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Ledendag 2016
Een verantwoording door het bestuur, een blik op de toekomst, een
afscheid en na een smakelijke lunch iedereen aan het werk. Kort samengevat was dit de jaarlijkse ledendag die dit jaar op 16 april is gehouden, zoals
gebruikelijk in het Nieuwegein Business Center in Nieuwegein.
De jaarlijkse ledendag van de Neurofibromatose Vereniging Nederland is
een belangrijk moment voor onze patiëntenvereniging. Het bestuur heeft
in de eerste plaats de mogelijkheid (en de plicht) om verantwoording af
te leggen over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde inhoudelijke
en financiële beleid. Tevens wordt de leden een blik gegund op de in het
nieuwe verenigingsjaar voorgenomen activiteiten. Na presentaties door
de verantwoordelijke bestuursleden keurden de leden met algemene
stemmen het gevoerde beleid goed.
Dit deel van de ledendag, in feite de statutair voorgeschreven algemene
ledenvergadering, is ook een goed moment om stil te staan bij de
samenstelling van het bestuur. Dit keer was dit onderdeel heel bijzonder:
er werd afscheid genomen van twee bestuursleden en drie nieuwe
bestuursleden werden aan de ledenvergadering gepresenteerd.
Na een periode van tien jaar hebben
we Riet Vermeulen, al die tijd onze bijzonder betrouwbare penningmeester,
uitgezwaaid. We hebben dat niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Voor haar
grote verdiensten voor de vereniging
heeft de ledenvergadering haar het
erelidmaatschap van de vereniging
toegekend en als blijvende herinnering
daaraan spelde voorzitter Ton Akkermans
haar de gouden verenigingsspeld op.
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LEDENDAG

We namen ook afscheid van Gabriel van Essen die zich samen met zijn
echtgenote Hannie sterk heeft gemaakt voor het lotgenotencontact binnen
de vereniging en de laatste periode daarnaast het eindredacteurschap van
de Nieuwsflits heeft vervuld.
Op voordracht van het bestuur heeft de ledenvergadering drie nieuwe
bestuursleden benoemd: Ad Romme als nieuwe penningmeester, Marina
van Doesburg die samen met Hannie van Essen verantwoordelijk wordt
voor het lotgenotencontact en Dave de Klerk die de leden-administratie
onder zijn hoede neemt. Elders in deze Nieuwsflits zijn hun adressen en
telefoon-nummers opgenomen.
Het middagdeel van de ledendag had een wat andere invulling dan
gebruikelijk. Dit keer geen presentaties door wetenschappers, waarbij de
leden in hoofdzaak alleen kunnen luisteren, maar een reeks werkgroepen
waarvoor de leden zich vooraf hadden kunnen aanmelden. De werkgroepen
werden geleid door medewerkers uit diverse universitaire medische centra.
Zij werden daarbij voor de rapportages ondersteund door studenten van
die instellingen.

LEDENDAG
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In de werkgroepen werd een actieve inbreng van de leden verwacht: Zij
kregen de mogelijkheid vragen te stellen over tal van aspecten die met de
aandoening NF gepaard kunnen gaan. Er was ook ruimte om hun zorgen te
uiten en waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Dat leverde niet
alleen veel herkenning van de problematiek op, maar ook tips hoe om te
gaan met NF.
Uit reacties na afloop van de werkgroepen is gebleken dat veel leden de
aanpak met werkgroepen erg hebben gewaardeerd: op die manier voelden
zij zich veel meer betrokken bij waar de vereniging voor staat.
Het duurt nog even voordat het resultaat van de werkgroepen bekend zal
zijn. In een volgende Nieuwsflits zal daarover uitgebreid verslag worden
gedaan.

Hans Weijma
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Regiobijeenkomst Zuid
Zaterdag 2 april j.l. was het voor mij de eerste regiobijeenkomst Zuid te
Reuver. Om kwart voor 8 vertrokken we vanuit Delft richting het zuiden,
bij de grens Brabant- Limburg een groot bord met de tekst “De Limburgers
heten u welkom.” Dit klopte helemaal, het was een hartelijk welkom met de
leden die aanwezig waren te Reuver.
Na de koffie en een welkomstwoord van Hannie van Essen, werd er ook nog
het een en ander over het expertise centrum verteld.
Daarna kwamen de verhalen los om elkaar beter te leren kennen.
Er werden ervaringen gedeeld over medicijnen, slaapproblemen
en vermoeidheid. Het leverde positieve, interessante tips en gesprekstof op.
Het was goed om naar elkaar te luisteren.
Na een broodje te hebben genuttigd, hebben we afscheid van elkaar
genomen en keerde we weer huiswaarts via Roermond richting Delft.
Ondanks de geringe opkomst, was het toch een gezellige en geslaagde
bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 17 september 2016.
Groet,

Marina van Doesburg

REGIONIEUWS
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Interview met de familie Molegraaf

