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Voorwoord 

Beste leden,

wij mogen terugkijken op een meer dan geslaagd 

 jubileumcongres.

Vele leden en genodigden waren op vrijdag 23 september 
naar het Groot Handelgebouw in Rotterdam gekomen om 
het 25jarig bestaan van Asbestslachtoffers Vereniging 
Nederland (AVN) te vieren. Voor mij was het een bewo-
gen dag. Naast de 25ste verjaardag van de AVN was 
het namelijk ook het 35-jarig bestaan van de Stichting 
 Asbestslachtoffers, de door mijn moeder Mia opgerichte 
voorloper van onze vereniging.

Een verrassing voor mij was het door Sven Poels ge
schreven boekje 25 jaar Asbestslachtoffers Vereniging 
Nederland, dat op de jubileumbijeenkomst werd gepresen-
teerd. Het is een prachtige bundel geworden waarin vele 
(oud)bestuurders, professoren, doctoren, etc. vertellen 
over wat ze vinden van de AVN en hoe de samenwerking is 
of was. Het boekje vindt u bij deze nieuwsbrief, waarin ook 
een samenvatting van deze memorabele feestdag staat.

Nu zijn wij weer bezig met het organiseren van de ko-
mende ledenvergadering op zaterdag 19 november in 
Rotterdam. Zet de datum alvast in uw agenda. Ook wordt 
er momenteel achter de schermen gewerkt aan een docu-
mentaire, die wij komend jaar op onze vernieuwde website 
willen plaatsen. Daarnaast zijn wij nog in gesprek met het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of wij de 
videoboodschap van minister Karien van Gennip mogen 
ontvangen, zodat we deze met jullie kunnen delen.

Met vriendelijke groet,
 

 
 
 
Leon Widdershoven
Voorzitter Asbestslachtoffers 
 Vereniging Nederland

Nieuwsbrief Asbestslachtoffers 
Vereniging Nederland | november ‘22



Jubileumviering met verrassend entertainment 
 

Door Sven Poels 
 
Onder de vele belangstellenden bevonden zich onder meer 
mensen van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), de  Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) en de Nederlandse  Federatie 
van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Ook de begane 
 longartsen Sjaak Burgers en Joachim Aerts waren van de 
partij, evenals de eerste AVNsecretaris Trudy van der Jagt 
en de coaches Annelies Dekkers en Sandra van Breugel. 
Zij, en nog zo’n zestig anderen, werden door dagvoorzitster 
 Annemarie Brüning (bekend als nieuwslezeres van Hart van 
Nederland) door een bomvol dagprogramma geleid. 

Om half elf ’s ochtends beet AVNvoorzitter Leon 
 Widdershoven de spits af. Omdat NFKbestuurssecretaris 
Dorien Tange had afgezegd wegens corona, maakte hij het 
iets langdradiger dan aanvankelijk de bedoeling was. Zo 
vertelde hij, af en toe ook emotioneel, over zijn aan meso-
thelioom overleden vader Wil, de (ontstaans)geschiedenis 
van de vereniging en ook beantwoordde hij uitbereid vragen 
vanuit de zaal. 

Nadat longarts Aerts publiekelijk een groot compliment had 
gemaakt aan de vereniging was het woord aan Rob van der 
Heijden, bestuursvoorzitter van het IAS. Zijn stelling: de AVN 
is nu nog net zo nodig als 25 jaar geleden. ,,Helaas, zeg ik 
er dan bij. De situatie was in 1997 bijzonder schrijnend. De 
hoop was dat de juridische lijdensweg voor patiënten met 
de tijd minder zou worden en dat er ook minder slachtoffers 
zouden komen. Maar het aantal slachtoffers is anno 2022 
nog steeds niet afgenomen en hoewel er lichtpunten zijn, 
ook dankzij de oprichting van het IAS in 2000, is de juridi-
sche lijdensweg nog lang niet opgeheven. Het probleem 
van de verjaring is nog steeds groot; een oplossing hiervoor 
ligt in de schoot van de toekomst.’’ Toch wilde hij op deze 
feestelijke dag afsluiten met een positief bericht: ,,Op 1 
januari gaat de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffen-
gerelateerde Beroepsziekten van start. Slachtoffers die zijn 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen kunnen dan een aan-
vraag indienen; dit zal ook gelden voor asbestgerelateerde 
kanker. Ik ben zeer verheugd dat dit eindelijk is gerealiseerd 
en ook de AVN zal hierin een belangrijke taak vervullen.’’ 

