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Voorwoord 

Beste leden,

normaal leest u op deze plek het vertrouwde voorwoord 

van Leon Widdershoven. Met pijn in het hart moeten we 

u mededelen dat zijn bijdrage niet alleen deze keer zal 

ontbreken. Leon zal nooit meer berichten over het reilen  

en zeilen van zijn geliefde vereniging.

Door Sven Poels 

 

Zoals u in een eerder verstuurde brief heeft kunnen lezen  
is onze voorzitter op donderdag 19 januari jongstleden 
overleden in zijn woning in Susteren. Dit ging zo onver
wacht en zo plotseling dat het een enorme schok heeft 
veroorzaakt bij iedereen die hem liefhad. Het ongeloof is 
met geen pen te beschrijven.

Leon laat met zijn gemis een enorm gat achter. Binnen  
het kerkbestuur van zijn parochie, maar zeker ook 
 binnen Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN), 
de patiënten vereniging die zijn moeder Mia in 1987 had 
opgericht en waarvan hij tot zijn laatste snik kartrekker  
was. Hoewel hij de laatste tijd aangaf dat uiteindelijk 
iemand anders het stokje van hem moest gaan over 
nemen vanwege zijn vorderende leeftijd, vond Leon het  
moeilijk om zijn ‘kindje’ uit handen te geven. Leon wás  
de AVN.

Hoe het nu verder gaat met de vereniging is dan ook 
ongewis. In het bestuur zitten nog maar drie personen  
en met het wegvallen van Leon zullen we op zoek moeten 
naar een nieuwe voorman of vrouw. Want, hoe vreemd  
het nu ook voelt, het leven gaat door. Ook de jaarver
gadering, die in eerste instantie werd afgelast, vindt 
alsnog plaats en wel op vrijdag 17 maart in het Groot 
 Handelsgebouw te Rotterdam (zie begeleidende brief en 
antwoordkaart). Via de nieuwsbrieven en onze website 
houden we u op de hoogte van alle vorderingen.

Tot slot nog een persoonlijke noot. In de afgelopen zes 
jaar waarin ik voor de AVN werkzaam ben, heb ik Leon 
leren kennen als een hele lieve, gulle en toegankelijke man. 
Hoewel hij weleens belde met prangende kwesties waar 
ik iets mee ‘moest’, bleef hij altijd kalm. Als ik zei dat ik er 
zo snel mogelijk mee aan de slag ging, antwoordde hij 
steevast vaderlijk: ,,Kijk maar.’’ Daarmee zeggend: morgen 
is er ook nog een dag.

Oudarchitect Leon, door ervaring wijs geworden,  
wist namelijk dat zijn (ongelijke) strijd er een van de lange 
adem was. Toch kon hij ook bijten wanneer dat nodig was 
en vasthouden als een pitbull. Longarts Joachim Aerts 
omschreef deze bijzondere karaktereigenschap vorig jaar 
op de AVN-jubileumbijeenkomst treffend: ,,Leon is zowel 
een pacer als een sprinter.’’

Een pacer die veel te vlug is heengegaan.

Leon, overleden op slechts 69jarige leeftijd, is op 
 woensdag 25 januari begraven in zijn woonplaats  
Susteren. We zullen hem ontzettend missen. 
 
Sven Poels | Tekstschrijver AVN

Lies Cijsouw, Christien Zonruiter,  
Romana Jasperse | Bestuur AVN
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Leon Widdershoven met  

de Prof. Job de Ruiterprijs  

(april 2018). Foto: IAS.



Bijeenkomst met genoeg stof tot nadenken

Door Sven Poels

,,Het voelt een beetje als een herkansing, waarvoor  
dank’’, trapte Tange haar ‘spreekbeurt’ af, volgend op 
 Widdershoven die het openingswoord voor zijn rekening 
had genomen. ,,Ik wilde deze presentatie eigenlijk op het 
jubileumcongres geven, maar toen had ik corona. Als  
dat je overkomt, doe je daar niet zo veel aan.’’

