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Voorwoord 

Beste AVN-leden en andere geïnteresseerden, 
 

wij mogen terugzien op een geslaagde ledenvergadering 
op 11 juni jongstleden, waarbij de opkomst goed was. 
Tijdens deze bijeenkomst werden er in twee groepen 
gesprekken gevoerd met onze leden en hun naasten, 
nabestaanden en kinderen. Er werd zeer open gecom-
municeerd over de problemen die asbestslachtoffers 
tegenkwamen tijdens het verloop van hun ziekte. Ook 
bij de nabestaanden was er een heel open en leerzame 
interactie en kregen wij duidelijk inzicht in zaken die niet 
soepel waren verlopen. Alles bij elkaar hebben wij nuttige 
informatie verzameld waar wij als patiëntenvereniging veel 
aan hebben. Door het voeren van gesprekken met andere 
partijen zullen wij een groot aantal van de besproken 
knelpunten proberen op te lossen.

Daarnaast zijn wij op dit moment druk in de weer met ons 
jubileumcongres, dat gepland staat op vrijdag 23 septem-
ber aanstaande. Op die dag hopen wij als AVN ons 25-jarig 
jubileum te mogen vieren in het Groot Handelsgebouw 
in het centrum van Rotterdam. Het belooft een mooie en 
interessante bijeenkomst te worden met ook voldoende 
entertainment. Noteer deze belangrijke datum dus alvast  
in uw agenda.

Helaas is er ook een minder leuk bericht. Theo Koopman 
heeft namelijk te kennen gegeven dat hij wegens gezond-
heidsproblemen gaat stoppen als bestuurslid van de AVN. 
Hij wil de komende periode gaan genieten van de leuke 
dingen van het leven. Het bestuur vindt het jammer dat hij 
stopt, maar begrijpt zijn besluit en hoopt dat er nog vele 
mooie jaren voor hem liggen. Wij zijn Theo zeer dankbaar 
voor de lange tijd dat hij bestuurslid was en zitting nam  
in verschillende werkgroepen van de NFK. Tijdens  
ons  lustrum zullen wij op gepaste wijze afscheid van  
hem nemen.

Ik wens u een fijne zomer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Leon Widdershoven

Voorzitter Asbestslachtoffers 
 Vereniging Nederland
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Interactieve bijeenkomst met bijzondere verhalen

Tekst: Sven Poels

Na het welkomstwoord van voorzitter Leon Widdershoven 
en de introductie van gespreksleiders Dekkers en Van 
Breugel werden de ruim dertig belangstellenden onder-
verdeeld in twee groepen. De grootste groep, bestaande 
uit patiënten met hun partners, bleven in de grote zaal  
bij Dekkers; de anderen – nauw betrokkenen, onder  
wie familieleden – gingen met Van Breugel naar  
een  vergaderkamer.

Opluchting 
Om iedereen de kans te geven om een bijdrage te  
leveren in de uitwisseling stond er op het scherm bij  
de groep van Dekkers een aantal vragen, waaronder  
‘Wat zou u willen delen met anderen?’ en ‘Welke er-
varingen had u tijdens het horen van de diagnose?’ Het 
leverde een hoop bijzondere, indrukwekkende en aan-
grijpende verhalen op, zoals die van mesothelioompatiënt 
Remko Meddeler. Waar anderen het hadden over een 
wereld die instort en het spreekwoordelijke zwaard van 
Damocles, gaf de Hengeloër aan dat de diagnose voor 
hem juist een bevrijding was. ,,Het was een opluchting, 
omdat ik al heel lang vermoeidheid en vage klachten  
had. Eindelijk wist ik waar het door kwam.’’

Dekkers vroeg ook naar suggesties voor de vereniging. 
Daarop werd geopperd dat er meer juridische onder-
steuning moet komen en dat het voorkomen van nieuwe 
asbestslachtoffers onder de aandacht dient te blijven.  
Ook werd er gezegd dat ziekenhuizen en specialisten  
beter op de hoogte moeten worden gehouden van het 
reilen en zeilen van de AVN. ,,En ga vooral door met  
jullie werk’’, liet een ander optekenen.

