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Professionalisering van het beleid

U heeft het vast wel opgemerkt: AVN heeft een nieuwe stijl. De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan de profes-

sionalisering van onze vereniging. We hebben de organisatie vanuit een kritisch oogpunt bekeken en doelen gesteld om u 

nog betere steun te kunnen bieden. 

Een van de speerpunten waar we momenteel hard aan 

werken is het lotgenotencontact. We willen nieuwe contact-

personen aantrekken en ook in een aantal poliklinieken 

spreekuren gaan organiseren. We vinden het belangrijk dat 

leden altijd bij ons terecht kunnen, maar ook dat zij de juiste 

ondersteuning krijgen. Nieuwe contactpersonen volgen 

daarom altijd eerst een cursus bij de NFK voordat ze aan de 

slag kunnen. Met deze maatregelen hopen wij als vereniging 

de ondersteuning te kunnen bieden die u nodig heeft.  

Een nieuwe uitstraling
De communicatie met onze leden speelt voor ons een 

 belangrijke rol. We willen duidelijk maken dat wij er zijn voor 

u. We hebben daarom onze communicatiemiddelen, zoals de 

folder, de website en deze nieuwsbrief een nieuwe uitstraling 

gegeven die vriendelijker en persoonlijker overkomt. En ook 

de schrijfstijl is daaraan aangepast. We hebben al veel leuke 

reacties ontvangen van onder andere KWF Kankerbestrijding, 

NFK en IAS en we hopen dat ook u net zo positief bent als zij.

Leon Widdershoven, Voorzitter AVN
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Nieuwe website

Zoals u misschien al gezien heeft, heeft AVN een compleet 

vernieuwde website. Geheel in nieuwe stijl en geschreven 

naar de behoefte van de bezoeker. De website vormt de spil 

in de communicatie en het scharnierpunt voor het persoon-

lijke contact. U vindt er allerlei informatie over de ziekten en 

de gevolgen daarvan, hoe u in contact kunt komen met 

lotgenoten, wanneer de volgende bijeenkomsten staan 

gepland en meer. We willen u in het bijzonder uitnodigen om 

de korte documentaires te bekijken die op de website zijn 

geplaatst. We spreken daarin onder andere met een 

 mesothelioompatiënt die zijn ervaringen met ons deelt. 

Een zeer ingrijpend interview met een bijzondere man. 

Ook komen deskundigen aan het woord.

Oproep: Denkt u nog aan de jaarlijkse ledenvergadering op 10 oktober a.s. om 13.00 uur in het 
 vergadercentrum La Gare in Den Bosch? Zie achterzijde voor meer informatie over de sprekers.



Nadat ze te horen hadden gekregen 

dat haar man aan een asbestziekte 

leed, zijn Tiny en haar man in 2005 

lid geworden van AVN. In die periode 

hebben ze veel steun gehad aan het 

lotgenotencontact. Na het overlijden 

van haar man besloot Tiny lid te blijven 

en zelf contactpersoon te worden 

om hetzelfde voor anderen te kunnen 

betekenen. “Lotgenotencontact is zo 

belangrijk vanwege herkenning die 

het geeft. Je weet dat je met iemand 

spreekt die iets vergelijkbaars heeft 

meegemaakt en die voor je klaar staat 

als je het even moeilijk hebt. Je staat er 

niet alleen voor.” 

Tiny hecht vooral veel waarde aan 

lotgenotencontact met nabestaanden. 

“De asbestslachtoffers zelf zijn een 

korte tijd lid en krijgen in deze periode 

vanzelfsprekend veel aandacht. En 

hoewel nabestaanden geen lichamelijk 

slachtoffer zijn, zijn ze dat wel geestelijk. 

Ze dragen de gebeurtenis langer met 

zich mee en hebben ook na het over - 

lijden nog veel steun nodig.” Bovendien 

merkt ze dat nabestaanden vaker 

behoefte hebben aan emotionele 

steun, terwijl asbestslachtoffers vaker 

steun zoeken bij het verwerken van 

informatie.