Samenwerken 
Bijna twee maanden later dan oorspronkelijk gepland  
kon de voordracht dan toch in goede gezondheid gegeven 
worden. En zoals de titel ‘Samen Vooruit’ al aangaf, werd 
het er een waarbij de gemeenschappelijke deler tussen de 
AVN en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten
organisaties (NFK), waar de AVN ook lid van is, centraal 
stond. ,,Samen komen we op voor de belangen van men
sen die leven met kanker, door hun stem te laten horen 
op plekken waar het verschil wordt gemaakt. We zorgen 
ervoor dat iedereen die leeft met kanker de juiste zorg 
krijgt, met als doel een zo optimaal mogelijke kwaliteit van 
leven. Dit doen we onder meer door gemeenschappelijke 
belangenbehartiging. We werken met partners samen als 
we op die manier meer impact kunnen maken voor  mensen 
met kanker en hun naasten.’’

Vervolgens deelde Tange de uitkomsten naar aanleiding 
van de recente Doneer Je Ervaringpeiling ‘Contact met 
andere mensen die geraakt zijn door kanker, wat is jouw 
ervaring?’ Mensen met kanker konden aangeven wat hun 
ervaringen waren tijdens hun ziekteproces en waar hun 
behoeftes lagen. ,,Vanuit de AVN hebben maar heel weinig 
mensen de digitale vragenlijst ingevuld, waardoor ik daar 
helaas niks over kan tonen. Ik zou jullie dan ook willen uit
nodigen om mee te doen in het Doneer Je Ervaring panel.’’ 
Een van de bevindingen, die ook voor patiënten met 
asbestkanker van belang is: ,,Bijna drie op de vier van de 
in totaal 3640 participanten heeft behoefte aan lotgenoten
contact. De vier belangrijkste redenen: ze willen ervaringen 
van anderen horen of lezen; ze hebben behoefte aan tips 
en praktische informatie; ze willen hun ervaringen delen 
met anderen die hun situatie (h)erkennen en ze willen op de 
hoogte zijn van nieuwe (medische) ontwikkelingen. Allemaal 
thema’s die op jullie bijeenkomsten aan de orde komen.’’ 

Op dat laatste punt vulde  Widdershoven aan: ,,Bij drin
gende vragen op medisch gebied kunt u ons  secretariaat 
mailen (secretariaat@asbestslachtoffer.nl, red.). Wij kunnen 
uw vragen direct doorzetten naar de  betreffende artsen; 
binnen 24 uur hebben we meestal al antwoord.’’

Verbetering (informele) kankerzorg 
Nadat Tange nog wat verder inging op het lotgenoten
contact (aan welke vorm van lotgenotencontact is behoefte, 
waar bestond het lotgenotencontact uit en wat is er de 
meerwaarde van?), geraakte ze bij het derde deel van haar 
rede: informele zorg. ,,Informele zorg is hulp, zorg of on
dersteuning die aanvullend is op het eigen sociale netwerk 
en op de formele zorg en georganiseerd en uitgevoerd 
wordt door vrijwilligers en lotgenoten. Dit wordt steeds 
 belangrijker, omdat de formele zorg onder druk staat.   

Op zaterdag 19 november vond in het Groot Handelsgebouw te Rotterdam de laatste AVN-ledenbijeenkomst van  

het afgelopen jaar plaats. Zo’n 25 belangstellenden luisterden onder meer naar de woorden van AVN-voorzitter Leon 

Widdershoven, IAS-directeur Jan Warning en een verbroederende presentatie van NFK-bestuurssecretaris Dorien Tange.

“Bij dringende vragen op  medisch 
gebied kunt u ons  secretariaat 
 mailen. Wij kunnen uw  vragen 
 direct doorzetten naar de 
 betreffende artsen; binnen 24 uur  
hebben we meestal al antwoord.”