De familie Molegraaf bestaat uit, Angela, Fred, de kinderen Amber, Mathijs
en de hond Woezel. Ze wonen in een gezellig huis in Heemskerk.
Angela is werkzaam in de gezondheidszorg met dementerende mensen.
Fred is werkzaam als lasser, machine bankwerker.
Angela heeft zich kortgeleden opgegeven als lid bij de vereniging.
Haar zoon Mathijs van 11 jaar heeft NF.
Toen Mathijs 9 maanden oud was, kregen Angela en Fred te horen dat
hun zoontje NF heeft van wegen meerdere cafe au lait vlekken. Met deze
klachten naar de huisarts gegaan en besproken. Met hem de afspraak
gemaakt pas bij problemen weer aan de bel te trekken. Kort geleden is
Mathijs voor onderzoek en een MRI scan in het VU te Amsterdam geweest,
uit deze onderzoeken kwam naar voren dat Mathijs autistisch is, tumoren
op zijn oogzenuw heeft en ook een afwijking in zijn hoofd. Hij is snel moe.
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INTERVIEW

Toen was het duidelijk: Mathijs heeft NF.
De familie gaat verder voor onderzoek of dit een erfelijke of een spontane
mutatie is bij Mathijs. Angela en Fred. Zij voelden zich alleen en niet
begrepen na de gestelde diagnose bij Mathijs. Via een gesprek met de
maatschappelijk werkster en op zoek naar meer informatie via internet bij
de vereniging terechtgekomen en lid geworden.
De familie is blij met de contactgroep Noord Holland, zeker ook omdat er
meer kinderen met de aandoening zijn, Mathijs dacht dat hij de enige was
met deze aandoening. Hij weet nu dat het niet zo is.
Mathijs heeft 5 jaar op een reguliere school gezeten. Nu zit hij op een
speciale school, waar die het naar zijn zin heeft. Via de school gaat hij naar
fysio om motoriek en spieren te trainen.
Hij speelt graag games op de computer, waar hij heel erg vaardig mee is.
Mathijs heeft ook een zeer stoere kant, mountainbiken en karate.
Hij geniet van het mountainbiken op het strand.
Met karate heeft hij al 2 bekers gewonnen.
Hij heeft de gele band en gaat 18 juni voor de oranje band.
Mathijs succes de 18e! Laat je de vereniging nog wel horen of je de oranje
band hebt gehaald? Hij houdt ook heel erg veel van dieren. Het gezin heeft
sinds 11 maanden een hond Woezel een terriër. Daar speelt en ravot hij mee.
Amber is 14 jaar, zit op het VMBO en is een zeer verdienstelijke kunstrijdster
op de schaats. Hiervoor traint ze 5 keer in de week te Alkmaar.
Ze houdt ook heel erg veel van dieren.

INTERVIEW
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De familie gaat graag in de zomer op vakantie, kamperen met de tent op
een camping aan het Gardameer in Italië. Daar hebben ze veel plezier en
kunnen lekker zwemmen.
Familie Molegraaf hartelijk dank voor de spontane ‘ja’, na mijn vraag voor
dit interview.

Marina van Doesburg
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INTERVIEW

Wie vertel je wanneer wat over
neurofibromatose?
Wie vertel je wanneer wat over neurofibromatose?Op NF1-symposium: Een
stroomschema kan behulpzaam zijn.
Is het wijs om op school, op je werk of aan vrienden of kennissen te vertellen
dat je neurofibromatose hebt? En zo ja, hoeveel vertel je dan? En als je een
opmerking krijgt of mensen staren je aan, wat zeg je dan? Er zijn heel veel
situaties waarin je dat moet bedenken, waarin je afwegingen moet maken.
Tijdens een workshop op het NF1-symposium presenteerde Marianne
de Ranitz-Gobel, bekend van ‘Koen & Dapper’, een stroomschema dat
behulpzaam kan zijn bij het maken van die afwegingen.
De vraag ‘wie vertel je wanneer wat over neurofibromatose’ is vaak
een onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten van de NFVN
regiogroepen, want iedereen krijgt er mee te maken. Het is lastig om steeds
af te wegen wat te zeggen en er is ook niet één manier. Zo kiest de één er
voor om niets te zeggen tegen collega’s op het werk. Dat kan ook goed,
want ze heeft er weinig tot geen last van. Maar een ander vertelt: ‘ik had
last van vermoeidheid, maar ja, mijn collega’s zeiden dat ze ook moe waren.
Omdat ik steeds commentaar kreeg, dacht ik: ik ga het ze allemaal in één
keer uitleggen. Tijdens de grote pauze. Tot mijn verbazing vonden ze het
fijn dat ik het vertelde. Ik heb daarvan geleerd dat het belangrijk is om uit
te leggen wat ik heb en wat ik nodig heb om goed te kunnen functioneren.
Want als je het niet vertelt, kun je ook niet verwachten dat ze het
snappen’. *
(*Op www.ervaringrijk.nl kun je lezen hoe mensen omgaan met o.a.
onbegrip en/of botte reacties op je uiterlijk.)

WIE VERTEL JE WANNEER...
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Zelf de regie nemen
Marianne licht tijdens het symposium toe dat je op verschillende manieren
kunt reageren, maar dat het vooral aan te bevelen is om zelf het initiatief te
nemen om er wat over te vertellen. Het voordeel daarvan is dat je zélf de
regie neemt en je niet overvallen wordt door vragen of opmerkingen van
een ander. Bovendien kun je vooraf oefenen: hoe zeg ik het en wat zeg ik?
Vaak breekt dat het ijs en je bent er ‘van af’, je hoeft er niet meer over te
piekeren. Als je zelf het initiatief neemt, zet je dat op ‘voorsprong’ en groeit
je zelfvertrouwen.

