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Utrechters ontliepen veldslag in Ibiza
Een paar jaar nadat wij getrouwd waren, hadden wij genoeg
gespaard om een verre reis te boeken. Toen wilde dat zeggen:
verder dan België. Het werd Spanje. Niet de costa’s, maar het eiland Ibiza. Het werd ons aangeraden als een rustig, vredig eiland
met alleen in San Antonio en Ibiza Stad nachtvertier.
Het eiland was ook uitgekozen door
hippies, die zich aan de west- en
zuidkust naast Ibiza Stad in de rotsen
in hun holen hadden gevestigd. Onze
vakantieplaats was Santa Eulalia in het
oosten van het eiland. Wij hadden gekozen voor rust overdag en ‘s avonds
San Antonio.
Voordat we konden gaan, was er nog
wel wat werk aan de winkel. Een paspoort regelen, naar de bank om Spaans
geld te bestellen om de eerste dagen
te kunnen betalen en de verzekeringen
regelen. Had je na een paar dagen dat
geld in handen en je zag de pesetas
dan begon het vakantiegevoel. We
gingen naar Schiphol met de trein.
Toen moest je nog overstappen in Duivendrecht. Aangekomen op Schiphol
hoefde je je niet te haasten, want er
waren geen lange wachtrijen bij het
inchecken. Paspoortcontrole en naar
de wachtruimte van het vliegtuig. We
doodden de tijd door naar de mensen
te kijken die naast ons, gescheiden
door glas, over de promenade liepen

of over de reling hingen om het
vliegverkeer, aankomst en vertrek,
de verzorging van het vliegtuig
gade te slaan. Dat was toen absolute
dagrecreatie. Ook ons vliegtuig werd
uitgezwaaid.

heel lange straten met terrassen. Wel
tien keer zoveel als bij ons en er was
nergens plaats. Toen ook nog eens alle
dansclubs vol waren, hadden we San
Antonio wel gezien en met de bus de
herrie achter ons latend gingen we
terug naar ons ‘eigen strand’, waar een
van de Antonio’s, zo heten ze geloof
ik allemaal daar, ons favoriete drankje,
de Cuba Libre, klaarmaakte en de zee
zijn aangename geluid liet horen. We
kwamen weer bij.

Nergens plaats
Op Ibiza stond onze transfer al klaar.
Wij reden door een totaal ander landschap dan wij hier kennen naar ons
hotel. Wij zagen toen al dat het in
Zuid Ibiza heerlijk onthaasten werd.
‘s Avonds na het diner weer naar het
strand. San Antonio nog even niet.
Na een dag ons moe gemaakt te hebben in Ibiza Stad door helemaal naar
boven te lopen om van het grandioze
uitzicht te genieten, besloten we ‘s
avonds naar San Antonio te gaan
om ons helemaal te laten gaan. Zo
gezegd, zo gedaan. Aangekomen
met de bus schrokken wij van het
verschil met Santa Eulalia, een dorp
met diverse soorten bars en terrassen waar altijd plek was. Hier waren

Raar geluid
De volgende dag gingen we met de
boot naar Formentera. Is Ibiza rustig,
dan is Formentera stil. Er stond één
hotel en verder was er een weg middenop over het eiland met zijpaden
naar de zee. Ook hier waren hippiegroepen neergestreken. Na in het
hotel-restaurant een enorme pannenkoek te hebben genuttigd keerden wij
terug naar Ibiza. Zoals altijd gingen
wij ‘s avonds naar het strand en wij
hadden net onze Cuba Libre in de
hand toen wij een raar geluid hoorden.
Ineens kwamen er mensen het strand
op rennen, die hijgend vertelden dat er
een veldslag was geweest op het plein.
De hippies, de plaatselijke bevolking
en de politie waren met elkaar slaags

Aan de bar in Ibiza

geraakt. Wij wilden dat wel eens zien.
Maar toen wij op het plein kwamen,
zagen we alleen veel politie met die
Spaanse petten.
Dit voorval ging in de media de hele
wereld over. Dus ook bij onze ouders
kwam het nieuws terecht. Het adres
dat wij hadden achtergelaten strookte
met de berichtgeving en zorgde ervoor
dat zij slapeloze nachten hadden. Er
waren nog geen gsm’s en dergelijke.