AVN-voorzitter Leon Widdershoven

https://doneerjeervaring.nl/peilingen/contact-met-andere-mensen-die-geraakt-zijn-door-kanker-wat-is-jouw-ervaring


Terwijl de behoefte aan zorg en ondersteuning groeit: 
van 800.000 (ex)kankerpatiënten in 2022 tot 1,4 
miljoen (ex)kankerpatiënten in 2032.’’ Wat haar bij 
de impactdoelen van 2030 bracht: ,,Bekendheid en 
maatschappelijke acceptatie; optimale verwijzing en 
aanbod; passende financiering en passend gebruik van 
informele zorg met meetbare effecten.’’ Tot slot stipte 
Tange de aftrap van het Nederlands Kanker  Collectief 
aan, een initiatief van KWF Kankerbestrijding, het 
 Integraal  Kankercentrum Nederland en ‘haar’ NFK. ,,De 
Nederlandse kankerzorg kan beter; daarom willen we 
met alle relevante organisaties een landelijk kankerplan 
gaan opstellen. De maatschappelijke impact van kanker 
is groot; we kunnen die impact verminderen door par
tijen te verbinden en samen tot de Nederlandse  Kanker 
Agenda te komen: een am bitieuze visie die leidt tot 
 concrete resultaten.’’

Nieuwe asbestwetgeving 
Na een vragenrondje, een welverdiend applaus en een 
welkome pauze nam Widdershoven het stokje in het 
tweede deel van de middag weer over. Nadat hij bij zijn 
welkomstwoord al had verteld over de documentaire 
die gemaakt werd over twee asbestslachtoffers (deze 
is inmiddels klaar, zie bericht op pagina 5 van deze 
nieuwsbrief), zoomde hij in op de lopende gesprekken 
op het ministerie aangaande de nieuwe asbestwetge
ving. ,,In september 2021 moest deze wet er al liggen, 
maar toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark kreeg 
een andere functie en had daardoor geen tijd meer. 
Haar opvolger werd vervolgens na drie maanden over
spannen. Daarna waren er weer verkiezingen en is de 
hele wetgeving stopgezet.’’ Maar, zo stelde de voorzitter 

van de AVN, het lijkt nu eindelijk te gaan lopen. ,,Begin dit 
jaar hebben we een nieuwe uitnodiging op het ministerie, 
hopelijk komt er dan duidelijkheid. Er is nu geen handha
ving, terwijl er genoeg schrijnende voorbeelden zijn van 
onverantwoorde situaties bij het saneren. Dat er goede 
bescherming komt voor de veelal jonge asbestverwijde
raars is voor ons het belangrijkste.’’

Schot in verjaringskwestie 
Aan het eind van de bijeenkomst nam Jan Warning  
nog het woord om uitleg te geven over die andere   
heikele kwestie: de verjaring. De directeur van het Insti
tuut Asbestslachtoffers deelde, reagerend op vragen en 
opmerkingen uit de zaal, voorzichtig goed nieuws: ,,Het 
probleem van de verjaring loopt veel asbestslachtoffers 
voor de voeten en het probleem wordt alleen maar groter. 
In 1993 kwam het asbestverbod. Dat betekent dat vanaf 
2023 alle slachtoffers van asbest die zijn blootgesteld vóór 
dit verbod ermee te maken kunnen krijgen dat hun claim 
is verjaard. Het zou dan ook het beste zijn dat de hele ver
jaring voor asbestslachtoffers uit de wet wordt geschrapt 
en daar lijkt nu de eerste stap naar te zijn gezet. Op 21 
oktober is namelijk een aanpassing van het con venant 
ondertekend. Op basis van deze aanpassing zullen ver
zekeraars geen beroep meer doen op verjaring.’’ Voor 
werkgevers, die ook vaak een beroep doen op verjaring, 

NFK-bestuurssecretaris Dorien Tange

IAS-directeur Jan Warning

“Er zijn genoeg schrijnende 
 voorbeelden van onverantwoorde 
situaties bij het saneren. Dat er 
goede bescherming komt voor 
 asbestverwijderaars is voor ons 
het belangrijkste.'”



ligt het echter anders. ,,Maar we zijn in elk geval al een hele 
stap verder. De wet op dit punt aanpassen is lastig, maar 
we zijn daarover in gesprek met de minister voor Rechts
bescherming (Franc Weerwind, red.). Hij vindt ons werk heel 
belangrijk en zegt zelf nog een ander plan te hebben. Als 
dat geen oplossing blijkt te zijn, geven we de hoop op wets
wijziging nog niet op’’, aldus Warning, die zich verder niet in 
de kaarten wil laten kijken.

