de financiële beslissingen 
en de ander voor persoonlijke beslissingen, zoals de 
zorg. Je kunt die volmacht direct in laten gaan, maar 
ook vastleggen dat die pas ingaat op het moment 
dat je wilsonbekwaam wordt. Er is een doktersver-
klaring nodig om wilsonbekwaamheid vast te stellen.

Nu al regelen  
dat het straks gaat  
zoals jij wilt

Het is niet altijd gemakkelijk om aan de toekomst te 
denken. Zeker niet als je verwacht dat je op den duur zover 
achteruit zult gaan, dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen 
en misschien ook niet meer voor jezelf kunt beslissen. 
Toch is het verstandig om die toekomst onder ogen te 
zien. En vooral: er met je naasten over spreken. Dan kun 
je nu al dingen regelen, zodat het straks gaat zoals jij wilt. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een levenstestament.
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Levenstestament

VOORDELEN EN DILEMMA’S
Er zijn in Nederland verschillende wettelijke rege-
lingen voor het moment waarop je niet meer zelf 
over je leven kunt beslissen. De rechter wijst dan 
een curator, een bewindvoerder of een mentor aan. 
Meestal gebeurt dit omdat de familie daarom vraagt. 
De rechter zal daarbij rekening houden met de wen-
sen van de familie en met jouw eigen wensen. Een 
levenstestament is dus niet per se nodig. Het kan 
wel voordelen bieden. Maar dilemma’s zijn er ook.
•  Wettelijke regelingen gaan pas in als je door je 

ziekte of beperkingen wilsonbekwaam bent ge-
worden. Bij een levenstestament doe je dat vooraf 
op een moment dat je helder bent. Heb je in het 
levenstestament een gevolmachtigde aangewe-
zen, dan hoeft er geen curator, bewindvoerder of 
mentor meer aangesteld te worden.

•  Bij curatele, bewindvoering en mentorschap legt 
degene die de beslissingen neemt regelmatig ver-
antwoording af bij de rechtbank. De rechter moet 
toestemming geven voor ingrijpende beslissin-
gen, vooral op financieel gebied. Die waarborgen 
kent een levenstestament niet. Je gevolmachtig-
de kan in principe zelf beslissen. Je kunt wel in het 
levenstestament opnemen dat je gevolmachtigde 
regelmatig verantwoording aflegt, bijvoorbeeld 
aan de familie. Die moet dan zelf in de gaten hou-
den of dat gebeurt.

•  Bij een levenstestament kun je nog altijd zelf be-
slissingen nemen. Dat kan een voordeel zijn, voor-

al als je daar nog prima toe in staat bent. Maar 
ben je dat niet en neem je beslissingen die erg 
nadelig voor je zijn, dan zullen je naasten alsnog 
naar de rechtbank moeten stappen om curatele, 
bewindvoering of mentorschap aan te vragen.

•  Je geeft in een levenstestament vooral aan wat je 
wensen zijn. Maar het zal van de situatie afhan-
gen of die ook ingewilligd worden. Artsen hebben 
bijvoorbeeld een eigen verantwoordelijkheid om 
bepaalde behandelingen wel of niet uit te voeren.

•  Een levenstestament is niet gratis. Een notaris 
rekent er 300 tot 500 euro voor. 

Meer informatie
De beroepsvereniging van notarissen geeft algemene 
informatie over levenstestament en volmacht op 
https://www.notaris.nl/levenstestament. Compleet 
met een checklist over wat je allemaal kunt regelen 
en waar je dan aan moet denken.

‘Zorgen dat iedereen zich er goed bij voelt’

Nienke Westerhof is notaris in Borne en maakt 
regelmatig een levenstestament: ‘Het grote voor-
deel is dat je het document in alle rust maakt, op 
een moment dat je goed in staat bent om belang-
rijke beslissingen te nemen. Als notaris staan we 
daarvoor in. Daardoor heeft het levenstestament 
voldoende rechtskracht, bijvoorbeeld bij het beheer 
van bankrekeningen.
Ik raad mensen altijd aan om hun medische wensen 
apart vast te leggen bij de huisarts. In het levens-

testament verwijzen we dan naar die afspraken. 
Dat heeft als voordeel dat je de afspraken met de 
huisarts eenvoudig kunt veranderen als je situatie 
verandert. Bij een notariële akte zoals het levens-
testament is dat lastiger.
Ik vind het heel prettig om mensen te begeleiden 
bij het opmaken van een levenstestament. Ik zorg 
dat het netjes, veilig, zorgvuldig en transparant 
geregeld is, zodat iedereen zich er goed bij voelt. 
Een mooie rol!’

https://www.notaris.nl/levenstestament
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Levenstestament

‘Alles rustig op je in laten werken’

Elly en René Durenkamp hebben een levenstesta-
ment laten opmaken. René heeft een progressieve 
spierziekte, Elly een hartaandoening. Elly: ‘We heb-
ben het er eerst samen over gehad. Daarna hebben 
we met onze volwassen kinderen gesproken. Zij 
zeiden dat ze het heel prettig zouden vinden als we 
duidelijk aangeven wat we willen. Onze twee zonen 
die in Nederland wonen hebben in het levenstes-
tament allebei een volmacht gekregen. Ze wilden 
het graag samen doen. Onze derde zoon woont in 
het buitenland. Hij kan zo nodig meedenken. Het is 
goed om de kinderen erbij te betrekken, dat ze kun-
nen aangeven wat hun ideeën zijn. Het moet voor 
hen wel werkbaar zijn! Het contact met de notaris 
was heel plezierig. Hij gaf goede informatie en in de 
gesprekken kregen we alle ruimte. We vonden het 

bijvoorbeeld belangrijk dat het in begrijpelijk Ne-
derlands werd opgesteld. Daar heeft hij zijn uiterste 
best voor gedaan.’
René: ‘Het is verstandig om er op tijd mee te begin-
nen. Dan kun je alles rustig op je laten inwerken. 
Alles bij elkaar hebben we er een jaar over gedaan, 
van de eerste stappen tot het ondertekenen van de 
akte.’
Elly: ‘Je vraagt best veel van je kinderen. Ze waren 
al geschrokken dat hun vader een spierziekte blijkt 
te hebben en misschien heel afhankelijk wordt. En 
dan dit er nog bij. Maar achteraf zijn we blij dat we 
het gedaan hebben. Het is was een goede aanlei-
ding om met je kinderen in gesprek te komen!’ 

Door Kees Dijkman



17

c
o

n
ta

c
t    M

AART 2022

Daarom ben ik lid

‘Toen mijn ouders lid 
werden van Spierziekten 
Nederland was ik een jaar 

of vijf’, vertelt Annemarie. ‘Ik her-
inner me als eerste de landdagen 
op de legerbasis in Crailo, vlak voor 
mijn puberteit. De ouders gingen 
daar naar de jaarvergadering en de 
kinderen werden vermaakt. Je ging 
naar huis met een tas vol spul-
letjes, uitgezwaaid door mensen 
van de vereniging. Heel leuk! Ik 
ben ook talloze keren naar een 
jongerenweekend van Spierziekten 
Nederland geweest. Dat gaf een 
soort kampgevoel, ik heb er fantas-
tisch leuke herinneringen aan.’
Tegenwoordig heeft Spierziek-
ten Nederland voor Annemarie 
een andere functie. ‘Je kunt met 
lotgenoten en via de vereniging 
heel veel uitzoeken’, licht ze toe. 
‘Vroeger heb ik daar veelvuldig 

gebruik van gemaakt. Vandaag de 
dag lees ik wel eens verhalen op 
het Myocafé. En ik overleg met 
andere leden, bijvoorbeeld over 
zaken als zorg of wonen.’

RODE BRIL
Annemarie heeft zich als lid van 
werkgroep De rode bril in het 
verleden sterk gemaakt voor de 
invoering van het persoonlijk 
assistentiebudget (PAB): ‘We heb-
ben een werkgroep opgericht en 
jarenlang gelobbyd om het PAB 
van de grond te krijgen, waardoor 
zelfstandig wonen mogelijk zou 
worden. Onze voorzitter Yvonne 
Westhoek – helaas inmiddels 
overleden – had een opvallen-
de rode bril waar in de Tweede 
Kamer vaak naar verwezen werd. 
Daarom noemden we ons ‘werk-
groep De rode bril’.’