Voor iedereen anders
Wat je als contactpersoon voor iemand 

kan betekenen is per persoon verschil-

lend. Sommige mensen zijn puur op 

zoek naar informatie. Die kunnen al 

geholpen worden door het opsturen 

van een brochure of het verwijzen naar 

een website. Andere mensen vinden 

het fijn om één keer hun hart te luchten 

of juist regelmatig met iemand te 

 kunnen praten. “Sommige mensen bel 

ik zelf terug na een bepaalde periode 

om te vragen hoe het gaat. Als ik 

aanvoel dat daar geen behoefte aan is, 

spreek ik af dat mensen altijd contact 

met mij mogen opnemen wanneer ze 

daar behoefte aan hebben. Het is een 

gevoelig onderwerp waar iedereen 

anders mee om gaat.”

Als u op zoek bent naar lotgenoten-

contact kunt u per telefoon, via de 

website of per e-mail contact opnemen 

met de vereniging. AVN zorgt er dan 

voor dat de contactpersoon uit de regio 

u zo snel mogelijk benadert. 

Interview mevrouw Tiny Daling-Dekker

Nabestaanden dragen de gebeurtenis nog lang met zich mee

Lotgenotencontact is een belangrijk speerpunt van AVN. Over het land verdeeld heeft de vereniging contactpersonen  die 

asbestslachtoffers en nabestaanden actief te woord staan. Tiny Daling-Dekker is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor 

de portefeuille ‘Lotgenotencontact’ en is zelf ook contactpersoon. Ze legt uit waarom lotgenotencontact zo belangrijk is en 

waarom zij vooral veel waarde hecht aan lotgenotencontact voor nabestaanden.

“Het is een gevoelig 
onderwerp waar iedereen 
anders mee om gaat.”



Christien: “Veel te verwerken”
Christien werd vijf jaar geleden lid van 

de vereniging toen bleek dat haar man 

aan een asbestziekte leed. In die 

periode wilde ze eigenlijk meteen al 

anderen steunen die hetzelfde mee-

maakten als zij. Ze besefte echter dat 

ze eerst voor zichzelf alles rustig op een 

rijtje moest zetten, voordat ze anderen 

kon helpen. Maar nu gaat ze vol ver - 

trouwen van start. 

Het belangrijkste aan lotgenotencontact 

vindt Christien dat er iemand is die je 

begrijpt en naar je luistert. “In het 

ziekenhuis word je met zoveel dingen 

geconfronteerd. Je krijgt in korte tijd 

veel informatie te verwerken die 

eigenlijk pas thuis tot je door begint te 

dringen. Het is dan fijn als je er met 

iemand over kan praten.”

Als contactpersoon hoopt Christien 

slachtoffers te kunnen helpen met 

bepaalde situaties om te gaan. Door 

te praten wil ze de mensen rust geven, 

zodat ze er weer even tegenaan kunnen. 

Verder wil ze hen helpen alles te 

verwerken wat ze op zich af krijgen. 

“Sommigen zitten stikvol met vragen. 

Ik wil hen wegwijs maken in alle 

informatie. Je hebt veel te verwerken in 

korte tijd.” 

Wilma: “Uit de put”
Lotgenotencontact is voor Wilma zelf 

heel belangrijk geweest. Ze wil daarom 

graag ook anderen deze steun bieden. 

“Als je geconfronteerd wordt met een 

dergelijke ziekte, heb je iemand nodig 

bij wie je je hart kunt luchten. Bij je 

contactpersoon kun je dingen kwijt die 

je niet altijd aan vrienden of familie wilt 

vertellen. Hij of zij heeft een soortgelijke 

situatie meegemaakt en kan je helpen 

leren omgaan met alles wat op je af 

komt.” 

Als contactpersoon zal Wilma veel te 

maken krijgen met nabestaanden. 

Rouwverwerking is voor haar dan ook 

een van de belangrijkste onderdelen 

van de cursus geweest. Zelf is Wilma 

nog veel bezig met de verwerking van 

het verlies van haar man. Ze heeft het 

gevoel dat ze hierdoor anderen juist 

heel goed kan helpen. Doordat ze er 

nog middenin zit, begrijpt ze heel goed 

wat de ander meemaakt. “Wanneer je 

hoort dat jij of je partner ernstig ziek is, 

val je in een diepe put. Ik wil de emmer 

zijn die de mensen daar weer een 

beetje uit omhoog trekt.”

“In het ziekenhuis word 
je met zoveel dingen 
 geconfronteerd. Het is dan 
fijn als je er met iemand 
over kan praten.”