Toen wij weer thuis waren en naar
onze ouders gingen, kwamen ze direct
naar buiten en zeiden: “Dat jullie nog
leven! Ongelofelijk!”
Nico van Maurik
Gestellaan 9
3431 GM Nieuwegein

OT...
‘Wat is het warm vandaag’ denk ik, terwijl ik op een bankje, onder een grote boom in
het park bij ons in de buurt, verkoeling zoek. Ik mijmer een beetje over ditjes en datjes
als er een meneer mijn kant op komt lopen. “Vindt u het goed dat ik eventjes naast u
kom zitten?”, vraagt hij mij. “Zeker wel, plek zat op het bankje”, zeg ik. “Ik wil eventjes
rusten.....ik heet OT.”
“Oooh, da’s toevallig ik heet Cla
‘SIEN’ “, antwoord ik lachend. “Nou
nee, ik heet geen OT, ik heb OT.”
Oei, denk ik, verkeerd verstaan. “Tja,
geeft niet hoor, kan gebeuren”, zegt de
meneer dan.
Onzeker
Ik ben eigenlijk toch wel wat nieuwsgierig en vraag hem waar de naam
OT voor staat. Ik heb er nog nooit van
gehoord. “OT is een afkorting voor
orthostatische tremor, een zeldzame
neurologische aandoening. Het kan
jaren duren voordat de diagnose OT
is gesteld. Door een spieronderzoek
werd dit bij mij ontdekt. De arts vertelde me dat de tremor in mijn benen
op het geluid van een helikopter lijkt.
De meeste mensen met OT hebben
last van een onzeker gevoel bij staan
met als gevolg angst om te vallen. Dit
komt door hele snelle trillingen, tremoren, in de beenspieren. De tremor
treedt op in de benen zodra men staat,
en verdwijnt meestal direct bij het
gaan zitten.

Er zijn nog maar weinig gegevens
bekend over deze aandoening. OT
komt uit de hersenen. Bij OT gaat
waarschijnlijk de terugkoppeling
van informatie in een netwerk niet
helemaal goed, of geven bepaalde
hersenkernen een niet gelijkmatig
signaal af. Meestal wordt er geen
onderliggende oorzaak gevonden voor
OT. Soms ook wel, zoals de ziekte van
Parkinson, maar gelukkig is dit bij mij
niet het geval.”
Medicijnen
“Tjeetje, wat een verhaal, gebruikt
u hier wel medicijnen voor?”, vraag
ik. “Nou ja, dat is ook zo iets, er is
geen medicijn bekend waardoor OT te
genezen is. Ik slik een medicijn dat de
symptomen, het trillen, kan onderdrukken. Het is een medicijn dat eigenlijk voor epilepsie bestemd is. Dit
medicijn kan veel bijwerkingen hebben, waardoor patiënten met OT deze
soms niet meer gebruiken. Dit omdat
de bijwerkingen erger zijn dan het

effect. OT beïnvloedt
mijn leven behoorlijk.
Door de duizeligheid
en onbalans ben ik op
een bepaalde manier
gaan lopen. Soms
heb ik het gevoel dat
mensen denken dat ik
te diep in het glaasje
heb gekeken.
Ze schrikken pas als ze zien dat de
tremoren hevig zijn nadat ik te lang
heb gestaan. Ik sta dan min of meer
op mijn benen te shaken. Staan is echt
een probleem voor me geworden. Een
mens staat heel veel in zijn leven.
Je staat op, staat onder de douche,
staat je aan te kleden, in het toilet, in
de keuken, bij het tandenpoetsen, en
dan moet de dag nog beginnen. OT
gaat nooit meer over, en bemoeilijkt
alles, als je bedenkt dat je moet staan
wachten bij het oversteken, de kassa,
een loket, de lift, de sleutel in het slot
steken, spullen in de kast opbergen...
eruit halen enzovoorts.”

Pluk de dag
“Maarre.....”, vervolgt meneer zijn
verhaal, “voor de rest gaat het best
goed met mij hoor. Ik pluk de dag en
probeer ervan te maken wat ervan te
maken valt. September is OT maand.
Het is de bedoeling dat er meer bekendheid over deze aandoening wordt
gegenereerd. U bent in ieder geval wel
al wat op de hoogte van OT”, zegt de
meneer dan. “ Zo....ik stap maar weer
eens op, nog een klein stukje lopen,
en dan ben ik gelukkig weer thuis.
Fijn dat u naar me geluisterd hebt. Een
luisterend oor lucht soms wel eens op.