Het tweede gedeelte van de zaterdagmiddag begon 
met een voor- en terugblik van preses  Widdershoven. 
Hij noemde de aanstaande regiobijeenkomsten, het 
 jubileumcongres op 23 september en de landelijke 
 ledenvergadering in november. Daarnaast had hij  
geweldig nieuws: ,,In mei hebben we bericht gekregen  
dat minister Ernst Kuipers (van Volksgezondheid, red.) 
toestemming heeft gegeven voor immuuntherapie met  

het middel Nivolumab. Dat betekent dat iedere mesotheli-
oompatiënt vanaf 1 juni recht heeft op deze behandeling, 
mits de gezondheid het toelaat. We zijn de minister daar 
heel dankbaar voor.’’

Nieuwe asbestwetgeving 
Aansluitend gaf Widdershoven aan dat er hard bij de 
politiek gelobbyd wordt om een nieuwe asbestsanerings-
wet, in 2019 verworpen door de Eerste Kamer, alsnog op 
de rails te krijgen. ,,Op dit moment wordt er veel asbest 
verwijderd, maar zonder controle. De mensen die dit doen, 
veelal jongeren, zijn hier de dupe van. We hopen dan  
ook zo snel mogelijk een nieuwe wetgeving in werking  
te laten treden.’’

Om een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft onder de leden en hun naasten stond de bijeenkomst van 11 juni in het 

Groot Handelsgebouw te Rotterdam in het teken van groepsgesprekken. Annelies Dekkers en Sandra van Breugel leidden 

de sessies in goede banen en gaven aan het einde van de middag een plenaire terugkoppeling. ,,We hebben een boeiend 

gesprek gehad, waarin we belangrijke ervaringen met elkaar hebben gedeeld.’’

Gespreksleider Sandra van Breugel

“Vanaf 1 juni heeft iedere 
 mesothelioompatiënt recht  
op immuuntherapie met het 
 middel Nivolumab.”



Nadat Widdershoven ook nog onder meer had 
 mede  gedeeld dat de nieuwe AVN-website deze   
zomer gelanceerd wordt (dit is inmiddels gebeurd)  
en er gewerkt wordt aan een nieuwe  informatiefolder, 
namen Dekkers en Van Breugel weer het woord voor 
de terugkoppeling van de groeps gesprekken. Eerst-
genoemde had feedback op het scherm gezet en 
sprak van ,,een bijeenkomst waarbij zowel getroffenen 
en partners indrukwekkende ervaringen met elkaar 
gedeeld hebben. Het was voor sommigen een lang 
proces voordat de diagnose duidelijk was. Assertiviteit 
en een second opinion aanvragen was soms nodig.’’ 
Collega Van Breugel vulde aan: ,,We hebben gedurende 
vijf kwartier een boeiend gesprek gehad, waarin we 

 belangrijke  ervaringen met elkaar hebben gedeeld. Er 
werd lang stilgestaan bij de vergoedingen; met name wa-
ren er voorbeelden van nabestaanden die geen schade-
vergoeding kregen, wat voor hen niet rechtvaardig voelt. 
Afgesproken is dat zowel de AVN als het IAS (Instituut 
Asbestslachtoffers, red.)  hiernaar gaan kijken.’’ Tot slot 
kwamen er vragen uit de zaal en kreeg IAS-directeur Jan 
Warning spontaan het woord om uitleg te geven over 
zijn organisatie, waarbij hij soms flink aan de tand werd 
gevoeld door de  aanwezigen.

Het slotwoord op deze interactieve middag kwam van 
Widdershoven, die de bevlogen gespreksleiders bedankte 
en ze een bloemetje en een kleine attentie meegaf. Tot 
slot wendde hij zich tot de aanwezigen: ,,Fijn dat u er was. 
Over anderhalf tot twee jaar hopen we weer een nieuwe 
groepsgespreksessie te houden. Bedankt voor uw komst; 
hiernaast staan er nog een hapje en een drankje voor u 
klaar. Ik wens u een goede nazit en een voorspoedige  
reis naar huis.’’