Wat is het voordeel voor jou?
Maar je kunt niet alles voor zijn. Soms word je overvallen door een vraag
over je uiterlijk, je vermoeidheid. Het maakt dan uit of de vraag van een
bekende of een onbekende is. Als het een bekende is en je hebt tijd en je
voelt je rustig, dan kun je afwegen wat het voordeel is voor jou om iets
te vertellen. Want afhankelijk van het contact kan het jou wat opleveren.
Op school kan het bijvoorbeeld duidelijkheid verschaffen, of begrip en kan
er gezamenlijk gezocht worden naar de juiste begeleiding en hulp. Zoals
iemand vertelde: ‘ik heb het uitgelegd aan de schoolcoördinator dat mijn
dochter NF1 heeft. Dat namen ze serieus en nu krijgt ze extra tijd voor
toetsen en ze mag bij hoofdpijn eerder naar huis.’
In het contact met vrienden kan het o.a. hulp en begrip opleveren. ‘Toen ik
samen met een vriendin op vakantie was, heb ik het haar verteld. Ik dacht
dat ze het raar zou vinden, maar dat is helemaal niet zo. Ze snapt het beter,
dus dat maakt alles wat gemakkelijker.’ Als de vraag door een onbekende
wordt gesteld, kun je je afvragen of je die onbekende vaker zult zien. Als dat
niet zo is, hoef je er niets mee, maar als je hem of haar vaker zult zien, dat
kun je bekijken wat het voordeel is voor jou om wél iets meer te vertellen.
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WIE VERTEL JE WANNEER...

Nare opmerkingen
Helaas is de ervaring dat er ook regelmatig nare, vervelende opmerkingen
worden gemaakt. Marianne, die zelf NF1 heeft, kent dat maar al te goed. “Als
het van (kleine) kinderen komt, die er in hun oprechte nieuwsgierigheid van
alles uitflappen, is het meestal minder lastig. Je kunt hen een eenvoudige
uitleg geven, zoals: ‘iedereen heeft wel wat. De een heeft krullen. Ik heb dit.
Ik heb een speciaal oog/oor.’ Jouw uitleg helpt om vooroordelen tegen te
gaan.
Als volwassenen zo bot reageren, is er geen direct voordeel of belang
voor jou. Je kunt het negeren en weglopen, maar als je het aankunt, kun
je ook vanuit sterkte reageren. Dan kunnen zij er iets van leren. Een botte
opmerking komt vaak voort uit onhandigheid, onwetendheid en niet weten
wat te doen of zeggen. Wat kan je dan zeggen? Bijvoorbeeld: ‘ik heb een
aandoening die niet besmettelijk is. Het zou fijner zijn als u daar gewoon
naar vroeg in plaats van een vervelende opmerking te maken.’ Op deze
manier geef je je grens aan, maar leer je ze ook iets en voorkom je misschien
dat ze het nog eens of bij iemand anders ook zo doen.”

Wat jij belangrijk vindt
En als je vertelt over neurofibromatose, bedenk dan vooraf wát
je vertelt. Je hoeft niet alles te vertellen, maar hou het bij wat
noodzakelijk en relevant is. Of wat de ander ziet of waar jij last van
hebt. Jij bepaalt wat dat is, op basis van wat jij belangrijk vindt.
Tot slot benadrukt Marianne dat het stroomschema in ontwikkeling is en
dat er niet één manier is van reageren. Het schema probeert te helpen om
het in lastige situaties makkelijker te maken om te reageren. Daar kun je zelf
je voordeel mee doen, maar ook je ouders, broers, zussen of partner.

WIE VERTEL JE WANNEER...
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Begin ZELF te
vertellen

Je krijgt een
VRAAG van:

je:
hebt zelf ‘regie’
Kan oefenen
Breekt het ijs
Stelt ander gerust
Bent er ‘van af’
Het zet je op
‘voorsprong

Bekende

Onbekende

Tijd/rustig?

Vaker zien?

N

Later
moment
of korte
versie

J

J

Nee, maar
prettige of
neutrale
vraag

N

Wat is het soort contact?

Relatie - Familie - Vriend(in) - Werk - Buurt School - Hobby/sport - Via contact - Overig

Weeg af wat jouw voordeel is om iets te vertellen
(zie bijlage) Vertellen:

Wat:

Hoe:

- Noodzakelijk is
- Relevant is
- De ander ziet
- Last geeft (je niet ziet)
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- Kort en duidelijk
- Gebruik folders e.d.
- Alleen wat jij wilt

WIE VERTEL JE WANNEER...

Het is niet verplicht iets te
zeggen.

(klein) kind

Volwassene

Is oprecht en
nieuwsgierig

Er is geen direct
voordeel/belang.
(Ga eventueel naar
‘Onbekende’ in het
schema)

Met uitleg ga je
vooroordelen tegen

Wat zeg/doe je?

Wat zeg/doe je?