Uiteindelijk is het PAB in 2015 
ingevoerd. Hierdoor kon Anne-
marie vanuit haar Fokuswoning 
verhuizen naar een zelfstandige 
woning. ‘Ik heb nu zelf de regie en 
weet welke mensen ik binnen-
haal. Dat voelt voor mij beter en 
veiliger.’ 

Door Carolien Noordhuizen

Hoewel ze door haar spierziekte SMA dag en nacht onder
steuning nodig heeft, is het voor Annemarie Verbunt (52) 
essentieel om zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Daarom 
lobbyde ze in Den Haag jarenlang voor het PAB (persoonlijk 
assistentiebudget) en zet ze zich als 
kaderlid voor Spierziekten Nederland in.

‘Gewoon Annemarie, met haar 
dromen en idealen’

Annemarie deed afgelopen jaar mee aan Het Oranjepad ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het prinses Beatrix Spierfonds, met haar PGB-hulp (links) en haar nichtje.
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Bij een verhoogd risico op een ernstige erfelijke aandoening 
kunnen mensen met een kinderwens in aanmerking komen 
voor een preimplantatie genetische test (PGT). PGT kan 
tegenwoordig bij steeds meer spierziekten worden toegepast. 
De keuze is altijd aan toekomstige ouders. Professor 
Christine de Die, al 38 jaar als klinisch geneticus verbonden 
aan Maastricht UMC+, legt uit wat PGT inhoudt.

Medische zorg

Embryoselectie (PGT) 
bij steeds meer  

spierziekten mogelijk 

De pre-implantatie geneti-
sche test (PGT) gebeurt in 
een ivf-procedure (reageer-

buisbevruchting) en vindt drie 
tot vijf dagen na de bevruchting 
van de eicel in een reageerbuis 
plaats. Zo kunnen embryo’s met 
ernstige genetische afwijkingen 
worden geselecteerd voordat deze 
mogelijk leiden tot een zwanger-
schap. Bij elke procedure wordt 
maximaal één embryo zonder 
de onderzochte afwijking in de 
baarmoeder geplaatst. Hieruit 
kan zich vervolgens een normale 
zwangerschap ontwikkelen. 
De genetische tests en het 
onderzoek van de embryo’s in de 
PGT-behandeling vinden alleen 

in het Maastricht UMC+ plaats: 
zo’n 700 tot 800 keer per jaar. De 
ivf-behandeling en plaatsing van 
embryo’s kan ook in Amsterdam, 
Groningen, Utrecht en Maastricht 
gebeuren. Per behandeling is 
er zo’n 20 tot 30% kans op een 
zwangerschap. Inmiddels telt Ne-
derland zo’n 1000 ‘PGT-kinderen’.

ZWAARWEGENDE REDENEN
Niet elke erfelijke aandoening 
komt in aanmerking voor PGT. Er 
is een Landelijke Indicatiecommis-
sie (LIC) die op basis van enkele 
criteria beslist of PGT gedaan mag 
worden. ‘Veel spierziekten zijn 
ernstig, zoals myotone dystro-
fie, SMA, Duchenne en Becker. 

Deze aandoeningen hoeven we 
niet meer voor te leggen aan de 
commissie’, legt Christine de Die 
uit. ‘Maar er zijn ook spierziekten 
die milder kunnen verlopen, zoals 
HMSN. Dit moeten we voorleggen 
aan de commissie. Die kan dan 
vier mogelijke antwoorden geven: 
Ja, ja mits, nee tenzij of nee. Als 
het ‘nee, tenzij’ is, zijn er gelukkig 
vaak uitzonderingen mogelijk. 
Dat kan op basis van medische 
criteria, als er een ernstige vorm 
van die ziekte in een specifieke 
familie voorkomt. Of als er al een 
ivf-indicatie is. En soms zijn er 
zwaarwegende psychosociale re-
denen, bijvoorbeeld als iemand al 
meerdere miskramen heeft gehad.’
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Medische zorg

Wanneer PGT kán, is er nu veel 
mogelijk. ‘Vijfentwintig jaar geleden 
konden we bij Duchenne eigenlijk al-
leen maar kijken of het vruchtje een 
jongen of een meisje was: de meisjes 
plaatsten we terug omdat de ziekte 
alleen bij jongens voorkomt. Inmid-
dels kunnen we technisch gezien bij-
na alles wel. PGT is ook mogelijk bij 
allerlei soorten spierdystrofieën, de 
meeste myopathieën (zoals myotu-
bulaire en myofibrillaire myopathie), 
X-gebonden HMSN en een aantal 
mitochondriële myopathieën. FSHD-
1 kan inmiddels ook. Het hele traject 
duurt alleen mogelijk wat langer.’ 
Dat neemt niet weg dat de PGT 
soms gewoon niet kan doorgaan. 
‘Daar hebben wij dan een uitgebreid 

gesprek over met de ouders. Soms 
is er bij de ouders bijvoorbeeld niet 
genoeg (fysieke en emotionele) 
draagkracht om de ivf-procedure 
aan te gaan en alles wat daarbij 
komt kijken. Of is de ziekte bij de 
moeder al zo ver gevorderd dat je 
je af moet vragen of het wel goed 
is voor haarzelf en het kind als ze 
zwanger wordt.’ 

VERWIJZING
De duur van het PGT-traject is 
een van de zwaarste aspecten. De 
meeste koppels komen na verwij-
zing van hun huisarts of specialist. 
‘De oorzaak van de ziekte en de 
genfout moeten bekend zijn. Dan 
krijgt het stel een intake in het 

MUMC+. We kunnen het PGT-traject 
starten als de aandoening toege-
laten is, anders moet de indicatie-
commissie toestemming verlenen. 
Dat kan maanden duren.’ 
Bij een ‘bekende’ aandoening 
duurt het een half jaar tot een 
jaar voordat het koppel met de ivf 
kan beginnen. ‘De voorbereiding 
bestaat uit twee fasen: het maken 
van de genetische test om embryo’s 
mee te onderzoeken en de gynae-
cologische voorbereiding. Voor de 
test is bloed van het paar nodig, en 
meestal van een eerder kind of van 
de ouders van het paar. Als het een 
recessieve aandoening is, gaan wij 
kijken wat het goede en het kwade 
gen is. Het maken van zo’n 

De duur van het PGT-traject  
is een van de zwaarste aspecten
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spuiten, de eitjes moeten wor-
den afgenomen, het stel moet 
wachten of er gezonde vruchtjes 
zijn – dat kan dagen tot weken 
duren. Bijna iedereen vindt het 
lichamelijk en emotioneel zwaar 
want de ivf kan pijn doen en niet 
elke vrouw is direct zwanger. Elk 
stel heeft recht op drie vergoe-
de ivf-behandelingen. Zo’n 40 
tot 50 procent van de vrouwen 
raakt zwanger. Dat is iets minder 

dan gemiddeld bij ivf omdat de 
problematiek complexer is, en het 
onderzoek plus de selectie van 
de embryo’s de kans op zwanger-
schap verlaagt.’ 

Door Carolien Noordhuizen 

Meer info
Bezoek voor meer informa-
tie over PGT de website van 
pgtnederland.nl

test kost ongeveer zes maanden, 
bij zeldzame aandoeningen soms 
wel een jaar.’
In de tussentijd is er de gynae-
cologische voorbereiding in een 
van de aangesloten ivf-centra 
(Maastricht, Groningen, Utrecht of 
Amsterdam). Het paar ondergaat 
verschillende onderzoeken. Pas 
als alle lichten op groen staan, 
kan de ivf-procedure beginnen. 
‘De vrouw moet hormonen 

Prenatale diagnostiek

Wie geen PGT wil en toch wil weten of de baby een spierziekte heeft, kan kie-
zen voor prenatale diagnostiek. Elke zwangere vrouw krijgt tegenwoordig een 
NIPT (bloedonderzoek) en 20-wekenecho aangeboden. Je komt voor een vlok-
kentest of vruchtwaterpunctie in aanmerking als er sprake is van hoge kans 
op een erfelijke aandoening bij het toekomstige kind. Dit alles gebeurt onder 
begeleiding van een gynaecoloog, verloskundige, huisarts of klinisch geneticus. 
Je krijgt bij elke stap uitleg over het proces, de mogelijke uitslag en de keuzes. 