“We hopen zo snel mogelijk  
een nieuwe asbestwetgeving  
in werking te laten treden.”

Registratie Asbestregister

Het is mogelijk dat u in verschillende situaties met asbest 
bent geconfronteerd. Wij adviseren u om elke situatie van 
asbestblootstelling in het dossier volledig te registreren 
door per keer alle vragen zo gedetailleerd mogelijk te 
beantwoorden en eventueel bijlagen toe te voegen.

Uw gegevens worden daarnaast anoniem gebruikt  
som asbestrisicosituaties beter in kaart te brengen.
 

 

Bron: www.asbestregister.nl

Bent u aan asbest blootgesteld of vermoedt u dat dit het geval is geweest, dan kunt u op www.asbestregister.nl  

de gegevens hierover vastleggen. Mocht u later ziek worden door de blootstelling, dan kan het dossier van pas  

komen voor het verkrijgen van een tegemoetkoming of schadevergoeding. Het is dan een belangrijk hulpmiddel  

om uw bewijspositie te versterken tegen degene die naar uw mening verantwoordelijk (of aansprakelijk) kan  

worden gehouden voor de blootstelling.

www.asbestregister.nl
www.asbestregister.nl


Maak kennis met: Claudia Ritzen
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland wordt gerund door vrijwilligers en enkele betaalde krachten.  

Wie zijn deze  mensen, die zich vaak achter de schermen bevinden? In deze nieuwsbrief maakt u kennis  

met onze vormgeefster Claudia Ritzen.

Dag Claudia, stel jezelf eens voor? 
Mijn naam is Claudia Ritzen, ik ben 
41 jaar en samen met mijn gezin 
woonachtig in Maastricht. Met uitzon-
dering van enkele jaren heb ik altijd 
in de  Limburgse provinciehoofdstad 
gewoond. Samen met mijn man heb 
ik een vijfjarig zoontje: Tygo. Hij is één 
dag voor mijn verjaardag geboren, 
op 1 januari, dus dat zorgt altijd voor 
bijzondere gezamenlijke verjaardags-
feestjes. We genieten daar ontzettend 
van, het is dan echt dikke pret. Tygo 
heeft nu ook een heerlijke leeftijd: zo 
denkt hij dat het nieuwjaarsvuurwerk 
speciaal voor hem wordt afgestoken!

Aan het Grafisch Lyceum in Eindhoven 
heb ik de studie Grafisch Vormgeven 
gevolgd. Destijds woonde ik in een 
studentenkamer in het centrum van 
Eindhoven. Wie een beetje bekend is 
in de Nederlandse lichtstad weet hoe 
gezellig het daar is, ik heb dus echt 
genoten van mijn studietijd. 
 
Ongeveer vijf jaar na het afronden  
van mijn studie heb ik me ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel als 
freelance grafisch vormgever, toen nog 
onder de naam Zippers Design. Drie 
jaar later ben ik als grafisch vormgever 
in loondienst gaan werken bij Infour 
Marketing + Communicatie in  Heerlen. 
Het daaropvolgende jaar kreeg ik een 
baan als ‘production artist’ bij ont-
werpbureau EDHV in Eindhoven, in 
2009 werd ik vervolgens door Amigo 
Creative Concepts in Maastricht ge-
vraagd om als ‘junior art director’ aan 
de slag te gaan. Na 3,5 jaar hield dat 
bedrijf er helaas mee op en heb ik mijn 
werk als zelfstandige weer opgepakt. 
Daarnaast heb ik de afgelopen jaren 

ook in de horecawereld en detail-
handel gewerkt. Ontzettend leuk,  
maar grafische vormgeving is altijd 
de rode draad in mijn leven geweest. 
Pakweg twee jaar geleden heb ik 
besloten om me fulltime op mijn bedrijf 
te richten. En het was meteen tijd voor 
een nieuwe bedrijfsnaam: Vormpracht. 
‘Vorm’ staat voor creativiteit, ‘pracht’ 
staat voor schoonheid: aspecten die 
gezamenlijk de basis vormen voor een 
goede uiting van identiteit. Mijn werk 
is heel gevarieerd. Ik ontwerp logo’s, 
huisstijlen, magazines, advertenties, 
brochures, flyers, folders, posters, 
 beletteringen, uitnodigingen en nog 
véél meer. Maar ik ben óók project-
leider, sparringpartner en klankbord. 
Met veel passie en plezier vertaal ik 
nieuwe ideeën in visuele concepten. 
Concepten die effect en meerwaarde 
hebben.