Ga door je knieën
Toon begrip
Zeg dat niet leuk is
Niet teveel info
Eenvoudige taal

Sta rechtop
Kijk ander aan
Luid en duidelijk
Confronteer ander
met zijn botheid
Loop evt. weg

Algemene tips:
-

Denk niet voor de ander (het komt vaker
‘rotter de strot uit’ dan bedoeld)
Het is niet verplicht iets te zeggen
Vertel de waarheid, maar niet persé alles
Details kunnen later ook nog
Gebruik humor, maak een grapje
Duidelijkheid geeft rust, stelt gerust

WIE VERTEL JE WANNEER...
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Tips voor professionals
Artsen en behandelaars zullen ook vaak moeten afwegen: wat vertel ik wel
en wat vertel ik niet over neurofibromatose? Moet een ouder van een heel
jong meisje met NF1 al bij het eerste gesprek weten dat er verhoogde kans
op borstkanker is? Ook voor hen heeft Marianne de Ranitz-Gobel een aantal
bruikbare tips.
Waar artsen en professionals rekening mee zouden moeten houden is: de
leeftijd, de hoeveelheid tijd die beschikbaar is, hoelang de diagnose bekend
is en wat het begripsniveau is van degene met neurofibromatose. Marianne
heeft dat verder uitgewerkt in het volgende schema.
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Tips van ouders
Op dit onderdeel van de workshop kwamen veel aanvullende suggesties
van voornamelijk ouders van kinderen met neurofibromatose:
* betrek het (jonge) kind niet bij alle onderwerpen die besproken worden
met de ouders. Soms wordt de ouder verrast doordat iets verteld wordt
waar het kind bij is en de ouders liever nog niet hadden willen vertellen
of bespreken. Liever apart overleg, óf vooraf telefonisch overleg, óf vooraf
een vragenlijst invullen en aangeven of er behoefte is om zaken apart te
bespreken.
In een 1e gesprek krijgen ouders heel veel informatie: graag snel
daarna een uitgebreider gesprek.
Heb aandacht voor het kind: bijvoorbeeld kind moet zich bij elke
arts weer helemaal uitkleden. Dat is vervelend en belastend. Kunnen
artsen niet van kamer rouleren?

WIE VERTEL JE WANNEER...
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-

Graag aandacht voor brusjes.
Graag erkenning voor vragen, bezorgdheid van ouders.
Graag overleg met arts vanuit gelijkwaardige positie. Arts brengt
medische kennis in, ouders / patiënt brengt ervaringskennis in.
Gerichter vragen stellen en verschil in inzicht benoemen.
Want als ouder A zegt en het kind B, is het goed om dat verschil te
benoemen en te vragen of je dat van elkaar herkent.

Wij hopen dat dit stroomschema en deze tips behulpzaam zijn bij de vraag
‘wie vertel ik wanneer wat over neurofibromatose’.

Joke Zephat

mede organisator van de workshop
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Neurofibromatose en het behalen van je
rijbewijs
Niets is vreemd aan mensen met NF en ook wij hebben zin of behoefte
aan het behalen van een rijbewijs. In de huidige moderne samenleving is
het heel normaal dat je probeert om je rijbewijs te halen. Het hebben van
de aandoening NF (NF1 of NF2) hoeft daar helemaal geen belemmering in
te zijn. Tenslotte moet je voor het behalen van je rijbewijs examen doen.
De examinator beoordeelt of rijvaardigheid voldoende aanwezig is. Als dat
oordeel positief is loop je net als alle anderen naar het gemeentehuis om
vol trots je rijbewijs aan te vragen.
Tenminste zo zou het moeten zijn!
De praktijk is wat weerbarstiger en dit begint al met het nemen van rijlessen.
Een van de eerste dingen die je moet regelen, is het invullen van een eigen
verklaring waarin vragen worden gesteld over jouw gezondheid.
Nou daar komt het al bij vragen 3 en 10 van de eigen verklaring: Bent u onder
behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis,
een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?
Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het
besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?
De angel zit hem nou net in de
laatste toevoeging van vraag 3; ‘of
een ziekte van het zenuwstelsel?’.
Wat vul je daar nu in? Bij NF1 weet
bijna iedereen op de leeftijd dat ze
willen starten met rijlessen dat ze
deze aandoening hebben. Bij NF2
ligt de zaak heel wat genuanceerder,
de meesten weten op deze leeftijd

NF EN JE RIJBEWIJS
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gewoon niet dat ze NF2 hebben. NF2 uit zich vaak later. Zij zullen de vraag
gewoon ontkennend kunnen beantwoorden. Bij NF1 komt vrij veel ADHD
(wat meer) of ASS (wat minder) als bijkomende diagnoses voor. Dit valt onder
de psychiatrische stoornissen. Deze groep zal vraag 3 dus met ja horen te
beantwoorden. Als gevolg hiervan gaat het CBR vragen om een medische
beoordeling door een psychiater. Dit hoeft verder geen vervelende
gevolgen te hebben (als wij even vergeten dat je die extra keuring zelf
moet betalen). Veelal zal de psychiater kunnen beoordelen dat de ADHD of
ASS geen gevolgen heeft voor de rijvaardigheid en dat de toetsing door de
examinator bij het rijexamen volstaat. Bij een eerste aanvraag bij personen
met ADHD of ASS zal eveneens bij de beoordeling een rijtest met een
deskundige op het gebied van de praktische rijgeschiktheid van het CBR
plaatsvinden.