Het volgende informatieve onderdeel was een pre-
sentatie van Burgers over de vorderingen binnen het 

 mesothelioomonderzoek. Te veel van het goede werd het 
 zeker niet: zoals we van de bevlogen longarts gewend zijn 
was zijn voordracht doorspekt met humor. Ook had hij een 
blijde boodschap: ,,Het grote nieuws van de afgelopen 
twee jaar is dat immuuntherapie lijkt te werken (voor een 
verslag van zijn eerdere presentatie over dit onderwerp en 
de aanverwante studies, zie de nieuwsbrief van december 
2021, red.).’’ Daarnaast gaf hij aan dat het aantal meso-
thelioompatiënten in relatieve zin aan het dalen is door 
de  bevolkingstoename, waarna hij afsluitend – voor én na 
de pauze – vragen beantwoordde van het kritische, maar 
 goedgeluimde publiek.

Het tweede deel van de middag, dat rond 13.30 uur begon, 
vloog voorbij. Eerst was er de videoboodschap van Karien 
van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, waarin ze de AVN feliciteerde en bedankte voor de 
voortrekkersrol. Vervolgens was er de presentatie van het 
AVNjubileumboekje ter gelegenheid van het 25jarig be-
staan (zie bericht op pagina 3 van deze nieuwsbrief) en werd 
het gestopte bestuurslid Theo Koopman naar voren geroe-
pen en geloofd voor zijn bewezen diensten. Ook meneer en 
mevrouw Ubbels, beiden al vanaf het begin lid van de AVN, 
werden in het zonnetje gezet. En alsof dit allemaal nog niet 
genoeg was maakte de landelijk bekende illusionist Viktor 

Vrijdag 23 september jongstleden stond voor Asbestslachtoffers Vereniging Nederland in het teken van haar 25-jarig 

jubileum. In het Groot Handelsgebouw te Rotterdam kregen de zeventig aanwezigen een programma vol informatie  

en entertainment voorgeschoteld. ,,Het was werkelijk een feestdag.’’

Oud-bestuurslid Theo Koopman (links) en preses Widdershoven  

“Op 1 januari gaat de nieuwe regeling 
Tegemoetkoming Stoffengerelateerde 
Beroepsziekten van start. Dit zal ook 
 gelden voor asbestgerelateerde kanker.”

https://asbestslachtoffer.nl/wp-content/uploads/2022/05/Nieuwsbrief_AVN_2021_december.pdf


Mids de feestdag af met een verrassend optreden, waarin hij 
niet alleen de bijzonderste trucs liet zien, maar ook een tipje 
van de sluier oplichtte over de wetenschap die erachter ligt. 
Tijdens de nazit, van 15.00 uur tot 16.00 uur in de foyer, werd 
er door de verwonderde leden geanimeerd over nagepraat.
 
Al met al was het een middag om niet snel te vergeten. Vindt 
ook bestuurs en erelid Lies Cijsouw, die aan het einde van 
het ‘formele’ gedeelte door Widdershoven werd bedankt 
voor haar jarenlange bestuurswerk en van hem het eerste 
exemplaar van het jubileumboekje in handen kreeg. ,,Het 
was werkelijk een feestdag. Ik heb mensen ontmoet die ik  

al heel lang niet gezien had, 
zoals Joachim Aerts en Trudy 
van der Jagt. Het voelde zo 
vertrouwd dat het leek alsof we 
elkaar de dag ervoor nog gezien 
hadden.’’
 