’Je kinderwens moet wel 
écht groot zijn’

Sarah heeft, net als haar moeder, FSHD. Pas als 
ze over PGT hoort, durft ze haar kinderwens te 
onderkennen: ‘Ik wilde mijn ziekte niet doorgeven 
aan mijn kind. Daarom had ik tot mijn 35e geen 
kinderwens.’ Ze maakt in juni 2017 een afspraak om 
de mogelijkheid van PGT te bespreken. Uiteindelijk 
gaat ze via Maastricht UMC+ naar Brussel, omdat 
PGT voor FSHD destijds nog niet werd aangeboden 
in Maastricht. Inmiddels kan dit wel in Maastricht, 
mits FSHD-1 in de familie voorkomt. Bij FSHD-2 is 
PGT niet mogelijk. 

Medische zorg

https://www.pgtnederland.nl/
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Met z’n vieren vliegen naar een 
zonnige stad. Dat leek ons, mijn 
zussen en ik, een feestelijk cadeau 
voor onze jarige moeder. Ze wordt 
maar één keer zeventig, toch? Het 
feest ging niet door en het vliegen 
ook niet. Een wereldwijde pandemie 
hield ons thuis. Vlak voordat zij 
al eenenzeventig werd, kwam er 
toch nog een verrassingsweekend. 
Wel naar een stad, maar vanuit 
mijn moeders huis hadden we dit 
keer met de fiets kunnen gaan. 
Om de spanning op te bouwen 
haalde ik haar toch maar op en op 
de Waalburg reden mijn zussen al 
toeterend aan ons voorbij.

Mijn moeder kan er niet goed 
tegen als ze niet weet wat er gaat 
gebeuren. Maar ze had, volgens 

Eelke droomt
In Nijmegen

opdracht, netjes haar zwempak, 
luchtbed en rubberen laarzen 
meegenomen. Gelukkig bleken die 
alle drie niet nodig en had mijn zus 
een fles wijn in haar weekendtas. 
Bij B&B Aan de Anna in Nijmegen, 
een oud herenhuis met twee ruime 
slaapkamers en een woonkeuken, 
kon mijn moeder opgelucht 
ademhalen.

Het was trouwens nog best een 
klus om een programma samen 
te stellen met drie zussen. 
Vooral als eentje een spierziekte 
met bijbehorende elektrische 
rolstoel heeft, de ander liefst gaat 
crossbiken door een bos, en met 
elkaar winkelen al eens eerder geen 
succes bleek. Gelukkig vonden 
we de ‘Grenzland Draisine’, tussen 

de stadjes 
Groesbeek 
en het Duitse 
Kranenburg. De 
zussen konden keihard 
trappen op de pedalen van de 
‘fietstrein’ en ik zat prinsesheerlijk 
naast mijn moeder op een bankje, 
te genieten van het samenzijn. De 
wijnproeverij erna was trouwens 
snel beslist, en zagen we daar niet 
heel even het zonnetje door de 
wijnstokken glinsteren? Nederland, 
zo gek nog niet. Mams, zussen, love 
you!

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

Na twee maanden wachten is ze aan de beurt voor 
een intake. ‘Ze konden ons helpen. Vervolgens 
moet het hen lukken om een test te ontwikkelen.’ 
In februari 2018 krijgen ze uiteindelijk groen licht 
voor de start van het PGT-traject. ‘Ik kreeg eerst 
medicatie om mijn eicellen te laten rijpen. Op dag 
acht bleken er al achttien eitjes rijp te zijn.’ Sarah 
is opgetogen: achttien eitjes zijn vast genoeg. Er 
is immers maar 50% kans dat een eicel de ziekte 
heeft. Toch zijn er maar twee embryo’s zonder de 
spierziekte. ‘Elf eitjes hadden mijn spierziekte. Ik 
schrok echt.’ 
Op de terugplaatsing van deze embryo’s volgt er 
twee keer geen zwangerschap. Bij een nieuw traject 

zijn er uiteindelijk drie embryo’s zonder spierziekte. 
‘Wachten is het meest vreselijke van ivf. Je kinder-
wens moet ook wel écht groot zijn als je dit traject 
aangaat.’ Begin januari 2019 is ze zwanger en Sarah 
baart een prachtige dochter. Ze willen daarna nóg 
een keer het traject in voor een tweede kind, maar 
Sarah kan lichamelijk een stuk minder. Ze is bang 
om na een volgende zwangerschap nog verder 
achteruit te gaan. ‘Maar mijn kinderwens blijkt toch 
groter dan mijn angst.’ In 2021 zijn Sarah en haar 
man met de twee overgebleven embryo’s (die zijn 
ingevroren) een nieuw ivf-proces ingegaan, maar dit 
leidde niet tot een zwangerschap. Sinds december 
is het koppel gestart met een nieuw PGT-traject. 

Medische zorg

http://www.eelkedroomt.nl
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JE BENT EEN STERKE OUDER ALS JE ZELF 
EEN SPIERZIEKTE HEBT
Ouders die zelf een spierziekte hebben staan regel-

matig voor allerlei uitdagingen in het leven. In deze bijeenkomst 
delen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Vervolgens kun je zelf je 
ervaring inbrengen en tips met anderen delen. Deze bijeenkomst 
is voor alle ouders die zelf een spierziekte hebben.

• Maandag 25 april 2022 - online

BIJEENKOMST ROLLEN
Een scala aan oplossingen voor als je even kracht te 
kort komt. Van lichtlopende handbewogen rolstoel, tot 

hippe balansrolstoel en alles wat daartussen ligt. Er is veel moge-
lijk tegenwoordig, wat past het best bij jou? Of misschien heb je 
zelf een mooie oplossing gevonden die je wil laten zien aan andere 
leden. Kom ook dan vooral naar deze bijeenkomst om je kennis 
met de andere leden te delen!

• Zaterdag 21 mei 2022 - Tilburg

EEN SPIERZIEKTE WAT DOET HET MET  
JE LEVEN? 
Een spierziekte heeft invloed op alle vlakken van je 

leven. Je eigen fysieke gezondheid natuurlijk, maar ook op werk, 
relaties, je gezin en misschien ook op de manier hoe je in het leven 
staat. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met elkaar hoe de 
diagnose je leven beïnvloed, de mooie en de moeilijke aspecten.

• Zaterdag 21 mei 2022 – Amsterdam

ALLEENSTAANDEN, HOE DOP JE JE 
EIGEN BOONTJES 
Wie helpt je als je hulp nodig hebt? Hoe is het om 

ergens alleen naartoe te gaan? Met wie kan je lachen en huilen? 
Tijdens deze bijeenkomst wisselen wij ervaringen, nuttige tips en 
praktische adviezen uit.

• Zaterdag 18 juni 2022 - online

Bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van Spierziekten 
Nederland. Bijeenkomsten op locatie zijn onder voorbehoud van de 
op dat moment geldende coronamaatregelen.

Agenda

GEZONDE APPS
Op de digitale zorggids zijn allerlei apps 
verzameld die jouw leven gemakkelijker 
kunnen maken. Er zijn verschillende ca-
tegorieën met aandoeningen, maar ook 
meer algemene apps over bijvoorbeeld 
bewegen en leefstijl, medicatiegebruik 
en ontspannen. Voor mensen die klach-
ten hebben na covid zijn er ook apps 
beschikbaar. Kijk voor meer informatie 
op: https://www.digitalezorggids.nl/
apps-en-meer/

SCHADE AAN  
ROLSTOEL?
Heb je een rolstoel in bruikleen en is 
die beschadigd? Wat gebeurt er dan? 
Bij consumentenprogramma Kassa 
kwamen meldingen binnen dat die 
kosten soms op de gebruiker worden 
verhaald. Dat kan niet. De gemeente is 
de aangewezen partij om die schade te 
vergoeden. De gemeente heeft namelijk 
zorgplicht. Alleen als iemand ernstig 
nalatig is geweest of er is opzet in het 
spel, dan kan de gemeente de kosten 
verhalen. Kijk op: https://www.spier-
ziekten.nl/wettenenregels/mobiliteit/
rolstoelen/

AANGEPASTE VAKANTIE
Op spierziekten.nl is onder zorgthe-
ma’s een speciale pagina ingericht over 
aangepaste vakanties. Ben je van plan 
om er tussenuit te gaan? Kijk dan even 
op deze pagina voor tips, informatie, 
hulpmiddelen, zorg en nog veel meer. 
Ook als je internationaal op vakantie 
wilt, kun je er terecht. Kijk op: https://
www.spierziekten.nl/themas/aangepas-
te-vakantie/

Kort nieuws

https://www.digitalezorggids.nl/
https://www.spier-ziekten.nl/wettenenregels/mobiliteit/
https://www.spierziekten.nl/wettenenregels/mobiliteit/
https://www.spierziekten.nl/wettenenregels/mobiliteit/
https://www.spierziekten.nl/themas/aangepaste-vakantie/
https://www.spierziekten.nl/themas/aangepaste-vakantie/
https://www.spierziekten.nl/themas/aangepaste-vakantie/
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STAP 1: DOE AANGIFTE 
INKOMSTENBELASTING

•  Zet je computer aan, ga naar  
mijn.belastingdienst.nl en log in met je DigiD.