Wat vertel je nu over jouw NF1 als ziekte van het zenuwstelsel?
NF1 is een aangeboren aandoening. NF1 kan zich op heel verschillende
manieren uiten. Sommige mensen hebben alleen een paar vlekjes op
de huid. Anderen hebben een gecompliceerde ziekte met een scala aan
vooral psychische, neurologische en andere klachten. Goed is om blijven te
beseffen dat NF1 een aandoening is die zich op veel verschillende manieren
kan uiten. Bij mensen met NF1 moet de rijgeschiktheid dus per persoon
bekeken worden.
Als NF1 zich bij jou heel mild uit, je hebt géén ADHD of ASS, je hebt enkel
wat café au lait vlekken of enkele onschuldige neurofibromen op de huid
dan heb je geen last van een ziekte van het zenuwstelsel en kan je vraag
3 ontkennend beantwoorden. In dit geval zal je vraag 10 wel bevestigend
moeten beantwoorden en daar de aandoening NF1 opgeven. Het CBR kan
dan vragen om een specialistisch onderzoek. Op basis van de informatie/
keuring zal het CBR een besluit nemen over jouw rijgeschiktheid.
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NF EN JE RIJBEWIJS

Als NF1 zich bij jou heel mild uit, je hebt wel ADHD of ASS, je hebt enkel wat
café au lait vlekken of enkele onschuldige neurofibromen op de huid dan
heb je geen last van een ziekte van het zenuwstelsel. Je moet vraag 3 toch
bevestigend beantwoorden en aangeven dat je ADHD of ASS hebt.
Je hebt echter geen aandoening van het zenuwstelsel dus je moet jouw
NF1 in ieder geval hier niet vermelden. Ook hier zal je vraag 10 wel
bevestigend moeten beantwoorden en daar de aandoening NF1 opgeven.
Het CBR kan dan vragen om een extra specialistisch onderzoek (naast het
onderzoek door een psychiater). Op basis van de informatie/keuring zal het
CBR een besluit nemen over jouw rijgeschiktheid. Bij een eerste aanvraag
bij personen met ADHD of ASS zal eveneens bij de beoordeling een rijtest
met een deskundige op het gebied van de praktische rijgeschiktheid van
het CBR plaatsvinden.
Als NF1 tot klachten - die de rijvaardigheid beïnvloeden - leidt is het melden
van NF1 bij vraag 3 als ziekte van het zenuwstelsel vanzelfsprekend van
toepassing. Het CBR zal bij aanvang vragen om specialistisch onderzoek
maar ook is het CBR dan wettelijk verplicht om de rijgeschiktheid steeds
opnieuw te bezien. De periode van verklaring van rijgeschiktheid kan dan
afhankelijk van de symptomen variëren van 1 tot maximaal 5 jaar. Daarna
moet er opnieuw beoordeeld worden. Er zal steeds gevraagd worden om
een extra onderzoek door een medisch specialist. Je kan ook overleggen
met jouw behandelend specialist of deze de nodige informatie vanuit de
controles uit het recente verleden aan het CBR kan leveren (dit bespaart
keuringskosten). Niet elke arts/specialist zal hier echter toe bereid zijn,
vanwege eventuele belangenverstrengeling. In degelijke gevallen zal toch
een onafhankelijk specialist je moeten keuren. Welke specialist dat is hangt
af van je symptomen. Helaas moet ook de rekening voor deze keuringen
door de (toekomstig) rijbewijshouder worden voldaan.

NF EN JE RIJBEWIJS
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Om meer inzicht in de handelswijze van u en van het CBR te verkrijgen zijn
wij zeer geïnteresseerd in uw ervaringen. Stuur ons een mail naar info@
neurofibromatose.nl en vertel hoe u hier mee bent omgegaan en hoe het
CBR er op reageerde.

Wat vertel je over jouw NF2 als ziekte van het zenuwstelsel?
NF2 wordt vaak pas vastgesteld na het verschijnen van de eerste klachten
(evenwicht, duizeligheid en gehoor). Op zich komt hier ook vraag 2
van de eigen verklaring naar voren: Hebt u last van of last gehad van
evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
Dit zal vaak van toepassing zijn waardoor vraag 3 minder relevant is. Op zich
lijkt hier het melden van de aandoening NF2 in alle gevallen redelijk en van
toepassing. Er is immers sprake van hersentumoren. Het CBR zal dan ook
altijd vragen om nader specialistisch onderzoek. De periode van verklaring
van rijgeschiktheid kan dan variëren van 1 tot maximaal 5 jaar. Ook hier kan
de behandelend neuroloog jou helpen met het doorgeven van de nodige
informatie aan het CBR. Ook hier speelt mogelijke belangenverstrengeling
een rol en zal je hierover in overleg moeten gaan met jouw behandelend
specialist.

Tot slot
In de vragenlijst van de eigen verklaring voor het CBR staan nog meer
onderwerpen die bij sommigen met een zwaardere uiting van NF (1 of 2)
van toepassing kunnen zijn. Dit zijn vragen naar het goed kunnen zien met
beide ogen, verhoogde bloeddruk, gebruik van medicijnen, enzovoort.
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Vanzelfsprekend moet u dit aangeven indien dit voor u van toepassing is.
Het CBR zal in deze gevallen nader onderzoek laten doen.
Het CBR kijkt met een positieve insteek naar wat de mogelijkheden zijn om
het behalen van een rijbewijs mogelijk te maken. Uiteindelijk moet het wel
verantwoord zijn.