Ondernemersbloed  
Ondernemerschap zit bij ons in de 
familiegenen. Mijn overgrootmoeder, 
Josephine Ritzen-Mennens, runde in 
de jaren dertig van de vorige eeuw een 
eigen hoedenzaak in Valkenburg. Het 
was in die tijd uitzonderlijk voor een 
vrouw om te werken en al helemaal 
om zelfstandig onderneemster te zijn. 
Maar het is waarschijnlijk vooral mijn 
opa Pieter Ritzen geweest, Josephines 
zoon, die de naam Ritzen in Limburg 
op de kaart heeft gezet. Eigenlijk wilde 
mijn opa journalist worden, maar hij 
belandde uiteindelijk in de horeca, 
samen met mijn oma, Maria Ritzen-
Reijnders. Halverwege de vorige 
eeuw runden ze ‘t Schuttershüske 
in  Brunssum, waar populaire dans-
avonden werden georganiseerd. In  
de winter kwam daar ook koek-en-
zopie bij in het Schutterspark.  
 

Claudia Ritzen

Asbestslachtoffers  Vereniging 
 Nederland is actief op  Facebook. 
Wilt u als  eerste op de hoogte zijn 

van nieuws, volg ons dan!

AVN actief op Facebook 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asbestslachtoffers-Vereniging-Nederland-183879525571699/


Mijn vader runde dat kraampje al  
als jong knulletje van een jaar of acht. 
In 1968 kochten mijn grootouders 
hotel-restaurant Kasteel Wittem. Dat 
hebben ze uiteindelijk 41 jaar bestierd, 
samen met mijn vader, Peter Ritzen, en 
mijn oom Marc, totdat ze het in 2009 
verkochten.

Je werkt onder meer voor de AVN. 
Hoe en wanneer ben je bij onze 
 patiëntenvereniging uitgekomen? 
Door een faillissement bij een drukkerij 
kwam de AVN via-via bij mij terecht, 
dat is inmiddels zo’n vier jaar geleden. 
Sindsdien verzorg ik met veel plezier 
de vormgeving voor de AVN. 

Wat zijn je werkzaamheden voor 
ons? Vier keer per jaar geef ik de 
nieuwsbrief vorm. Verder heb ik 
ook een folder met aanmeldkaart 
voor  verspreiding in ziekenhuizen 
 ont worpen. In het kader van het  
25-jarig jubileum van de AVN maak  
ik dit jaar ook een mooi jubileum- 
boekje in samenwerking met tekst-
schrijver Sven Poels, die de  
verhalen optekent.

Zijn er verder nog dingen die we over 
jou moeten weten? Heb je hobby’s? 
In het weekend wandel ik graag met 
mijn gezin door het Limburgse heuvel-
landschap. Dan ontdekken we met 

veel plezier nieuwe plekken en leuke 
horecazaken in de provincie. Daar-
naast ben ik graag in de tuin bezig. 
Ook daar klopt mijn vormgevershart 
volop: ik houd ervan om van de tuin 
een mooi geheel te maken – en om  
dat met minimale kosten te bereiken. 
Zo heb ik bijvoorbeeld van overge-
bleven pallets een bankje gemaakt, 
waarop we na het werk lekker in de 
zon kunnen genieten.

Tot slot. In de afgelopen jaren heb je 
een kijkje gekregen in de asbestpro-
blematiek. Wat is jouw visie hierop? 
Wat me vooral opvalt, is hoe complex 
de asbestproblematiek eigenlijk is. 
 Bovendien beseft nog steeds niet 
 iedereen hoe schadelijk asbest kan 
zijn. Het belang van de AVN is dan  
ook evident. Ik ben blij dat ik – welis-
waar indirect – een steentje hieraan 
mag bijdragen.