•  Klik op Inkomstenbelasting.
•  Klik op Belastingjaar 2021.
•  Klik op Aangifte inkomstenbelasting doen.
Je kunt tussentijds je aangifte bewaren en later 
verdergaan. De Belastingdienst kijkt pas mee als je 
de aangifte instuurt.

STAP 2: CHECK JE GEGEVENS
De Belastingdienst heeft je persoonlijke gegevens 
al voor je ingevuld. Ook de gegevens over je loon, 
uitkering of pensioen staan er al in. Net als de 
gegevens van je bankrekeningen en spaartegoeden. 
Kijk alles nog een keer goed na. Vul zo nodig de 
gegevens aan. Bijvoorbeeld over jouw partner, jouw 

onderneming, jouw eigen woning of spaartegoeden 
boven de geldende vrijstellingen. Als je die hebt.

STAP 3: VINK ZORGKOSTEN AAN
Nadat je de vorige gegevens hebt ingevuld, kom je 
in het tabblad Uitgaven.
•  Vink Zorgkosten aan. Als je nog andere aftrek-

posten hebt (zoals uitgaven voor tijdelijk verblijf 
thuis van een persoon met een handicap), dan 
vink je die ook aan. 

•  Klik op Akkoord. Je komt nu in het tabblad Zorg-
kosten.

In het bovenste witte veld staat voor wie je zorg-
kosten mag aftrekken. In het tweede witte veld 
staat het drempelbedrag. Alleen als je (samen met 
jouw fiscale partner) in totaal meer zorgkosten hebt 
dan de drempel, blijft er aftrek over. De drempel is 

Belastingdienst

Zorgkosten terugkrijgen 
via de belastingaangifte: 

zo doe je dat

Bijna iedereen die een spierziekte heeft, weet dat er altijd 
extra kosten zijn die niet worden vergoed. Een deel van die 
kosten kun je wel terugkrijgen: via de aangifte inkomsten
belasting. Dan kun je bepaalde zorgkosten aftrekken. Wil je 
aan de slag? Volg dan dit stappenplan.

Dit artikel gaat over de aangifte over 2021.  
Je kunt deze aangifte doen vanaf 1 maart 2022. 

mijn.belastingdienst.nl
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afhankelijk van jouw (gezamenlijke) inkomen. Het 
bedrag dat hier staat heeft de online aangifte zelf 
berekend, op basis van de gegevens over jouw situa-
tie en jouw inkomen die je eerder hebt ingevuld.
Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal alge-
mene regels. Je moet de kosten in 2021 zelf hebben 
betaald. Kreeg je een vergoeding, dan kun je dat 
deel niet aftrekken. Verder gelden er per onderdeel 
van de aftrek telkens andere regels.
In het onderste blauwe veld van het tabblad Zorg-
kosten staan de posten die aftrekbaar zijn. Posten 
die niet in dit lijstje staan, zijn dus niet aftrekbaar. 
Eigen bijdragen voor zorg zijn nooit aftrekbaar. 
Ook niet als het gaat om een eigen bijdrage voor 
zorg, voorzieningen of hulpmiddelen die wel in het 
lijstje staan. Toch blijven er vaak kosten over die je 
wel kunt aftrekken. Het loont dus de moeite om het 
lijstje in te vullen.

STAP 4: ZET JE KOSTEN OP EEN 
RIJTJE

Heb je kosten bij de verschillende onderdelen? 
Zorg er dan voor dat je de gegevens hierover over-
zichtelijk in een map bewaart. Je vult bij elke post 
in de aangifte namelijk alleen het totaalbedrag in. 
De Belastingdienst kan je wel om een onderbouwing 
vragen. Kun je die niet leveren, dan zal de inspec-
teur de aftrek niet accepteren. Bewaar je adminis-
tratie daarom vijf jaar. Doe je als fiscale partners 
samen aangifte? Tel dan de uitgaven van jou en 
jouw fiscale partner bij elkaar op en vul telkens het 
totaal bedrag in.

Geneeskundige hulp
Het gaat hier om kosten voor medische en para-
medische zorg, inclusief tandartskosten. Denk ook 
aan erkende medische behandelingen in het  

In dit artikel vind je een kort stap-penplan voor deze aftrek. Wil je meer weten? Kijk dan op de web-site Meerkosten.nl. Bedenk daar-bij wel dat het altijd voordeliger is om kosten vergoed te krijgen (bijvoorbeeld door de gemeente of door jouw zorgverzekeraar), dan ze zelf te betalen en daarna af te trekken als zorgkosten! Op Meerkosten.nl staan ook organi-saties die je kunnen helpen. 

https://meerkosten.nl/
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buitenland die jouw verzekeraar niet vergoedt. Het 
moet wel altijd gaan om behandelingen door artsen 
of paramedici die werken volgens in Nederland 
geldende medische standaarden. Ook uitgaven voor 
particuliere ziekenzorg (verpleging en verzorging) 
vallen onder deze post.

Reiskosten ziekenbezoek
Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die 
minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde 
je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn 
de kosten volledig aftrekbaar. Je moet dan wel de 
bonnen bewaren! Nam je de auto, dan geldt een 
standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift
Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, 
op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven 
voor homeopathische middelen zijn aftrekbaar, 
maar alleen als ze door een erkende arts zijn voor-
geschreven.

Hulpmiddelen
Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothe-
sen (waaronder ook bruggen die een tandarts aan-
brengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander 
vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor 
brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmid-
delen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, 
scootmobielen en woningaanpassingen.

Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken 
aan artsen of andere behandelaars. Reisde je per 
openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten 
volledig aftrekbaar. Nam je de auto, ga dan uit van 
de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief 
afschrijving en onderhoud. Je kunt die kilometerprijs 
berekenen op basis van de ANWB Autokostenmodule. 
https://www.anwb.nl/auto/autokosten#/kenteken
 
Kreeg je een vergoeding van de zorgverzekeraar 
voor het ziekenvervoer, dan moet je die in minde-
ring brengen op de aftrek. In sommige gevallen zijn 
ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) 

aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig. Je moet 
aantonen dat je vanwege jouw handicap of ziekte 
meer vervoerskosten hebt dan anderen, die voor het 
overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde 
situatie zitten als jij. Dat lukt alleen als je (1) een 
volledige administratie bijhoudt van al jouw ver-
voerskosten en (2) kunt nagaan wat een vergelijk-
baar iemand normaal gesproken aan vervoerskosten 
heeft. Een tabel hiervoor kunt u vinden op de site 
van het Nibud. https://www.nibud.nl/consumenten/
aftrek-extra-vervoerskosten/

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed  
(vast bedrag)
Deze aftrek geldt alleen voor huisgenoten en alleen 
voor meerkosten ten opzichte van andere mensen 
die geen ziekte of beperking hebben. Er geldt een 
laag forfait van € 300 voor extra uitgaven die je wel 
aannemelijk kunt maken, maar niet hoeft aan te 
tonen. Zijn jouw extra uitgaven aantoonbaar hoger 
dan € 600? Dan kun je € 750 aftrekken.

Extra gezinshulp
Het gaat bij deze post alleen om particuliere huis-
houdelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zon-
der indicatie, of naast een indicatie (als de indicatie 
niet toereikend was). Er geldt voor de aftrek van ge-
zinshulp een extra drempelbedrag, afhankelijk van 
jouw inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel 
zijn aftrekbaar. Maak je gebruik van extra gezins-
hulp, dan berekent de online aangifte automatisch 
deze extra drempel.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
Je kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd 
wordt in de dieetlijst van de Belastingdienst. En al-
leen als je dit dieet volgt op voorschrift van een arts 
of een erkende diëtist. Je moet daarom over een 
actuele, ondertekende dieetverklaring beschikken. 
Je vindt de dieetlijst in de online aangifte, onder het 
vraagtekentje bij dit onderdeel.
•  Staat je dieet in de lijst? Vink dan ‘ja’ aan. Er 

verschijnt dan een uitklapscherm onderin het tab-
blad. Daar kun je jouw naam invullen en het dieet 
in de lijst aanvinken.