Ton Akkermans
Met dank aan Marianne Tan (Senior medisch adviseur CBR), Walter Taal en
André Rietman

Sponsoractie Judith Vliem
Op onze afgelopen ALV kwam daar zomaar Judith Vliem binnen steppen.
Haar sponsoractie waarover eerder onder andere op onze website
ruimschoots is gepubliceerd heeft het nodige bijeengebracht. Zij vertelde
dat zij de elf steden tocht op de step in twee etappes heeft moeten afleggen.
De eerste officiële keer werd deze tocht door weeralarm halverwege
afgelast. Daar had Judith geen goed gevoel bij. Zij vond dit niet helemaal
eerlijk. Uit eigen beweging heeft zij toen het weer tot rust was gekomen de
hele tocht volledig gestept!
Een korte berekening geeft aan ‘anderhalf keer de afstand’.
In één woord: geweldig! Haar actie heeft voor de vereniging ook het nodige
opgeleverd. Vol trots overhandigde zij ons een cheque van € 2.100,00 euro.
Dat geld kunnen wij goed gebruiken! Judith nogmaals dank je wel!
Sponsoracties worden voor onze vereniging steeds belangrijker. Wij zijn
actief bezig met het opstarten van verschillende onderzoeken en ook met
het inrichten van zorgnetwerken voor NF1 en NF2 in de ziekenhuizen in
Nederland. Wij kunnen best wel wat extra financiële steun gebruiken.
Laat Judith’s actie u ook inspireren. Er is heel veel mogelijk. Wij hebben
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verschillende platforms voor u beschikbaar zoals JustGiving en GeefGratis.
Op een eenvoudige wijze kunt u daar op het internet een actie starten.

Denkt u hierover na of heeft u nog vragen? Neem dan gerust
contact op (info@neurofibromatose.nl). Wij zullen u zeker willen
helpen!

Ton Akkermans
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Update Op Eigen Kracht
aan het Werk (OEK)
Vanaf 1 maart 2016 is de OEK-site in de lucht:
www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl.
Deze site heeft tot doel om leden van de aangesloten organisaties een
steuntje in de rug te geven om op eigen kracht vitaal aan het werk te
blijven. De site bied je een werkscan om je werkvermogen te testen en
een gids om je de weg te wijzen wat je kunt doen om je werkvermogen
te verbeteren. Bovendien kun je met vragen terecht bij de helpdesk en
kun je arbeidsdeskundige ondersteuning aanvragen. Hieronder lees je
wat de OEK-site je kan opleveren, hoeveel werkscans al zijn gemaakt
en krijg je informatie over het onderzoek dat in de steigers staat.

Wat kan de site je opleveren?
Andrea Roelofs, lid van de Sarcoïdose Belangen Vereniging, vertelt: “Als
je te maken hebt met een chronische aandoening worden zwakheden
vaak uitvergroot. Dus het is belangrijk dat je zelf vanuit je kracht leert
denken en niet vanuit je zwakheid. Ook als je het gesprek aangaat
met je leidinggevende is het belangrijk om vooraf te bedenken dat
je dat doet vanuit je sterkte. Dus: aangeven wat je nodig hebt om je
werk zo goed mogelijk te doen én die mogelijkheden zelf aandragen.”
Andrea is aan de slag gegaan op de OEK-site en zij zegt daarover: “de werkscan
laat je zien dat je op meerdere gebieden kunt werken aan je werkvermogen.
Door die aandachtsgebieden word je al aan het denken gezet. En de gids
biedt een mooie start om inderdaad stappen te zetten. Of je kunt gebruik
maken van de telefonische helpdesk. Want door er over te praten, krijg je
zelf de zaken meestal op een rijtje. Je kunt ook nog een werkscandeskundige
raadplegen. Dat kost wel geld, maar je kunt dat ook bespreekbaar maken
met je werkgever en hem laten (mee)betalen. Want als jij zelf energie steekt in
het verhogen van je werkvermogen, heeft je werkgever daar voordeel van.”

Aantal ingevulde werkscans en de gids

PROJECT OEK
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Inmiddels hebben 239 mensen de werkscan ingevuld. Als je een (gratis)
werkscan maakt, krijg je het resultaat toegestuurd. Daarop staat op welke
gebieden je actie zou moeten ondernemen. Om je daarin te steunen is
de gids opgezet. Stel, de werkscan laat zien dat je meer actie zou moeten
nemen op het aandachtsveld ‘zelfredzaamheid’ . Dan kun je in de gids
zoeken onder het kopje ‘zelfredzaamheid’. Daar kom je vervolgens via
‘verwijzingen’ op websites waar je bijvoorbeeld aan de slag kunt gaan met
oefeningen, informatie, filmpjes en checklists om ‘effectief te communiceren
op je werk over je aandoening’. Je kiest zelf wat voor jou behulpzaam kan zijn.

Onderzoek: jouw ervaring telt!
OEK wil natuurlijk graag dat deze instrumenten je helpen om vitaal aan
het werk te blijven. Maar of dat écht zo is, weten we niet. Daarom zijn we
samen met Universiteit Maastricht druk bezig om dit te laten onderzoeken.
Dat vergt de nodige tijd. Waarschijnlijk zal dat onderzoek in augustus
starten. We laten je weten wanneer het onderzoek echt van start gaat.
Dan kunnen we jouw ervaring meenemen, want jouw ervaring telt!