Fijne dag nog!”, zegt hij dan.
” U heel veel sterkte”, zeg ik.
Wijzer
Ik ben weer ietsjes wijzer geworden, en heb een goed gevoel aan het
gesprek overgehouden, omdat ik in
de gaten had, dat het vertellen van het
hele verhaal, meneer opluchtte.
Clasien
CalbooHeideman
Vianen

Varia
‘Soms heb ik de neiging om op het perron te gaan zitten’

Motor achter patiëntengroep OT
Het zal je maar gebeuren: wel
kunnen lopen, maar niet of
nauwelijks kunnen staan.
Terwijl dat in het dagelijks leven zo vaak móet: als (groot)
ouder van kleine kinderen,
bij elke kassa, als je moet tanken, in de rij voor het toilet,
in het openbaar vervoer, als
je kleding zoekt/past, een etiket wilt lezen in een winkel.
Om nog maar te zwijgen over
de werkende mens.
Niet kunnen staan is het gevolg van
de orthostatische tremor (OT).
Deze onbekende bewegingsstoornis
komt weinig voor.
Huisartsen, maar ook gerenommeerde neurologen in academische ziekenhuizen herkennen de gepresenteerde klachten dikwijls niet. Hierdoor duurt het gemiddeld negen jaar
voor de diagnose wordt gesteld.
De verschijnselen openbaren zich
tussen de 25 en 72 jaar. Dit blijkt
uit een (inter)nationaal onderzoek
dat onlangs werd gepresenteerd tijdens de tweede OT-ontmoetingsdag
in het Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam.

Uitputting

Aan mensen met OT valt aan de
buitenkant niks te zien. Toch is hun
probleem groot, want zodra iemand
met OT stilstaat, begint er een trilling in diens benen die een instabiel
en wankel gevoel veroorzaakt. Kan
iemand met OT niet snel zitten, dan
moet hij zijn spieren spannen om
overeind te blijven, hetgeen leidt tot
uitputting. Een jonge patiënte: ‘Als

EHBO-cursus start
op 30 september

Elf lessen en een examen. Daaruit bestaat de EHBO-cursus die
start op woensdag 30 september.
Elke avond wordt tweeenhalf
uur lesgegeven in het Desmond
Tutu Centrum aan de Molenstraat. Het Oranje Kruis neemt
op 16 december het examen af.
Deelname aan de cursus kost
€ 195,. Dat is inclusief het lesmateriaal en het examen. Aanmelden: opleidingen@ehbosoest.nl.

Bartiméus ziet in
Soest vooralsnog te
weinig collectanten

Bartiméus Sonneheerdt hoopt dat er
nog inwoners van Soest opstaan, die
in de week van 26 tot en met 31 oktober willen collecteren. De organisatie, gevestigd in Zeist, zet zich nu
precies honderd jaar in voor blinde
en slechtziende mensen. In Nederland wonen er 350.000 die een visuele beperking hebben.
Voor hen zijn steun en hulpmiddelen van wezenlijk belang bij vrijwel
alle dagelijkse dingen, zoals informatie opzoeken op internet, reizen
met de trein, ergens de weg vinden.
Voor de landelijke collecte heeft
Bartiméus Sonneheerdt in onze gemeente nog maar weinig mensen die
met een bus langs de deur willen
gaan. Het vrijwilligerswerk zal circa
twee tot drie uur in beslag nemen.
‘Met een klein beetje tijd maakt u
het verschil voor blinde en slechtziende mensen,’ aldus Bartiméus
dat de opbrengst gebruikt voor onder meer onderzoek naar erfelijke
oorzaken van oogaandoeningen,
aangepast lesmateriaal en slimme
hulpmiddelen. Meer informatie is te
vinden op steunBartimeus.nl
Wie een handje wil helpen, kan contact opnemen met Erica Stokwielder-Koedijk die in Soest de collecte
coördineert: collecte@stokwielder.
nl of tel. 6027917.

z Corry de Heus is de motor achter patiëntengroep orthostatische tremor.
de trein vertraging heeft, krijg ik de
neiging op het perron te gaan zitten.’
Iedereen met OT zegt dat zij elke
ruimte waar ze binnenkomen direct screenen op zitplaatsen. Paniek
dreigt als zij geen vrije stoel zien.
Omdat er nog veel onbekend is over
de ziekte, besloten twee patiënten
alle beschikbare kennis te bundelen
middels een OT-website, met veel
medische en praktische informatie
en tips, een jaarlijkse ontmoetingsdag en een besloten Facebookpagina.