Belastingdienst

https://www.anwb.nl/auto/autokosten#/kenteken
https://www.nibud.nl/consumenten/
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plusje vóór ‘Nog een dieet toevoegen’ en vink het 
tweede dieet aan in de lijst.

•  Is er nog iemand voor wie jij of jouw partner de 
dieetkosten betaald hebben en voor wie je zorg-
kosten mag aftrekken? Vink dan ‘ja’ aan, helemaal 
onderaan het tabblad. Vul vervolgens ook voor die 
persoon de naam en het dieet in.

Voor de diëten in de tabel van de Belastingdienst 
gelden vaste aftrekbedragen. Je hoeft dus zelf geen 
bedrag in te vullen. Dat doet het aangifteprogram-
ma voor jou. Je hoeft ook niet te bewijzen dat je het 
dieet gevolgd hebt en wat je dat gekost heeft. Voor 
de aftrek is het voldoende dat je het dieet voorge-
schreven hebt gekregen.

STAP 5: CHECK HET LIJSTJE
Heb je alle bedragen correct ingevuld? Ben je niets 
vergeten?
•  Klik dan op Akkoord.

STAP 6: VERDEEL DE AFTREK
Ben je fiscale partners, dan kom je na het invullen 
van een aantal aanvullende vragen in het tabblad 
Verdelen. Daar staat al het totaalbedrag aan zorg-
kosten dat u samen mag aftrekken.
•  Vul een bedrag in, in het witte vakje onder 

‘Uw deel’.
•  Klik op ‘Belasting berekenen’. Je krijgt nu te zien 

hoeveel geld jij en jouw fiscale partner terug
krijgen.

•  Probeer dit nog een keer, met een ander bedrag.
•  Probeer dit net zo lang, tot u de meest voordelige 

verdeling hebt gevonden.
•  Klik op Akkoord.

STAP 7: BEKIJK HET RESULTAAT
Ben je tevreden over de verdeling? Of heb je geen 
fiscale partner en hoef je dus niets te verdelen? Klik 
dan op ‘Overzicht belasting en premies’ in het menu 
links in beeld. Je krijgt dan te zien hoeveel belas-
tinggeld je terugkrijgt op basis van de gegevens 
die je hebt ingevuld. Let op: deze berekening is 
nog zonder een eventuele extra tegemoetkoming 
specifieke zorgkosten. Als je recht hebt op deze 
tegemoetkoming, krijg je daar apart bericht over. Je 
hoeft hier niets voor te doen, behalve jouw aangifte 
insturen. Ook als hier nog staat dat je niets terug-
krijgt!

STAP 8: ONDERTEKEN DE AANGIFTE
Dit is de laatste stap. Loop eerst alle gegevens nog 
een laatste keer door. Corrigeer zo nodig fouten. 
Als je zeker weet dat alles klopt, onderteken je de 
aangifte (met uw DigiD) en stuur je ‘m naar de Be-
lastingdienst. Sla de aangifte op jouw computer op 
of print hem uit voor later gebruik. Doe dat vóórdat 
je uitlogt!

STAP 9: MAAK ZO NODIG BEZWAAR
Gaat de Belastingdienst niet akkoord met jouw aan-
gifte? Of is jouw aangifte door de Belastingdienst 
bijgesteld en ben je het daar niet mee eens? Maak 
dan binnen zes weken bezwaar. Op de aangifte staat 
hoe je dat moet doen. Het is overigens wel verstan-
dig om hier een deskundige bij te betrekken. Met 
een goede onderbouwing heeft jouw bezwaar veel 
meer kans van slagen. 

Door Kees Dijkman

Belastingdienst

Deze informatie komt van Ieder(in), het Netwerk voor mensen met een beperking 
of chronische ziekte. De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, 
maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was de 
definitieve online aangifte voor het jaar 2021 nog niet beschikbaar. De aangifte 
kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven. 
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Behandeling

Je voorbereiden  
op een operatie

Operaties aan gewrichten zijn bij een spierziekte soms 
onvermijdelijk. Hoe bereid je je daar op voor? En hoe zorg je 
dat je er zo goed mogelijk van herstelt?

Als gevolg van HMSN heeft 
Marloes Kleijn op haar 
veertigste al heel wat ope-

raties achter de rug. In eerste in-
stantie aan haar handen en enkels, 
maar recent ook aan haar heup. ‘Ik 
heb heupdysplasie, een afwijkende 
vorming van mijn heupen waar in 
mijn jeugd nog niet op gelet werd. 
Daardoor is de pijn in de loop van 
de jaren steeds erger geworden. 
Samen met mijn revalidatiearts 
kwam ik tot de conclusie dat een 
operatie onvermijdelijk was.’ 

ZEILVAKANTIE
Achteraf heeft ze er spijt van dat 
ze die operatie heeft uitgesteld 
omdat ze nog met vriendinnen op 
zitskivakantie wilde. Daar kwam 
het niet meer van. ‘In de tussen-
tijd brak ik op een feest van mijn 
werk mijn enkel en kreeg ik nog 
meer pijn dan ik al had. Voor die 
enkel ben ik in het lokale zieken-
huis behandeld voordat ik aan 
mijn heup kon worden geope-

reerd. Ik heb er van geleerd dat je 
met operaties niet te lang moet 
wachten.’ 
Revalidatiearts Wim Janssen 
van Rijndam Revalidatie in het 
Erasmus UMC in Rotterdam 
ziet vaak dat mensen met een 
spierziekte tijd nodig hebben 
om zich mentaal op een opera-
tie voor te bereiden. ‘Als ik de 
mogelijkheid van een operatie 
aankaart bij mensen zonder dat 
ze er zelf om vragen, merk ik dat 
ze er vaak huiverig voor zijn. Dat 
komt meestal omdat ze bang zijn 
dat hun functioneren door de 
immobiliteit van de herstelperio-
de achteruitgaat. De uitkomst van 
een operatie is bij een spierziekte 
ook nooit helemaal zeker. Daar-
om is het belangrijk om voor zo’n 
beslissing de tijd te nemen. Naast 
goede uitleg van de voor- en na-
delen kan ook lotgenotencontact 
en rust daarbij helpen.’ 
Hij begrijpt het als mensen 
kiezen voor het uitstellen van een 

operatie, maar wijst ook op de 
mogelijke gevolgen. ‘Om schade 
te voorkomen kun je een ingreep 
soms beter niet te lang uitstellen. 
Bovendien moet je er rekening 
mee houden dat je bij twee 
voeten twee operaties én twee 
herstelperiodes nodig hebt. Dat is 
een grote belasting.’ 

RESULTAAT
‘Iedereen ziet op tegen een 
voetoperatie. De operatie en de 
opname vallen meestal reuze 
mee, maar het lange herstel-
traject daarna kan tegenvallen’, 
stelt orthopedisch chirurg Jan 
Willem Louwerens van de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen. 
‘Het probleem van een operatie 
bij iemand met een spierziekte is 
vooral dat de oorzaak ligt in die 
spierziekte, en niet alleen in die 
voet. Daardoor verschilt het ook 
per persoon welk resultaat je van 
een operatie mag verwachten. 
De uitdaging is daarom om met 
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alle betrokkenen, inclusief de 
revalidatiearts, te bepalen door 
welke ingreep iemands functione-
ren kan verbeteren. Voor iemand 
die nog loopt, kan het rechtzetten 
van een voet bijvoorbeeld veel 
problemen verhelpen. En voor 
iemand die in een rolstoel zit, kan 
het opereren van een spitsvoet 
veel verschil maken omdat hij 
daardoor zijn voetsteunen weer 
kan gebruiken.’ 
Een orthopedische operatie is bij 
een spierziekte dus altijd maat-
werk. Louwerens vindt het ook 
dankbaar werk. ‘Een operatieve 
ingreep kan bij een spierziekte 
juist veel betekenen, bijvoorbeeld 
omdat iemand zich daardoor 
weer staand kan douchen. Of om-
dat een jonge moeder ’s nachts 
zonder schoenen te hoeven aan-
trekken naar haar huilende baby 
kan lopen. ’ 