De PowerPoint-presentaties 
van Leon Widdershoven en 
Sjaak Burgers zijn terug te  
zien op onze website:  
www.asbestslachtoffer.nl. Illusionist Viktor Mids

Jubileumboekje AVN

Door Sven Poels 
 
,,Het was een vruchtbare middag waarin we veel be-
sproken hebben’’, aldus voorzitter Leon Widdershoven, 
die samen met secretaris Romana Jasperse namens het 
bestuur was komen opdagen. ,,Nadat ik wat verteld had 
over het reilen en zeilen van de AVN en welke mogelijk
heden wij bieden,  volgde er een gesprek met de vijf aan
wezige leden. Onderwerpen waren onder meer de gang van 
zaken met het  Instituut Asbestslachtoffers, problemen met 

Op zaterdag 13 augustus vond er voor het eerst sinds 

jaren weer eens een AVN-regiobijeenkomst plaats. In 

het Toon Hermans Huis te Amersfoort werd er in een 

intieme setting gepraat over allerlei zaken die voor 

asbestslachtoffers van belang zijn.

 doorverwijzingen in het ziekenhuis en de verjaringskwestie.’’ 
Na afloop was er een gezellige nazit in de huiselijke omge-
ving van het Toon Hermans Huis. ,,De asbestosepatiënten 
en hun partners waren blij met het onderlinge contact. 
Ze konden zich echt aan elkaar optrekken.’’ En dat is ook 
 precies de bedoeling van de regiobijeenkomsten, waar 
de AVN op wil blijven inzetten. ,,Vanuit de leden werd de 
behoefte hiervoor geuit en we proberen daaraan te voldoen. 
Een keer in de paar maanden gaan we de regio in, zodat 
mensen die de reis naar de  landelijke vergaderingen in 
 Rotterdam te ver vinden ook  contact met lotgenoten  
kunnen leggen en  onderhouden.’’

De eerstvolgende regiobijeenkomst vindt waarschijnlijk 
in Alkmaar of Breda plaats. Daarna volgen mogelijk nog 
 Zeeland, Enschede, Eindhoven en Maastricht.

Regiobijeenkomst Amersfoort aftrap naar meer

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

van Asbestslachtoffers Vereniging 

Nederland schreef onze tekstschrijver 

Sven Poels een jubileumboekje.  

Het resultaat is een 68 pagina’s tellende 
bundel met daarin interviews met onder 
anderen (oud)bestuursleden, longartsen 
Sjaak Burgers en  Joachim Aerts, IAS
directeur Jan Warning, journalist Peet 
Adams en trainster Annelies Dekkers.  
 

Leden die aanwezig waren op het 
jubileum congres in Rotterdam konden 
al een exemplaar mee naar huis nemen; 

leden die er niet bij waren ontvangen  
er een bij deze nieuwsbrief.
 
De digitale versie van het jubileumboek-
je is ook in te zien op onze (vernieuwde) 
website: www.asbestslachtoffer.nl.

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://asbestslachtoffer.nl/databank/presentaties/
https://asbestslachtoffer.nl/jubileumboekje-ter-gelegenheid-van-het-25-jarig-bestaan-van-de-avn/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asbestslachtoffers-Vereniging-Nederland-183879525571699/
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Agenda 2022

Bestuursvergaderingen
Nader overeen te komen

Ledenbijeenkomsten
19 november 
(landelijke bijeenkomst)

Colofon

Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland (AVN) 

IJsstraat 5

6114 RM SUSTEREN

www.asbestslachtoffer.nl

NL 30 INGB 0008 486 204 

 

Telefoonnummer:  

085-20 159 68

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

Mesothelioompatiënt Ferry Berges was een van de zeventig aanwezigen bij de AVN-jubileumbijeen-

komst in Rotterdam. Naar aanleiding van deze indrukwekkende dag schreef hij onderstaande tekst.

Door Ferry Berges 
 
Kan asbestkanker je ook láten leven, vraag 
ik mij af, nadat de fles wijn voor driekwart 
leeg is en ik het 25-jarig  jubileumcongres van 
 Asbestslachtoffers Vereniging  Nederland de 
revue laat passeren. Het heeft iets wrangs, iets 
onheil spellends, maar toch… Het is een mooie 
dag geworden.
 