Een van hen is de Soesterse Corry
de Heus.
‘Door de handen ineen te slaan
hoeft niet iedereen zelf het wiel uit
te vinden. In onze kleine groep zijn
farmaceuten niet geïnteresseerd en
dus zullen we het van elkaar moeten hebben.’
Met de site, ontmoetingsdag en Facebookpagina hopen zij het zoeken
naar de oorzaak van hun klachten
voor huidige en toekomstige patiënten ernstig te bekorten én artsen en

andere partijen (zoals werkgevers
en verzekeringsmaatschappijen) te
informeren.

English Kids is een nieuwe club
in Soest waar kinderen van groep
7 en 8 zich in het Engels ‘klaar
voor middelbaar’ kunnen maken.
Jane Bredius is initiatiefneemster
van English Kids en is gestart naar
aanleiding van een hulpvraag van
een moeder op de school van haar
dochter. Als ‘English Native speaker’ met vele jaren ervaring in het
Engels onderwijs aan zowel kinderen als volwassenen, pakte Jane
het onmiddellijk op.

scholen beschikken over de middelen
of de tijd om dit gat te overbruggen,
stelt de initiatiefneemster. ‘Daarnaast
wordt het niet altijd beschouwd als
een “kerntaak” van de basisschool.
Jammer, want Engels is een kernvak
op de middelbare school.’
Met een kleine groep kinderen uit
de toenmalige groep 7 van de Driesprong is in het voorjaar van dit jaar
een pilot uitgevoerd. Op basis van de
input van zowel de kinderen als de
betrokken ouders, en rekening houdend met de doelen van zowel het
basisonderwijs als het middelbare
brugklas onderwijs, is English Kids
ontstaan om het eerdergenoemde gat
te overbruggen.
Kinderen in groep 7 zijn in het eerste
jaar welkom om langzamerhand kennis te maken met het Engels en hun
vertrouwen op te bouwen in het spreken daarvan. Kinderen uit groep 8

worden uitgedaagd om zowel Engels
te spreken als te schrijven en zelfs
presentaties te geven over hun favoriete onderwerp. De nadruk ligt voor
beide groepen op het actief experimenteren met de Engelse taal. Fouten
kunnen worden gemaakt, legt Jane
Bredicus uit. ‘Zoals te verwachten is
uit de pilot gebleken dat, waar “gewone bijles” waardevol is, het leereffect en de betrokkenheid hoger zijn
wanneer kinderen de taalaspecten leren en direct toepassen aan de hand
van relevante activiteiten. Beweging
en humor horen zonder enige twijfel bij het leerproces. Vandaar dat
English Kids zich een club noemt en
niet een school of bijles.’
Het English Kids Herfst Programma
begint op 16 september en bestaat uit
zeven lessen tot aan december. Meer
info: www.englishkids.me of tel. 0655776366.

Bewustwordingmaand

Om dezelfde reden is in de Verenigde Staten september 2015 uitgeroepen tot eerste OT-bewustwordingsmaand.
Meer info: Corry de Heus, corrydeheus@gmail.com, 06-14100679 of
kijk op www.orthostatischetremor.
nl.

Nieuwe club: English Kids

‘Inmiddels is het bekend dat er een
verschil is ontstaan tussen het basisonderwijs en het middelbare onderwijs waarbij de doelen en benodigde
vaardigheden niet met elkaar overeenkomen. Dit leidt ertoe dat vele
brugklassers genoodzaakt zijn om in
een rap tempo een achterstand in te
halen,’ vertelt Jane. Niet alle basis-

Pastoor voortaan actief in de stad Utrecht

Afscheid van Ton Huitink
De HH Martha en Mariaparochie
heeft zaterdag afscheid genomen
van Ton Huitink. De pastoor is
benoemd in de parochies van de
stad Utrecht.
Huitink was sinds 2010 pastoor van
de HH Martha en Mariaparochie,
waartoe ook de kerken in Soest en
Soesterberg vallen.
Het afscheid vond zaterdag plaats in
de H. Nicolaaskerk in Baarn. De bijeenkomst kreeg ook een Soester tintje, onder meer door een toespraak
van wethouder Jannelies van Berkel.
Namens het Groot Gaesbeeker Gilde
kwam vendelier Harry Hilhorst in
actie. Hij overvendelde de vertrekkende pastoor. Op de foto van René
van Hal dankt pastoor Huitink de
vendelier voor dat gebaar.
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Gilde kijkt met
dank terug op
geslaagde feesten