HERSTEL VOORBEREIDEN
Revalidatiearts Wim Janssen 
adviseert voor de operatie vooral 
actief te blijven. Een apart trai-
ningsprogramma vindt hij niet 
strikt noodzakelijk: ‘Het gaat er 
vooral om dat je de gewrichten 
beweeglijk houdt en dat je fit 
blijft. Verder is het belangrijk om 

alvast het bewegen na de opera-
tie te oefenen, bijvoorbeeld met 
elleboogkrukken of een looprek. 
Dat geldt vooral als mensen na 
de operatie hun been een korte 
periode niet mogen belasten.’ 
De patiënten van orthopedisch 
chirurg Jan Willem Louwerens 
vertrekken meestal na een 
dag weer naar huis met goed 
werkende lokale pijnstilling. En 
met het advies om na de eerste 
periode rust voor de wondgene-
zing zoveel mogelijk op de been 

te zijn. ‘Hoe actiever je na de 
operatie bent, hoe gunstiger het 
resultaat. Daarvoor helpt het om 
je van tevoren al in te beelden 
hoe je alles kunt doen wanneer je 
niet op je geopereerde voet kunt 
staan. En door alvast te oefenen 
hoe je je met je voet in het gips 
kunt verplaatsen lukt het beter 
om na de operatie weer te gaan 
bewegen.’ Daarnaast adviseert hij 
het krachtsverlies in de onderbe-
nen te compenseren door voor de 
stabiliteit de bovenbenen 

Behandeling

 

‘Zorg ervoor dat je ook 
na de operatie die zorg 
krijgt die je nodig hebt’ 
Marloes Kleijn

‘Hoe actiever je na de 
operatie bent, hoe gunstiger 
het resultaat’
Orthopedisch chirurg Jan Willem Louwerens
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en de rug- en buikspieren sterker 
te maken. 

HULP REGELEN
Ondanks haar eerdere ervarin-
gen met operaties had Marloes 
Kleijn voor haar heupoperatie 
veel stress van het regelen van 
de zorg na de operatie. ‘Door 
eerdere operaties wist ik dat het 
lastig was om meteen na de ope-
ratie naar huis te gaan. Ik woon 
alleen en voor mijn ouders was 
het inmiddels te zwaar om mij 
in huis te nemen. Ik had dus een 
plek nodig waar ik na de operatie 
veilig kon revalideren. In principe 
moet de transferverpleegkundige 
van het opererende ziekenhuis 
dat regelen, maar toen dat niet 
gebeurde heb ik zelf samen met 
mijn revalidatiearts een plek ge-
vonden op de revalidatieafdeling 
van een verpleeghuis, waar alles 
was aangepast en elke dag fy-
siotherapie was.’ Maar echt thuis 
voelde ze zich daar niet. Toen na 
een jaar bleek dat haar enkel niet 
goed genezen was en geopereerd 
moest worden, stelde ze zelf aan 
de transferverpleegkundige als 

revalidatieplek een zorghotel 
voor. De thuiszorg en huishou-
delijke hulp die ze daarna hoopte 
te krijgen, bleek niet zo vanzelf-
sprekend te zijn. ‘Vandaar mijn 
advies om je voor te bereiden 
op de strijd die je moet leveren 
om na een operatie de zorg te 
krijgen die je nodig hebt. Zorg 
dat je daarbij de steun hebt van 
je revalidatiearts of chirurg die 
gespecialiseerd is in spierziekten. 
Die weet hoe alles in je lichaam 
met elkaar samenhangt.’ 

PERSOON
Jan Willem Louwerens is inmid-
dels als chirurg met pensioen. 

De boodschap die hij doorgeeft 
over de behandeling van mensen 
met een spierziekte is kort maar 
krachtig: ‘Behandel de persoon, 
niet het gewricht. Zorg ervoor dat 
je als dokter en patiënt hetzelf-
de resultaat van een operatie 
verwacht, want anders wordt het 
een teleurstelling. En werk altijd 
samen met een team van experts 
om alle zorg rond een patiënt te 
regelen. Daardoor kom je minder 
vaak voor verrassingen te staan 
en kan de zorg voor mensen met 
een spierziekte steeds beter 
worden.’ 

Door Jolanda Keesom 

Behandeling
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‘Neem de tijd voor de 
beslissing, maar stel de 
operatie niet te lang uit’
Revalidatiearts Wim Janssen

Meer informatie
Operaties gaan gepaard met verdovingen. Mensen met een 
spierziekte dienen alert te zijn als ze een plaatselijke of 
gehele verdoving moeten ondergaan.  
Meer over anesthesie en spierziekten is te vinden op:  
www.spierziekten.nl/themas/anesthesie-en-spierziekten/ 

Informatie over spoedoperaties staat op: 
www. spierziekten.nl/themas/spoedzorg

http://www.spierziekten.nl/themas/anesthesie-en-spierziekten/
http://www.spierziekten.nl/themas/spoedzorg
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Sinds 1 januari heeft het Prinses Beatrix Spier-
fonds een nieuwe tweekoppige directie. Na 11 
jaar nemen Ellen Sterrenburg als algemeen 

directeur en Rolf Victorie als directeur fondsen-
werving en communicatie het stokje over van Jan-Ite 
de Ruijter. Geen nieuwe directeur van buitenaf, maar 
een leidend duo van binnenuit. Een nieuwe directie 
met een hele duidelijke gezamenlijke ambitie en een 
enorme berg energie.

AMBITIE
‘De keuze voor een tweekoppige directie was zeer 
bewust en voluit ondersteund door de Raad van 
Toezicht’, aldus Ellen. ‘Rolf zijn expertise en passie 
liggen bij fondsenwerving en communicatie. En mijn 
passie ligt bij het wetenschappelijk onderzoek en 
bij de inhoud. We hebben kort gezegd twee pijlers: 
zo veel mogelijk geld ophalen en het op de meest 
effectieve manier besteden en dat doen we allebei 
vanuit onze eigen rol en deskundigheid. We vullen 
elkaar aan én zijn aan elkaar gewaagd.’ 
Een ideale combinatie waarin de groei en ontwikke-
ling die het Spierfonds op beide terreinen voor ogen 
heeft een goede fundering krijgt. Rolf vertelt: ‘We 
vinden dat we als Spierfonds in onze communicatie 
veel urgenter moeten zijn. De impact van een spier-
ziekte moet een gezicht krijgen. En we mogen best 
wat minder bescheiden zijn. We hebben bijvoor-
beeld een prachtig en ambitieus onderzoekspro-
gramma gentherapie waar briljante wetenschappers 
aan werken, dat mag echt meer aandacht krijgen.’
Op het gebied van onderzoek heeft het duo ook 
grootse plannen. Ze willen de invloed van het 
Spierfonds op het gehele traject vergroten, van on-
derzoek naar het ontstaan van een spierziekte tot 
het toedienen van een werkend medicijn. ‘We willen 
op onderzoeksgebied meer de aanjager zijn van 

SPIERFONDS HEEFT  
EEN nieuwe directie

medicijnontwikkeling, niet alleen de financier. Een 
onderzoekstraject bestaat uit allerlei kleine scha-
kels en die schakels moeten allemaal goed in elkaar 
vallen voordat een arts uiteindelijk een medicijn kan 
voorschrijven. Wij willen als Spierfonds de olie zijn 
tussen deze schakels, we willen toevoegen wat er 
nodig is om het proces soepeler te laten verlopen 
of te versnellen. We willen dus verder kijken dan 
alleen de financiering van het basale onderzoek om 
op deze manier zo snel mogelijk verschil te maken 
voor mensen met een spierziekte.’

SAMENWERKING SPIERZIEKTEN 
NEDERLAND 
‘De samenwerking met Spierziekten Nederland 
en daarmee ook de samenwerking met patiënten 
vinden we erg belangrijk en die lijn trekken we 
zeker door. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van 
onderzoeksaanvragen door de Gebruikerscommis-
sie, die uit patiënten en zorgverleners bestaat. De 
stem van de patiënt hierin is cruciaal, zij kunnen 
immers als geen ander aangeven welke problemen 
zij relevant vinden om te onderzoeken en of de mo-
gelijke uitkomsten echt verschil maken in het leven 
van iemand met een spierziekte, aldus Rolf. Ellen 
vult aan: ‘Er komen vaker nieuwe medicijnen op de 
markt, we hebben de juiste technieken, we hebben 
de juiste wetenschappers en de juiste kennis, het is 
aan ons om al die elementen samen te laten komen. 
Daardoor zal ook de samenwerking met Spierziek-
ten Nederland intensiever worden. Zo moeten we 
ervoor zorgen dat nieuwe medicijnen sneller bij de 
patiënt terechtkomen. Dit kan alleen door samen te 
werken, goed af te spreken wie welke rol oppakt in 
het traject én te vertrouwen op elkaars expertise. 
En dat vertrouwen is er zeker, we gaan mooie 
stappen zetten samen.’ 

