“De AVN is nu nog net zo nodig als 25 jaar geleden”

Jubileumviering Asbestslachtoffers
Vereniging Nederland

Leon Widdershoven, AVN-voorzitter, beet de spits af

Vrijdag 23 september jongstleden stond voor
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland in het
teken van haar 25-jarig jubileum. In het Groot
Handelsgebouw te Rotterdam kregen zeventig
aanwezigen een programma vol informatie en
entertainment voorgeschoteld.

om iets uitvoeriger stil te staan bij zijn eigen ervaringen met de
gevaarlijke stof asbest. Zo vertelde hij, af en toe ook emotioneel,
over zijn aan mesothelioom 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 juridische 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 Stoffengerelateerde

Onder de belangstellenden bevonden zich onder meer mensen
van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Ook longartsen Sjaak Burgers en Joachim
Aerts waren van de partij, evenals de eerste AVN-secretaris Trudy
van der Jagt en de coaches Annelies Dekkers en Sandra van Breugel. Zij, en nog zo'n zestig anderen, werden door de energieke
dagvoorzitster Annemarie Brüning (bekend als nieuwslezeres van
Hart van Nederland) door een bomvol dagprogramma geleid.
Om half elf 's ochtends beet AVN-voorzitter Leon Widdershoven
de spits af. Omdat NFK-bestuurssecretaris Dorien Tange had
afgezegd wegens corona, maakte hij van de gelegenheid gebruik
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Theo Koopman naar voren geroepen 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 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.
Bron: Sven Poels, Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Longarts Sjaak Burgers over de vorderingen binnen het
mesothelioomonderzoek

Beroepsziekten van start. Slachtoffers die zijn blootgesteld aan
gevaarlijke stoffen kunnen dan een aanvraag indienen; de regeling
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 presentatie van
Burgers over de vorderingen binnen het mesothelioomonderzoek.
Te veel van het goede werd het zeker niet: de voordracht van de
bevlogen longarts was 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 AVN-nieuwsbrief van december 2021 op
www.asbestslachtoffer.nl, red.).'' Daarnaast gaf hij aan dat het
aantal mesothelioompatiënten 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 videopresentatie van Karien van Gennip,
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin ze de
AVN feliciteerde en bedankte voor de voortrekkersrol. Vervolgens was er de presentatie van het AVN-jubileumboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan en werd het gestopte bestuurslid

Rob van der Heijden, bestuursvoorzitter van het IAS
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