De gildefeesten 2015 gaan de
herinnering in als zeer geslaagd.
Dat geldt niet alleen voor waarschijnlijk alle duizenden bezoekers, maar zeker ook voor de
leden van het Groot Gaesbeeker Gilde.
De grootste vereniging van
Soest kijkt terug op een geweldige anderhalve week, waarin
ze kon rekenen op de medewerking van en samenwerking met
tientallen organisaties, verenigingen en particulieren.
Van gemeente tot participerende
verenigingen, van particulieren
tot sponsors, de medewerking
aan de gildefeesten was wederom groot.
‘We zijn daar zeer erkentelijk voor,’ zegt Rainoud van
Dorresteijn, secretaris van de
Stichting Gildefeesten Soest. Hij
spreekt van een ‘onvergetelijk
succes’ en hoopt dat het gilde
volgend jaar weer mag rekenen
op zo’n brede ondersteuning uit
de Soester samenleving.

Wandelen over
Klompenpad met
KAG en gids

De King Arthur Groep (KAG) houdt
op dinsdag 22 september een wandeltocht. Die is 5 kilometer lang en
voert de deelnemers over het Klompenpad. Een gids van IVN-Eemland
gaat mee op pad en zal onderweg
vertellen.
Er wordt om 10:00 uur vertrokken
vanaf Fletcher Hotel Het Witte Huis
aan de Birkstraat. Daaar keert de
groep rond half twaalf terug en is
er gelegenheid om (voor eigen rekening) nog (gezamenlijk) een consumptie te nuttigen ter afsluiting
van de wandeling. De KAG organiseert activiteiten en begeleiding
voor mensen met een geheugenprobleem, maar bij de wandeling zijn
ook andere mensen welkom. Er is
plaats voor maximaal vijftien personen. Deelname is gratis.

Liederen over het
Joodse nieuwjaar

Een workshop over liederen voor
het Joodse nieuwjaar kan op zondag 20 september worden gevolgd
bij Shirah Centrum van Judigor
Zimmerman. Er wordt gezongen in
het Hebreeuws (fonetische teksten).
Deelname kost 15 euro. Meer informatie: 06-28804972.

Amivedi
Vermist:
‣ 2 sept, kater, cypersrood, 12 jaar,
heeft chip, Amersfoortsestraat, Soesterberg.

Gevonden:

‣ 1 sept, agapornis groen met ring
weg in de mate.
Informatie: Joke van Luin, tel.
088-0064675, www.amivedi.nl of
soest@amivedi.com.

De bezorgers
Bezorgers die acht weken aaneengesloten geen klacht hebben, ontvangen een premie en worden vermeld
in de rubriek ‘De loper van de week’.
Deze week zijn dat:
z
z
z
z
z
z

Thijs Hanraads
Nick van de Veen
Mark Luijk
Tim Huver
Seth Visscher
Jelle Anema
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Glorietijd van de Utrechtse Kegelbond
In 1961 maakte ik kennis met kegelen. Dat gebeurde op de banen in Hotel Restaurant De Schouw
in Bilthoven. Hier waren drie houten kegelbanen waar vijf clubs hun kegelavond hadden, zowel
dames- als herenclubs. In 1964 heb ik de kegelclub Josan opgericht, die bestond uit personeel van
bouwbedrijf De Jong uit Bilthoven en personeel van Sanders uit Utrecht. De avonden waren bezet,
dus gingen wij op zaterdagochtend kegelen, vanaf tien uur. Er stond een biljart dat wij van de eigenaar mochten gebruiken. Dus begonnen we met biljarten. Ton Broek was een zeer goed biljarter en
leerde ons hoe te spelen. De leeftijd van de leden was rond de 24 jaar.
In oktober 1964 sloten wij ons aan
bij de Utrechtse KegelBond (UKB),
gevestigd op de Mariaplaats achter de
Sociëteit. Er waren zeven houten banen in een ruimte die werd verwarmd
door twee grote oliekachels. In de
wintermaanden stonden de mensen
rond de kachels om zich te warmen
voordat zij gingen kegelen. Er was
weinig ventilatie en er werd veel
gerookt, wat toen normaal was. De
drankjes werden vanuit de sociëteit
naar de banen gebracht door de ober,
Fritz geheten, die bij sommige clubs
een borreltje voor zichzelf op het
dienblad had staan.
Rondje
In Utrecht werden ook landelijke
wedstrijden gespeeld. Bij deze en
andere wedstrijden moesten de kegels
nog worden opgezet door zogenaamde
kegeljongens. Die kregen een kwartje
voor een ochtend. Als zij vonden dat
het te lang duurde, werd de konings-