Nieuwe contactpersonen bij AVN

AVN is constant op zoek naar nieuwe contactpersonen. Onlangs hebben twee leden de cursus Lotgenotencontact 

bij het NFK gevolgd om als contactpersoon van AVN te kunnen beginnen: Christien Zonruiter-Schreuder en Wilma van 

Groningen-Wondergem. Wij spreken met hen.



Agenda

10 oktober 2009 

 Ledenvergadering 

Den Bosch, 

vergadercentrum La 

Gare, 13.30 uur

Vanaf mei 2010, 

SamenLoop voor Hoop, 

KWF Kanker bestrijding.

Kijk voor informatie op

samenloopvoorhoop.nl

Minister Donner weigert versoepeling 
TAS-regeling
Op basis van de regeling Tegemoetkoming 

Asbestslachtoffers (de TAS-regeling), die al vanaf 

2000 van kracht is, maken mesothelioompatiënten 

aanspraak op een uitkering van € 17.531,-. Deze 

uitkering is bedoeld als maatschappelijke erken-

ning voor het leed dat veroorzaakt is door bloot-

stelling aan asbest of asbesthoudende producten. 

Hoewel de ziekte asbestose, net zoals de ziekte 

mesothelioom, een direct gevolg is van bloot-

stelling aan asbest, geldt de regeling niet voor 

asbestosepatiënten. AVN gaat hier tegenin.

In 2005 stelde toenmalig staatssecretaris 

Van Hooft zich bereid de regeling voor asbestose-

patiënten open te stellen, maar alleen als de 

 Convenantpartijen Instituut Asbestslachtoffers, 

waarin ook werkgevers- en werknemers organisaties 

vertegenwoordigd zijn, hun bereidheid zouden 

tonen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 

AVN heeft daarom de minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (minister Donner) verzocht 

de regeling alsnog mede toegankelijk te maken 

voor asbestosepatiënten. Tot verbazing van AVN 

zal de minister er echter niets aan doen totdat 

ook de werkgevers- en werknemersorganisaties 

overeenstemming hebben over de uitbreiding van 

het convenant. 

Natuurlijk laten wij het hier niet bij. AVN zal op 

korte termijn de werkgeversorganisaties aan-

sporen alsnog met de uitbreiding in te stemmen. 

Daarnaast zullen wij er ook bij de overheid op 

blijven aandringen dat de regeling, los van het 

convenant, wordt opengesteld voor asbestose-

patiënten. Wij houden u op de hoogte. 

In Amerika hebben de grotere producenten van asbesthoudende producten 

speciale schadefondsen opgericht ten behoeve van asbestslachtoffers en 

hun nabestaanden wereldwijd. Gezamenlijk hebben deze schadefondsen 

een vermogen van ongeveer € 20 miljard. In het volgende nummer zullen 

we bespreken hoe u eventueel in aanmerking kunt komen voor een schade-

vergoeding uit deze fondsen.

Volgend nummer:

Nieuws

Sprekers ledenvergadering 

Voor de ledenvergadering van zaterdag 10 oktober 

aanstaande hebben wij twee interessante en 

deskundige sprekers uitgenodigd die beiden een 

workshop zullen leiden: Dr. Sjaak Burgers en 

pastor Marinus van den Berg. Dr. Sjaak Burgers is 

longarts in het Nederlands Kanker Instituut (in het 

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) in Amsterdam. 

Hij is daarnaast ook voorzitter van de werkgroep 

mesothelioom van de Nederlandse Vereniging van 

Artsen voor Longziekten en  Tubercolose (NVALT) 

en kan u alles vertellen over deze ziekte. Marinus 

van den Berg komt spreken over rouwverwerking. 

Hij is pastor in verpleeghuis Antonius IJsselmonde 

in Rotterdam en heeft een groot aantal boeken 

geschreven over verlies ervaringen en rouwverwer-

king. Hij geniet landelijke bekendheid als spreker 

over dit onderwerp en zal ook bij ons aanwezig 

zijn. Bent u geïnteresseerd geraakt in het verhaal 

van deze sprekers? Meldt u dan aan voor de 

ledenvergadering. 

Colofon

De Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland 

is aangesloten bij de 

 Nederlandse Federatie 
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 organisaties en wordt 
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KWF Kankerbestrijding 
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