Nadat Widdershoven nog één keer de microfoon 
had  gepakt om de mensen te bedanken voor hun 

 aanwezigheid, was het tijd voor de vertrouwde nazit in de 
foyer. De leden hadden daar, onder het genot van een hapje 
en een  drankje, meer dan genoeg om over na te praten.

De presentatie van Dorien Tange is in zijn geheel terug te 
vinden op onze website: www.asbestslachtoffer.nl. Wilt u 
zich aanmelden voor het panel van Doneer Je Ervaring?  
Dat kan via https://formulieren.nfk.nl/doneer-je-ervaring. 

Voor meer informatie over het Nederlands Kanker Collectief, 
ga naar www.nederlandskankercollectief.nl. 

Onno en Kim rennen voor de AVN

‘Asbestkanker is tot nu toe een 
kankersoort die niet te genezen 
is’, schrijven de in het Zeeuwse 
 Breskens woon achtige jongeren op 
hun  Facebookpagina. ‘Maar door alle 
 onderzoeken, behandelingen, studies 
en wetenschappelijke testen wordt er 

wel steeds meer bekend over deze 
 vreselijke ziekte. Asbestkanker is een 
echte sluipmoordenaar. Door mid
del van al deze onderzoeken komt er 
hopelijk snel een goede behandeling 
waardoor de levensverwachting van de 
patiënten zal toenemen en misschien 
zal de ziekte ooit wel te genezen zijn. 
Wij willen hier zeker ons steentje aan 
bijdragen door zo veel mogelijk geld in 
te zamelen voor deze prachtige vereni
ging. Wij gaan op 15 april 42 kilometer 
rennen. Heeft u iets over voor de AVN?’  
 
U kunt doneren via: www.doneeractie.nl 
> actie  zoeken > Kim en Onno.

Als u het verhaal van Kim en Onno  
richting de eindstreep wil volgen, dan  
kan dat via de Instagrampagina:  
@Zeeuwse_marathon_met_Kim_Onno.  
 
Of de openbare Facebookgroep:  
@Onno en Kim rennen marathon  
voor  Asbestslachtoffers.

Kim van Poucke (27) en Onno 

Jongman (29), zoon van AVN-lid 

en mesothelioompatiënt Hans 

Jongman, rennen op zaterdag 

15 april de Marathon Zeeuws 

Vlaanderen om geld op te halen 

voor Asbestslachtoffers Vereniging 

Nederland.

Registratie Asbestregister

Bron: www.asbestregister.nl  

 

Het is mogelijk dat u in verschillende 
situaties met asbest bent gecon
fronteerd. 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 even   tueel 
bijlagen toe te voegen.

Uw gegevens worden daarnaast 
 anoniem gebruikt om asbestrisico
situaties beter in kaart te brengen.

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.

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

van nieuws, volg ons dan!

AVN actief op Facebook 

Kim van Poucke en Onno Jongman 
Afbeelding: Facebook.

www.asbestslachtoffer.nl
https://formulieren.nfk.nl/doneer-je-ervaring
www.nederlandskankercollectief.nl
https://www.doneeractie.nl/kim-onno-rennen-marathon-voor-asbestslachtoffers/-67787
https://www.instagram.com/Zeeuwse_marathon_met_Kim_Onno/
https://www.facebook.com/groups/834963544585673
www.asbestregister.nl
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asbestslachtoffers-Vereniging-Nederland-183879525571699/


Het afgelopen jaar zijn René  Driessen 
en zijn team van Future Media druk 
bezig geweest met het maken van een 
documentaire voor Asbestslachtof
fers Vereniging Nederland. We zijn 
 verheugd om te melden dat deze 
 productie, waarin mesothelioom
patiënten Remko Meddeler en Esther 
Terlouw van dichtbij worden gevolgd, 
nu is afgerond.  
 