kegel (zonder kogel) ongeveer 10
centimeter achter het plaatje waar hij
normaal staat opgezet. Van het begin
van de baan is dit niet te zien. Waarom
deden zij dat? Dan werden er acht om
de lange gegooid. Dus geen negen
maar acht kegels, want de koning
bleef staan. Dat betekende dat de speler op dat moment een rondje moest
geven, óók aan de kegelopzetter.
Kunststofbanen
In 1970 besloot het bestuur het een en
ander aan te pakken. Houten banen
werden vervangen door kunststofbanen en er werden machines geplaatst
voor het opzetten van de kegels en er
kwam moderne telapparatuur. Ook
de oliekachels verdwenen. In 1974
fuseerde Josan met de club Kunda
en werd de clubnaam KJK. De UKB
bestond in die tijd uit acht dames- en
zestien herenclubs. KJK werd al snel
groter door aanwas van vrienden, familie en bekenden. Bekende leden wa-

ren de Utrechters Ton van der Linden,
oud-international voetbal en Henk
Temming, oud-voetballer van DOS. Er
kwam bij de UKB nog een jongerenclub op zaterdag onder leiding van
Joop en Ans Uleman. Ook werd er de
‘rondgang’ gespeeld, een wedstrijd
voor alle bij de UKB aangesloten
clubs, die op al die kegelbanen werd
gespeeld. Deze clubs kwamen ook uit
Culemborg (bioscoop op de markt) en
uit Bilthoven. Scoreborden en tellingen waren er nog niet en alle standen
moesten geschreven worden. Het was
een bloeiende tijd voor de clubs en de
UKB. Modernisering, waarbij KJK
nauw betrokken was, werd bespreekbaar en kwam tot uitvoering in 1983.
Verhuizingen
Het 90-jarig jubileum werd in 1997
nog gevierd aan de Mariaplaats 14.
Helaas zegde de Sociëteit daarna de
huur op en moesten wij een onderkomen zien te vinden voor onze kegel-

In Utrecht wordt al meer dan honderd jaar gekegeld

banen. Lange tijd hebben Riet van der
Sluis en ik het maandelijkse spreekuur
van wethouder Hans Spekman bezocht
om een geschikte ruimte te vinden.
Diverse mogelijkheden hebben we
bekeken. Het resulteerde uiteindelijk
in een aan te passen ruimte bij de
sporthal aan de Burg. Norbruislaan 13
in 2004. Helaas weg uit het centrum
van de stad en de ruimte was ook maar
geschikt voor vier banen. We konden
geen grote nationale wedstrijden meer
houden. Dit heeft de UKB leden en
clubs gekost. We gingen weer met frisse moed van start. Gezellig en mooi
is het wel geworden met computergestuurde beeldschermen.

In 2007 vierden we het 100-jarig
bestaan. In datzelfde jaar kregen we te
horen dat we wederom moesten vertrekken. Nu geen zoektocht meer: de
gemeente bouwde een nieuwe sporthal
in Zuilen met ruimte voor zes banen
aan het einde van de Burgemeester
Norbruislaan, nr 680. Op 4 november
2011 kon daar weer gekegeld worden
op zes banen met de modernste
apparatuur van Nederland. Met een
nieuw bestuur in 2015 wordt er hard
gewerkt om het ledenbestand weer op
te krikken.

ken valt. September wordt OT-maand.
Het is de bedoeling dat er wat meer
bekendheid over deze aandoening naar
buiten komt. U bent nu in ieder geval
wel al wat op de hoogte van OT”, sluit
de man tevreden af.
“Zo, ik stap maar weer eens op. Nog
een klein stukje lopen, en dan ben ik
gelukkig weer thuis. Fijn dat u naar
me geluisterd hebt. Een luisterend oor
lucht soms best op. Fijne dag nog!”
zegt hij opgewekt.
“U heel veel sterkte”, zeg ik bij het
afscheid.

heb een goed gevoel aan het gesprek
overgehouden, mede doordat ik
merkte dat het vertellen van het hele
verhaal meneer opluchtte.