Prinses Beatrix Spierfonds
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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.

Handig

KINDERFIETS  
MET TRAPONDERSTEUNING
De POM Easy is een elektrische kinderfiets met lage 
instap. Speciaal ontwikkeld voor kinderen en kleine 
volwassenen die wat extra ondersteuning kunnen 
gebruiken bij het fietsen.

De POM Easy is verkrijgbaar bij POM  
Revalidatietechniek voor €5.309.  
hulpmiddelen.spierziekten.nl/ 
kinderfiets-met-trapondersteuning

ROLSTOEL  
MET BALANSTECHNIEK
Een rolstoel op twee wielen met balanstechniek 
houd je perfect in balans. De nieuwe generatie 
rolstoelen Hoss en iBOT zijn er voor gebruikers 
van de elektrische rolstoel. De Hoss combineert 
de wendbaarheid van een indoor rolstoel met 
de outdoor-mobiliteit van een offroad-machine. 
Met de iBOT kun je traplopen en deze verheft 
je tot ooghoogte van een staand iemand. Beide 
stoelen zijn bedienbaar met een joystick.

De Hoss en iBOT 
zijn verkrijgbaar 
bij 2KERR B.V., 
prijs op  
aanvraag. 
hulpmiddelen. 
spierziekten.nl/
rolstoelen-met- 
balanstechniek

ROLSTOELAANHANGER
Een rolstoel heeft weinig opbergmogelijk-
heden. Met deze trolly achter je rolstoel kun 
je veel meenemen. Zonder tas dient het als 
bagagerek voor van alles en nog wat.

De Transporter is verkrijgbaar bij  
T.N.S. Revalidatie Service voor €310,45. 
hulpmiddelen.spierziekten.nl/ 
rolstoelaanhanger

https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/kinderfiets-met-trapondersteuning-1/
https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/rolstoelen-met-balanstechniek/
https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/rolstoelaanhanger/
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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

Handig

DUBBELE BEKERHOUDER
Wat is er leuker om als rolstoelgebruiker twee kopjes koffie of thee 
mee te kunnen nemen? Heel normaal eigenlijk! Met de Coffee2Roll, 
de dubbele bekerhouder van Quokka, gaat dat lukken.

De Coffee2Roll is verkrijgbaar bij Quokka B.V., prijs op aanvraag.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/quokka-bekerhouders

HANDGREEP  
VEILIGHEIDSGORDEL
Als je veiligheidsgordel niet meer binnen 
handbereik is, brengt deze handgreep 
de gordel met ruim 10cm dichter-
bij. Met twee drukknopjes op de 
gordel te bevestigen.

De gordelhandgreep is verkrijgbaar bij 
de zorgwinkel, op te vragen via able2.nl 
voor €8,95. hulpmiddelen.spierziekten.nl/
handgreep-veiligheidsgordel

STANDAARD VOOR JE FÖHN
Als je tegelijk je haar wilt föhnen en borstelen kom je 
één hand te kort. Dan is een standaard voor de föhn 
wel zo handig. Verkrijgbaar als tafelmodel of met zuig-
nap voor bevestiging aan bijvoorbeeld een spiegel.

Het tafelmodel is verkrijgbaar bij  
Zorgthuiswinkel.nl voor €22,95.  
De föhnhouder met zuignap bij  
Orangeshop.eu voor €19,95.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/ 
standaard-voor-fohn

ANTI-TRILLEPEL
Bij mensen met bewegingsproblemen 
is eten een hele opgave. Deze Gyenno 
anti-trillepel signaleert en compen-
seert handtremoren. Wordt geleverd 
met vork en lepel en is geschikt voor 
zowel rechts- als linkshandigen.

De Gyenno Bravo Twist is verkrijg-
baar bij Sarkow b.v. voor €343.
hulpmiddelen.spierziekten.nl/
anti-trillepel

PLASTUIT VOOR 
VROUWEN
Geen (schoon) toilet in de buurt, dan 
helpt deze plastuit vrouwen staand of 
zittend in een rolstoel te plassen. 
Is herbruikbaar, want er blijven na 
reiniging geen restjes en geuren 
achter en bacteriën kunnen zich niet 
hechten. Verkrijgbaar in 9 kleuren.

De plastuit is verkrijgbaar bij Uixi voor €19,95 
inclusief opbergzak. hulpmiddelen.spierziekten.nl/
plastuit-voor-vrouwen

https://community.spierziekten.nl/channel/74/hulpmiddelen
https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/plastuit-voor-vrouwen/
https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/anti-trillepel/
https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/quokka-bekerhouders/
https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/standaard-voor-fohn/
https://hulpmiddelen.spierziekten.nl/hulpmiddelen/product/handgreep-veiligheidsgordel/
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The making of

In deze rubriek laten we zien hoe onze producten en projecten 
tot stand komen en wie daarbij betrokken zijn. Een kijkje achter 
de schermen. In dit deel: wat komt er kijken bij het herzien van 
een brochure?

HET HERZIEN  
VAN EEN BROCHURE

Spierziekten Nederland heeft in haar bestaan een 
flinke berg voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. In 
deze ‘The making of’ het herzien van een boekje 
van ongeveer dertig pagina’s waarin medische 
inzichten en ervaringsverhalen bijeen zijn gebracht. 
Zo hebben we brochures over de spierziekten die 
het vaakst voorkomen, maar ook over algemenere 
onderwerpen zoals voeding en fysiotherapie bij 
spierziekten. 
Op dit moment hebben we een kleine 70 brochures 
voor patiënten en hulpverleners in omloop. Niet alle 
brochures die we ooit hebben gemaakt, zijn nog 
verkrijgbaar. We moeten de (soms razendsnelle) 
ontwikkelingen op medisch gebied goed in de gaten 
houden om volledig en juist te blijven informeren. 
Daarom halen we verouderde brochures uit ons 
aanbod of herzien we ze volledig. 

KLOPT ALLES NOG?
Tijdens ons voorlichtingsoverleg bespreken we 
welke brochures bijgedrukt moeten worden. We 
kijken ook naar de inhoud van de brochure: klopt alle 
informatie die erin staat nog, zijn er nieuwe medi-
sche inzichten die toegevoegd moeten worden of 
die tekstwijzigingen opleveren? De diagnosewerk-
groepleden en medisch adviseurs helpen hierbij. 
Ook de schrijfstijl en opmaak worden beoordeeld: 
zijn ze up-to-date? Soms moet er een complete 

herziening volgen en een andere keer volstaat een 
kleine aanpassing of inlegvel met een correctie. Dat 
scheelt een flinke investering in geld en tijd; het 
herzien van een brochure neemt soms wel een jaar 
in beslag.

INFORMATIE ONVOLLEDIG
Neem bijvoorbeeld de brochure ‘Moeder worden 
als je een spierziekte hebt.’ Een redacteur en twee 
medisch adviseurs hebben deze in 2007 met zorg 
samengesteld. De laatste tijd kregen we signalen dat 
de informatie in de brochure mogelijk niet volledig 
is omdat er niets in stond over bijvoorbeeld PGT 
(pre-implantatie genetische tests, zie pagina 18) 
en over meer gespecialiseerde diagnostiek om (de 
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The making of

graad van) SMA vast te stellen bij een ongeboren baby.
De opmaak is inmiddels veranderd én de schrijfstijl 
bondiger. Ook een lijst met hulpverleningsinstan-
ties heeft een opfrisbeurt nodig. Misschien moet de 
brochure een andere naam krijgen: vader kan tenslotte 
ook een spierziekte hebben en beide ouders kunnen 
drager zijn in plaats van ziek. We spreken af dat één 
redacteur de update van de brochure gaat coördineren. 

KRITISCH MEEKIJKEN
In de tussentijd gaan we op zoek naar moeders met 
een spierziekte die de brochure kritisch kunnen beoor-
delen. Worden de vragen die zij hadden rondom het 
zwanger worden en kinderen krijgen beantwoord? Her-
kennen zij zich in de ervaringsverhalen die erin staan? 
Welke informatie is volgens hen wel en niet relevant? 
Een van de moeders geeft bijvoorbeeld aan dat ze de 
persoonlijke interviews in de brochure waardeert; zij 
miste tips en ervaringen van anderen toen zij tijdens 
haar zwangerschap een spierziekte kreeg. We vragen 
de moeders ook of zij hun persoonlijke verhaal willen 
vertellen in de brochure: interviews worden gepland, 
gehouden en uitgewerkt.