,,De documentaire is erg realistisch’’, 
aldus Driessen. ,,Het zijn echte 
 verhalen van mensen die ernstig  

ziek zijn en toch positief zijn en  
met beide voeten op de grond  
blijven. Ik ben enorm verrast door  
hun kracht en doorzettingsvermogen. 
Met de  deskundigheid van longarts 
Robin Cornelissen wordt het ook  
vanuit de medische kant goed be
licht. Ik ben zeer tevreden over het 
 eindresultaat.’’

 
De ruim een half uur durende docu
mentaire is terug te zien op onze 
 website: www.asbestslachtoffer.nl.

Documentaire over asbestslachtoffers

Herhaalde oproep: vrijwilliger(s) gezocht voor databank

Door 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 onderwer
pen 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 infor
matie aanlevert, zodat dit kan worden 
verwerkt tot een mooi artikel, interview 
of video.

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

Wilt u op dit gebied meer doen voor 
de AVN? Stuur dan een berichtje naar: 
secretariaat@asbestslachtoffer.nl.  
Óf, wanneer u niet structureel iets wilt 
of kunt doen, maar wél interessante in
formatie heeft, 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!

Zoals aangekondigd op de jaarvergadering van afgelopen jaar 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.

De artikelen in deze  
nieuwsbrief (en veel andere  
informatie) vindt u ook terug  

op onze website:  
 

www.asbestslachtoffer.nl

Mededeling

https://asbestslachtoffer.nl/
https://asbestslachtoffer.nl/
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Agenda

Bestuursvergaderingen
10 maart 

Ledenbijeenkomsten
17 maart  
(Groot Handelsgebouw  

te Rotterdam) 

Colofon

Asbestslachtoffers 

Vereniging Nederland (AVN) 

Website:  

www.asbestslachtoffer.nl

 

E-mail:  

secretariaat@asbestslachtoffer.nl

IBAN:  

NL 30 INGB 0008 486 204

Asbestslachtoffers Vereniging 

Nederland is aangesloten bij 

de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties 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

Regeling Tegemoetkoming  
Stoffengerelateerde Beroepsziekten
Bent u ziek geworden doordat u tijdens uw werk in aanraking bent geweest met gevaarlijke stof-

fen? Dan kunt u misschien een eenmalige financiële tegemoetkoming van maximaal € 22.839,- netto 

 krijgen. Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroeps-

ziekten (TSB), ingesteld door de overheid.

Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2023  
en geldt voor de volgende ziekten: 
• Longkanker door asbest 
• Allergisch beroepsastma  
• Chronic solventinduced encephalopathy 
(CSE, schildersziekte)

Wat  kunt u doen? 
Ga naar de website van het Instituut 
 Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke 
stoffen (ISBG), daar vindt u informatie en een 
paar vragen. Door die vragen te beantwoorden 
met ‘Ja’ of ‘Nee’ weet u direct of het zinvol  
kan zijn om u aan te melden.

De procedure 
Als uit uw antwoorden op de vragen blijkt dat 
het zinvol is om u aan te melden, kunt u dat 
direct doen via de website. Na uw aanmelding 
neemt ISBG contact met u op om u te  vertellen 

wat er bij de  aanvraagprocedure  
komt kijken. Besluit u tijdens dit telefoon
gesprek om uw aanvraag door te zetten,  
dan wordt de  procedure in gang gezet.

Meer weten? 
Op veel vragen vindt u antwoord op de 
 website. Mocht u meer willen weten, of heeft  
u hulp nodig met het aanmelden, dan kunt u 
het ISBG bellen. Het telefoonnummer vindt  
u ook op de website.

Voor meer informatie en aanmelding,  
zie: www.isbg.nl.

Bron: ISBG

https://isbg.nl/
https://asbestslachtoffer.nl/