J.P. Brouwer
Oud-voorzitter UKB

OT...
‘Wat is het warm vandaag’ denk ik....terwijl ik op een bankje, onder een grote boom in het park bij
ons in de buurt, verkoeling zoek. Ik mijmer een beetje over ditjes en datjes als er een meneer mijn
kant op komt lopen.
“Vindt u het goed dat ik eventjes naast u kom zitten?” vraagt hij mij. “Zeker wel, plek zat op het
bankje”, zeg ik. “Ik wil eventjes rusten. Ik heet OT.” “Ooo, da’s toevallig ik heet Sien”, antwoord ik
lachend. “Nou nee, ik heet geen OT, ik heb OT.”
Oei, denk ik, verkeerd verstaan.
“Tja, geeft niet hoor, kan gebeuren”
zegt de meneer dan.
Ik ben eigenlijk toch wel wat nieuwsgierig geworden en vraag hem waar
de naam OT voor staat. Ik heb er nog
nooit van gehoord.
“OT is een afkorting voor orthostatische tremor, een zeldzame neurologische aandoening”, vertelt hij. “Het kan
jaren duren voordat de diagnose OT
is gesteld. Door een spieronderzoek
werd dit bij mij ontdekt. De arts vertelde me dat de tremor in mijn benen
op het geluid van een helikopter lijkt.
De meeste mensen met OT hebben last
van een onzeker gevoel bij het staan,
met als gevolg angst om te vallen.
Dit komt door hele snelle trillingen,
tremoren, in de beenspieren. De tremor treedt op in de benen zodra men
staat en verdwijnt meestal direct als
je gaat zitten. Er zijn nog maar weinig
gegevens bekend over deze aandoening. OT komt uit de hersenen. Bij OT

gaat waarschijnlijk de terugkoppeling
van informatie in een netwerk niet
helemaal goed, of geven geven bepaalde hersenkernen een ongelijkmatig signaal af. Meestal wordt er geen
onderliggende oorzaak gevonden voor
OT. Soms ook wel, zoals de ziekte van
Parkinson, maar gelukkig is dit bij mij
niet het geval”, legt hij uit.
Tremoren
“Tjeetje wat een verhaal, gebruikt u
hier medicijnen voor?”, vraag ik.
“Nou ja, dat is ook zo iets, er is geen
medicijn bekend waardoor OT te
genezen is. Ik slik een medicijn dat de
symptomen, het trillen, kan onderdrukken. Het is een medicijn dat eigenlijk voor epilepsie bestemd is. Dit
medicijn kan veel bijwerkingen hebben, waardoor patiënten met OT deze
soms niet meer gebruiken, omdat de
bijwerkingen erger zijn dan het effect.
OT beïnvloedt mijn leven behoorlijk.
Door de duizeligheid en onbalans ben

ik op een bepaalde manier gaan lopen.
Soms heb ik het gevoel dat mensen
denken dat ik te diep in het glaasje heb
gekeken. Ze schrikken pas als ze zien
dat de tremoren hevig zijn nadat ik te
lang heb gestaan. Ik sta dan min of
meer op mijn benen te shaken. Staan is
echt een probleem voor me geworden.
Een mens staat heel veel in zijn leven.
Je staat op, staat onder de douche,
staat je aan te kleden, in het toilet, in
de keuken, bij het tandenpoetsen, en
dan moet de dag nog beginnen. OT
gaat nooit meer over, en bemoeilijkt
alles. Als je bedenkt dat je moet staan
wachten bij het oversteken, de kassa,
een loket, de lift, de sleutel in het slot
steken, spullen in de kast opbergen...
eruit halen enzovoorts.”
Meer bekendheid
“Maarre”, vervolgt meneer zijn verhaal, “voor de rest gaat het best goed
met mij hoor. Ik pluk de dag en probeer ervan te maken wat ervan te ma-

Ik ben weer ietsje wijzer geworden en

Clasien Calboo-Heideman