In de ochtend van vrijdag 23 september druppe-
len de genodigden het Groot Handelsgebouw te 
 Rotterdam binnen. In een gemoedelijke ambi-
ance drinken wij, de slachtoffers met of zonder 
partner, de sprekers en andere genodigden onze 
koffie, eten ons gebakje en babbelen wat. Net of 
we in de foyer van het theater staan, in afwach-
ting van wat komen gaat. Ik probeer de slachtof-
fers te scheiden van de anderen, maar dat lukt 
niet.  Iedereen ziet er gezond uit en vermaakt 
zich zo te zien prima.  

Alleen die afkortingen. Mijn gezonde verstand 
zegt dat ik door blootstelling aan asbest slacht-
offer ben geworden, maar vlagen van verstands-
verbijstering laten mij denken dat het ook kan 
komen door blootstelling aan de vele afkortin-
gen. IAS, AVN, AVL, NKI, EMC, NFK, SZW, SVB 
en RTM. Om gek van te worden. En allemaal 
hebben ze een lijntje met de slachtoffers. 

Ietwat schuchter betreed ik de zaal en  
neem plaats op een van de in rijen  opgestelde 
 stoeltjes. De zaal vult zich en als de laatste ge 
nodigde zit, worden wij hartelijk welkom geheten 
door de energieke dagvoorzitster en de stem-
ming zit er meteen goed in. De sprekers volgen 
elkaar op en wij leren van hun woorden. Nu 
wordt het zwaar, denk ik als wij worden mee
genomen in de wereld van kanker en specifiek  
in de wereld van maligne mesothelioom.  

Slachtoffers met levenshaast

Een wereld die weinig toekomstperspectief 
biedt aan de slachtoffers. 
 
Net zoals elke sterveling gaan ook wij dood, 
alleen is onze tijd beperkt. De kanker heeft 
een levenslijn uitgezet. Tot hier en niet verder. 
We zien  prognoses. We zien onze kwetsbaar-
heid in gra fieken. Het beeld van de ziekte is 
niet rooskleurig, maar toch kan ik me niet aan 
de indruk onttrekken dat er optimisme, af-
wisselend met een lach of applaus, door  
de zaal golft. Wij, de slachtoffers, zitten er 
ont spannen bij. Ik denk aan de levenslijn.  
Bij mensen die geen ziekte hebben wordt  
die lijn bepaald door het toeval. Je wordt 
 gezellig oud of je ziet bij het  oversteken de 
tram te laat. Wij slachtoffers hebben onze 
levenslijn gezien in een grafiek en die geeft  
de te  verwachten duur van leven aan. Daarom 
hebben we haast. Levenshaast. Waar ande-
ren jaren over kunnen doen, moeten wij zien 
te regelen binnen die bepaalde tijd. Wij heb-
ben dus haast, maar als ik voor mijzelf spreek 
geniet ik bewuster van de dag en de dagen 
die daarop volgen. Ik vermoed en hoop dat 
dit bij alle slachtoffers zo is. Hun te verwach-
ten levenslijn is korter, maar intensiever.

Het congres loopt ten einde en sluit af 
met een mogelijk positief  toekomstbeeld. 
 Frappant, denk ik. Het is een illusie te den-
ken dat morgen de ultieme asbestkanker- 
verwijderaar is  gevonden, maar ik weet dat 
elke met  afkortingen genoemde organisatie 
daar hard aan werkt. 

Ferry Berges (Amsterdam,  1945) schreef  
ook een  verhalend boekje over zijn ervaringen 
als mesothelioompatiënt: ‘Huilen kan altijd 
nog’ (2020).  
 
Geïnteresseerden kunnen per mail contact 
met hem opnemen:   bergpas08@gmail.com. 
Een exemplaar kost rond de 13 euro (inclusief 
verzendkosten),  afhankelijk van de oplage en 
de prijs van  verzending. 

“Net zoals elke sterveling 
gaan ook wij dood, alleen is 
onze tijd beperkt.”

www.asbestslachtoffer.nl