Joke Zephat,

werkgroep OEK
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Met de werkscan krijg je helder
waar het mogelijk aan schort,
‘je moet wel zelf stappen zetten!’
Ad Romme, 55 jaar en kandidaat bestuurslid van de NFVN, wil de werkscan
van project Op Eigen Kracht aan het werk (OEK) wel uitproberen. Hij heeft
neurofibromatose, maar ervaart daar weinig last van. Vermoeidheid speelt voor
hem geen rol. Wel heeft hij veel fibromen, lisch noduli (pigmentknobbeltjes
in de iris), last van jeuk en een lichte scoliose. Hij heeft een contract voor 36
uur per week, maar werkt meestal meer uren. Van Ad wil ik graag weten: wat
levert de werkscan hem op en is het aan te raden om een werkscan te doen?
Hoe was het om de werkscan in te vullen en wat was het resultaat?
‘Het invullen vond ik eenvoudig om te doen; de vragen waren zeker
niet te ingewikkeld. Het resultaat kreeg ik onmiddellijk daarna
toegestuurd. Mijn werkvermogen is ‘uitstekend’ en ik kreeg een
enkel advies: om iets meer op mezelf te passen (ik werk meer dan
36 uur) en mogelijk in de toekomst nog wat te doen aan scholing.’
Herken je dit resultaat en wat levert het jou dan nog op?
‘Ja, ik herken dat. Ik werk met heel veel plezier en voel me goed.
Ik heb geen last van vermoeidheid en ben eigenlijk nooit ziek.
Ik heb de vrijheid om mijn werk zelf invulling te geven. De keerzijde is
dat ik vaak meer uren werk, dus daar moet ik inderdaad op passen. De
werkscan is voor mij vooral een bevestiging. En ik wil de andere kant
laten zien: het kan ook goed gaan, ook al heb je neurofibromatose.’

PROJECT OEK
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Zélf stappen zetten
Naast het feit dat Ad geen last heeft van vermoeidheid, kent hij ook geen
leerproblemen. Hij heeft een HBO-studie gedaan op het vlak van de
biochemie en gewerkt in een ziekenhuislaboratorium. Maar hij zag zichzelf
dat werk niet tot aan zijn pensioen doen, want echt naar zijn zin had hij
het daar niet. Daarom pakte hij naast zijn werk de universitaire studie
‘bedrijfseconomie’ op. In het begin was het lastig om als bedrijfseconoom
aan de bak te komen. Hij heeft bij een zorgverzekeraar gewerkt en werd
vervolgens gevraagd om concern-controller te worden bij een instelling
voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en voor mensen met een
niet aangeboren hersenletsel. Daar werkt hij nu nog steeds, met veel plezier.
‘Je moet wel zélf stappen zetten om iets te veranderen aan je situatie. Een
ander doet dat niet voor je!’ zegt Ad daarover.

Fibromen
Ad heeft nooit last gehad van zijn neurofibromatose bij het solliciteren.
Zijn directeur en collega’s weten dat hij neurofibromatose heeft. Dat heeft
hij uitgelegd, maar kort en zeker niet meer dan nodig is. Op straat wordt
Ad wel eens nagestaard vanwege zijn fibromen, maar zijn zoon moet hem
daarop wijzen, want dat heeft hij zelf niet door. Heeft hij dat dan nooit lastig
gevonden? ‘Natuurlijk wel! Vooral in mijn puberteit en daarna. Het is een
proces van jaren om daar mee om te gaan. Toen ik een keer wat grotere
fibromen weg had laten halen en weer terug kwam op mijn werk, zeiden
collega’s: “ik zie wat aan je, maar ik weet niet wat.” Ik besefte toen opeens
dat het andere mensen niet eens meer opvalt en ze er niet aan tillen. Dat
besef hielp mij zelf enorm om er minder last van te hebben.’
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Zou je mensen aanraden om de werkscan in te vullen?
‘Jazeker, het is aan te raden om de werkscan in te vullen. Omdat je daarmee
helder krijgt waar het mogelijk aan schort. Vooral als je minder goed
in je vel zit of het niet zo naar je zin hebt op je werk. Misschien moet je
dan bijvoorbeeld toch wel een opleiding gaan doen om weer verder te
kunnen. De werkscan geeft houvast en is een stimulans om stappen te
zetten. Want je moet het toch zelf doen, een ander doet het niet voor jou.’

Ook de werkscan invullen? Vanaf 1 maart 2016 kun je op
www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl de werkscan invullen. Je vindt
er ook informatie over het project, de helpdesk, de gids en de
arbeidsdeskundige ondersteuning.

Joke Zephat
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Overzicht activiteiten regio’s			
Bijeenkomsten Regio Midden
Contactpersonen

Telefoonnummer

Peter en Henny
Koelewijn

033-2985298

Datum Bijeenkomsten

Bijeenkomsten Regio Noord in Meppel:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Tsjitske Walda

0513-629799

Datum Bijeenkomsten

Bijeenkomsten Regio Noord Holland in Beverwijk:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Edith Heinhuis

075-6219680

Datum Bijeenkomsten

Bijeenkomsten Regio Oost:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Adrie Putman

06-23547092

Janita Velthoen

0578-843728

Datum Bijeenkomsten
17 september 2016

Bijeenkomsten Regio West in Alphen aan den Rijn:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum Bijeenkomsten

Hannie en Gabriel van 0318-784212
Essen
(na 19.00 uur)

Bijeenkomsten Regio Zuid/West in Oud Gastel:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Marion en Christian
van Meer

0165-510357
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Datum Bijeenkomsten

ACTIVITEITEN

Bijeenkomsten Regio Zuid:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum Bijeenkomsten

Corrie Franken

045-5325693

17 september 2016

Bijeenkomst 30-50 jarigen:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Datum Bijeenkomsten

Pieter Rutsen

06-24433472
(na 19u)

19 november 2016

Landelijke contactdag:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Hannie van Essen

0318-784212
(na 19.00 uur)