MEDISCHE INZICHTEN
Het medisch-inhoudelijke traject loopt tegelijkertijd. 
We vragen aan hoogleraren gynaecologie en klinische 
genetica of zij de medisch-inhoudelijke teksten willen 
beoordelen en eventueel willen aanvullen met de 
nieuwste medische inzichten. Drie medisch adviseurs 
werken tussen hun andere werkzaamheden door in 
hetzelfde tekstdocument. Dit proces neemt enkele 
maanden in beslag. 

Na ruim een half jaar moet de redacteur de voorge-
stelde wijzigingen bekijken, wegen en afstemmen. 
De brochure krijgt een nieuwe indeling en de teksten 
worden in één stijl herschreven. We gaan op zoek 
naar beeldmateriaal dat we vrij mogen gebruiken. 
Het eindresultaat gaat daarna nog naar alle per-
sonen die eraan hebben meegewerkt. Ook dit leidt 
weer tot nieuwe wijzigingen en inzichten die moeten 
worden verwerkt. Tot slot wordt de eindtekst voor-
gelegd aan de leden van de communicatieredactie. 
Na een ronde slotcorrecties kan de brochure dan 
eindelijk naar de drukker. Mijlpaal bereikt. 

Door Carolien Noordhuizen

De brochures voor jouw spierziekte vind je op de 
persoonlijke pagina op www.spierziekten.nl:  
mijn.spierziekten.nl/mijn-bibliotheek/brochures/

Moeten we nog wel 
blijven drukken?
Het laten drukken van brochures wordt 
steeds minder gebruikelijk; niet vreemd in 
een tijd dat je vrijwel alles kunt downloaden 
en printen. Als lezer heb je snel de beschik-
king over de informatie en het kost een 
aanbieder veel minder tijd en geld om een 
digitale tekst te maken en te verspreiden. 
Bovendien kan zo’n digitale tekst veel mak-
kelijker worden geüpdatet.
Tot nu toe drukt Spierziekten Nederland wél 
haar brochures omdat veel leden graag infor-
matie op papier lezen. Een gedrukte brochure 
ziet er bovendien betrouwbaarder uit dan wat 
velletjes uit de printer als je naar je arts of 
hulpverlener gaat. Maar ook de hulpverleners 
raadplegen de informatie graag digitaal. 
De brochures zijn tot nu toe al digitaal (als 
pdf) beschikbaar. De online leesbaarheid 
verbeteren vraagt een andere opbouw en een 
andere manier van schrijven. De brochure 
‘Moeder worden als je een spierziekte hebt’ 
fungeert als proefkonijn. 

https://mijn.spierziekten.nl/mijn-bibliotheek/brochures/
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advertenties

Gewoon gaan. Net als iedereen.

iBOT elektrische rolstoel
Ga waar je wilt. In de iBOT elektrische rolstoel. Een multifunctioneel persoon-
lijk mobiliteitshulpmiddel met 6 verschillende standen waarmee je dingen 
bereikt die je voorheen voor onmogelijk had gehouden.

Je komt er zelf, met de iBOT in 4-wielmode. Rijd gemakkelijk over ruwe onder-
gronden als zand, gras, stenen en zelfs sneeuw.

Kijk een ander recht in de ogen en maak écht contact. In de balansmode 
beleef je de wereld samen. Of je nu zit, staat of loopt.

Standaard Balanceren Traplopen4-Wiel Autorijden Verplaatsen

2KERR is dé specialist in hulpmiddelen 
met balanstechniek. 

Interesse?          0412 - 488 705

Ons team staat klaar om je te helpen.

2KERR Oss | +31 (0)412 - 488 705 | info@2kerr.com | www.2kerr.com 

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

mailto:info@2kerr.com
http://www.2kerr.com
http://www.fokuswonen.nl
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advertenties

Incl. 2 dagdelen varen 
Incl. 2 dagdelen varen 
in onze aangepaste boot in onze aangepaste boot 

(+ schipper)!(+ schipper)!

Geniet hier samen met vr ienden Geniet hier samen met vr ienden 
of familie van ee n hee rlijke vakantie!

T  +31 6 - 29 55 11 05     E  info@edwinstichting.nl     www.edwinstichting.nl

of familie van ee n hee rlijke vakantie!of familie van ee n hee rlijke vakantie!of familie van ee n hee rlijke vakantie!of familie van ee n hee rlijke vakantie!
Aan de rand van het pittoreske Friese watersport dorp 

Langweer staat het Edwinhuis. Deze aangepaste 
vakantiewoning is geschikt voor acht personen en heeft alle 

faciliteiten voor twee personen met een lichamelijke beperking. 

Vanuit de woonkamer kijk je zo uit op één van de 
haventjes. Gezellig winkelen of een terrasje pakken 

is geen probleem in het drempelvrije dorp. 

mailto:info@edwinstichting.nl
http://www.edwinstichting.nl
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Doe jij ook mee met de Spier-Run 
op zaterdag 23 april?
Ren, wandel of rol vanuit huis mee voor 
de strijd tegen spierziekten.
Meld je aan op spieractie.nl/spierrun

advertentie

Colofon
55e jaargang, nr. 1
Maart 2022

ISSN 1383-0872

Contact is een uitgave van Spierziekten
Nederland en verschijnt 4x 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 suikerrietfolie. 
Werp deze wikkel in de PMD-container.

Redactie
Gemma Bierman (hoofdredactie)
Rietje Krijnen (eindredactie a.i.)
Tessa Dingelhoff (assistentie)
Anne Marie Klerkx
Charlotte van Esch
Vimla Jaggoe

Opmaak en vormgeving
idd.nu

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

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.

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

Advertentieverkoop
BDU
Postbus 67
3770 AB Barneveld
Frank van Gils
tel. 06 53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

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

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

http://www.spierziekten.nl
mailto:f.gils@bdu.nl
http://www.spierziekten.nl
mailto:mail@spierziekten.nl
mailto:redactie@spierziekten.nl
mailto:ledenadministratie@spierziekten.nl


occasions

0252 - 210611 info@bierman.eu

rolstoelauto rolstoelbus groepsvervoer zelf rijden scootmobielauto

MEER DAN 200+ OCCASIONS OP VOORRAAD!

W W W.B I E R M A N A B.N L

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2005 
92.249 km
Automaat
Ja
€ 10.950

RENAULT KANGOO AUTOMAAT
ROLSTOELAUTO

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2018 
39.085 km
Handgeschakeld
Ja
€ 35.950

VOLKSWAGEN CADDY MAXI 5+1 
ROLSTOELAUTO

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2016 
17.094 km
Automaat
Ja
€ 37.950

VOLKSWAGEN CADDY 5+0 OF 
3+1 ROLSTOELAUTO

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2019 
6.211 km
Handgeschakeld
Ja
€ 39.950

FIAT DUCATO L1H1 (AIRCO) 
ROLSTOELBUS

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2016 
14.083 km
Handgeschakeld
Ja
€ 28.950

RENAULT KANGOO 3+1 
ROLSTOELAUTO LUCHTVERING

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2016 
80.024 km
Automaat
Ja
€ 17.950

FIAT DOBLÒ BESTELAUTO 
INCL. KOFFERBAKLIFT

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2009
69.252 km
Handgeschakeld
Ja
€ 13.950

DACIA LOGAN MCV 5+1 
ROLSTOELAUTO

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2009
290.616 km
Handgeschakeld
Ja
€ 12.950

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
L2H1 5+1 ROLSTOELBUS

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Benzine
2019 
28.529 km
Handgeschakeld
Ja
€ 34.950

PEUGEOT RIFTER L1 
ROLSTOELAUTO

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2016 
73.497 km
Handgeschakeld
Ja
€ 29.950

FORD TRANSIT CUSTOM L1H2 
ROLSTOELBUS

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2016 
127.020 km
Handgeschakeld
Ja
€ 27.950 excl. BTW

OPEL MOVANO L2H2 
ROLSTOELBUS GROEPSVERVOER

Brandstof
Bouwjaar
Km. stand
Transmissie
Garantie
Prijs

Diesel
2019 
35.000 km
Automaat
Ja
€ 49.950

FORD TOURNEO CUSTOM L2H1 
ROLSTOELBUS

mailto:info@bierman.eu


Bel gratis 0800 - 444 777 2 of ga naar www.otolift.nl

Ontvang gratis

onze brochure!

€750,-
Korting
t/m 30-04-22

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

T22

Dunste enkele rail ter wereld!

http://www.otolift.nl