De artikelen in deze  
nieuwsbrief (en veel andere  
informatie) vindt u ook terug  
op onze vernieuwde website:  

 
www.asbestslachtoffer.nl

Mededeling

Theo Koopman (68) heeft zijn bestuurswerkzaamheden voor de AVN stopgezet. 

Dit heeft te maken met zijn gezondheid: 
Theo lijdt aan  prostaatkanker en heeft 
onlangs te horen gekregen dat hij is 
uit behandeld.  
 
Op vrijdag 23 september, bij de 
 jubileumviering van de AVN in het  
Groot Handelsgebouw te Rotterdam, 
zal hij zijn gezicht waarschijnlijk  
wel nog laten zien. Er zal dan op  
passende wijze afscheid van hem  
worden genomen.

Het bestuur van de AVN bedankt  
Theo voor zijn jarenlange inzet voor  

de vereniging en wenst hem veel 
sterkte in deze moeilijke tijd.

Theo Koopman gestopt als bestuurslid

Kasteel Wittem,  
rechts op de trap Pieter Ritzen

Theo Koopman Foto: Alexander Koopman

www.asbestslachtoffer.nl
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Agenda 2022

Bestuursvergaderingen
Nader overeen te komen

Ledenbijeenkomsten
13 augustus 
(regiobijeenkomst in 

Amersfoort)

23 september (lustrum)

Oktober (regiobijeenkomst)

November

Colofon

Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland (AVN) 

IJsstraat 5

6114 RM SUSTEREN

www.asbestslachtoffer.nl

NL 30 INGB 0008 486 204 

 

Telefoonnummer:  

+31 (0)6 512 87 416

Asbestslachtoffers 

 Vereniging Nederland 

is aangesloten bij de 

Nederlandse Federatie 

van Kankerpatiënten-

organisaties en wordt  

mede gesubsidieerd door 

KWF Kankerbestrijding. 

Tekst en eindredactie: 

Sven Poels Media

Opmaak en vormgeving: 

Claudia Ritzen, Vormpracht

Druk:

Econoom-Maenen 

Stationstraat 89 

6191 BC BEEK

Herhaalde oproep: vrijwilliger(s) gezocht  
voor databank
Zoals aangekondigd op de jaarvergadering van maart heeft de AVN geïnvesteerd in een geheel 

 vernieuwde website waarop een databank met informatie over asbestgerelateerde zaken komt  

te staan. Er is inmiddels een team van specialisten samengesteld dat de website en papieren  

kopij vormgeeft, teksten bedenkt, beeldmateriaal maakt, etc.

Tekst: Mark Ceelen 
 
De persoon die nog mist in dat team is iemand  
die kan vertellen wat er leeft onder de leden,  
welke informatie ze graag willen zien en welke 
onderwerpen ze aanspreken. We zoeken daarom 
iemand die zelf al veel informatie heeft gevonden, 
of juist die ene specifieke vraag niet beantwoord 
krijgt. Diegene kan dan de schakel zijn die de 
 informatie aanlevert, zodat dit kan worden ver-
werkt tot een mooi artikel, interview of video.

We proberen de website te vullen met alle 
 relevante informatie. Het moge duidelijk zijn dat 
meer personen ook meer weten; alle informatie  
die wordt doorgestuurd aan ons bestuur kunnen 
we online bundelen zodat alle leden, maar ook 
buitenstaanders, er kennis van kunnen nemen. 
 

Wil je op dit gebied meer doen voor  
de AVN? Stuur dan een berichtje naar:  
secretariaat@asbestslachtoffer.nl. 

Óf, wanneer je niet structureel iets wil of  
kan doen, maar wél interessante  informatie  
hebt, stuur dan een linkje naar het artikel naar  
het secretariaat. Bellen kan uiteraard ook op  
de u  bekende telefoonnummers.

 
 
 
 
 

Samen maken we er iets moois van!

Alle informatie die wordt doorgestuurd naar ons  bestuur 
kunnen we online bundelen.

www.asbestslachtoffer.nl