Datum Bijeenkomsten

Bijeenkomst ouders van jonge kinderen met NF:
Contactpersonen

Telefoonnummer

Astrid Saman

06-19466034

Datum Bijeenkomsten

Adres bijeenkomst:
DuboTechniek Trade Centre
Van Voordenpark 5
5301 KP Zaltbommel

ACTIVITEITEN
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Bestuursleden
Ton Akkermans, voorzitter
Rietvelddreef 42
2992 HJ Barendrecht
Tel. 0180-62 72 68
ton.akkermans@neurofibromatose.
nl

Hans Weijma, secretaris
Neherpark 160
2264 ZC Leidschendam
Tel. 070-327 74 17
hans.weijma@neurofibromatose.nl

Ad Romme, penningmeester
Rembrandtlaan 60
2172 DE Sassenheim
Tel. 0252-221 664
ad.romme@neurofibromatose.nl

Hannie van Essen
Vondellaan 26
3906 EA Veenendaal
Tel. 0318-78 42 12 (na 19.00 uur)
hannie.vanessen@neurofibromatose.nl

Dave de Klerk
Ebro 25
7007 MC Doetinchem
Tel. 0314-625292
dave.deklerk@neurofibromatose.nl

Marina van Doesburg
Libanonstraat 19
2622 HS Delft
Tel. 06-49690177
marina.vandoesburg@neurofibromatose.nl

Pieter Rutsen
Aalstraat 4
1131 BP Volendam
Tel. 06-24433472
pieter.rutsen@neurofibromatose.nl
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Contactpersonen
Coördinatie regio’s en Regio West
Hannie en Gabriel van Essen
Tel. 0318-78 42 12 na 19:00 uur
regiokontakt-nf@hotmail.com

Regio Midden
Peter en Henny Koelewijn
Tel. 033-29 85 298
peterkoelewijn9@gmail.com

Regio Noord
Tsjitske Walda
Tel. 0513-62 97 99
t.walda@kpnplanet.nl

Regio Noord-Holland
Edith Heinhuis
Tel. 075-62 19 680
e_heinhuis@hotmail.com

Regio Oost
Adrie Putman
Tel. 06-235 47 092
Adrieputman.walswerk@hotmail.com
Janita Velthoen
Tel. 0578-84 37 28

Regio Zuid/West
Marion en Christian van Meer
Tel. 0165-51 03 57
nf-regiokontakt@hotmail.com

Regio Zuid
Margré Hunnekens
Tel. 077-475 23 93
mwm.hunnekens@home.nl
Corrie Franken
Tel. 045-5325693
corrie_franken@live.nl

Contactgroep 30-50 jarigen
Pieter Rutsen
Tel. 06-244 334 72 (na 19:00u)
pieter.rutsen@neurofibromatose.nl

Website
Michel Aarts
Tel. 0174-41 45 49
michel.aarts@capgemini.com

Stichting NF World Wide
Wilna Velthuis
mail@stichtingnfworldwide.com
www.stichtingnfworldwide.com

CONTACTGEGEVENS
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Coördinatie Landelijke Contactdagen
Manuela Broek
manuelabroek@kpnmail.nl

Telefonisch contactpersonen
Janneke Akkermans
0180-62 72 68
Wiet Sanders
0522-47 54 84
Inge Schlunk
0356-02 05 70

Contactpersoon jongeren
Babette Segers
babette.segers@neurofibromatose.nl

Contactpersoon WMO
Ria Roelants
035 8878563
(donderdag van 9.30 tot 11.30)
ria.roelants@neurofibromatose.nl

Redactie nieuwsflits
Pieter Rutsen
Toesturen content nieuwsflits
pieter.rutsen@neurofibromatose.nl
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Forum op de website www.neurofibromatose.nl
Het forum op de website is een plek waar leden hun vragen kunnen stellen
aan andere leden en kunnen reageren op vragen van anderen. Het doel is
om in verenigingsverband ervaringen uit te wisselen. Het forum is alleen
voor leden toegankelijk.
Opzeggen lidmaatschap
De NFVN is zeer dankbaar voor het door u in haar gestelde vertrouwen.
Mede door uw bijdrage als lid is onze vereniging in staat op te komen voor
de belangen van de NF patiënt. Wij hopen nog lang onze band te mogen
bestendigen.
Opzeggen van uw lidmaatschap kan door een schriftelijke melding naar
de ledenadministratie (zie achterzijde voorkant).

Neurofibromatose Vereniging Nederland
Secretariaat
Postbus 53386
2505 AJ Den Haag
www.neurofibromatose.nl
info@neurofibromatose.nl
Bank NL05INGB0004420705

Lotgenotencontact
In dit boekje en op onze website www.neurofibromatose.nl
treft u een overzicht van onze lotgenotencontactgroepen en
een activiteitenkalender met de komende bijeenkomsten.
In deze contactgroepen worden de ervaringen met elkaar
gedeeld en ondervindt men steun aan elkaar. U bent hier
van harte welkom!

De NFVN is echt
een volwassen
vereniging geworden. Zij doet veel
goed werk; blijf zo
doorgaan!
Tegen alle mensen
met NF zou ik willen zeggen: “Praat
niet altijd over je
ziekte, maar DOE
iets!

.

Meer informatie
U kunt extra informatie inwinnen via het secretariaat
of via de website van de Neurofibromatose Vereniging
Nederland.

Neurofibromatose Vereniging Nederland
Secretariaat: Postbus 53386, 2505 AJ Den Haag

