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EU-onderzoek:

Het werkt ongeveer als volgt: wanneer het immuunsysteem niet goed functioneert, dan kan dit al in de kindertijd
leiden tot ontregeling van het brein. De ontwikkeling van
de delen in ons brein die onze emoties en stress-respons
regelen, verloopt dan niet goed. Die verstoorde ontwikkeling leidt vervolgens tot verkeerd afgestelde microglia, de
immuuncellen in het brein. Door hun overactief of juist te
weinig alert zijn, reageren ze minder goed op gevaren van
buitenaf zoals op infecties en stress.

In het project MOODSTRATIFICATION werken twaalf
Europese onderzoeksinstituten uit zeven landen samen,
onder coördinatie van professor Hemmo Drexhage van
ErasmusMC, om kennis uit de immuno-psychiatrie te
vergroten en te vertalen naar diagnostiek en behandeling
op maat. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste
stappen zijn gezet. In dit project worden diagnostische
instrumenten ontwikkeld om bij psychiatrische patiënten
te kunnen vaststellen of er sprake is van een abnormaal
immuunproﬁel. Dit biedt perspectief op behandeling op
maat.
Op 30 maart en 25 mei presenteert professor Drexhage
informatiebijeenkomsten over het project. Daarbij bent
u van harte welkom. Voor meer informatie hierover zie
moodstratification.eu

Wilt u meedenken in dit onderzoek? Mail dan naar: bernadette.wijnker-holmes@erasmusmc.nl

Twee nieuwe collega's bij Balans
Toen Claudettes beide zonen met ASS (nu
24 en 18 jaar) zes jaar geleden vastliepen
in het onderwijs, maakte zij de overstap
van accountmanager naar landelijk coördinator bij stichting Mama Vita. Nu is zij
bij Balans aangesteld als regiocoördinator.
Claudette: ‘Ik heb mijn passie ontdekt.
Ik ga op een positieve manier de strijd aan
om de belangenbehartiging van kindeClaudette Nouris
ren en jongeren met ontwikkelingsregiocoördinator
problemen te versterken. In mijn nieuwe
baan als coördinator bij Balans probeer
‘Ik heb
ik mijzelf persoonlijk te ontwikkelen en
mijn passie
hoop ik door mijn energie en enthouontdekt’
siasme ook andere ouders en jongeren
te kunnen stimuleren om meer aandacht, duidelijkheid
en kennis te krijgen over ASS, dyslexie en alle andere
ontwikkelingsstoornissen.’
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Corinne Vinks is gedragswetenschapper
en al 24 jaar lid van en actief bij Balans.
Daarnaast is zij adviseur van diverse organisaties, voorzitter van de cliëntenraad
van het Centrum Jeugd en Gezin, geeft
zij colleges en zit zij in verschillende
Academische Werkgroepen. Zij heeft
mede de succesvolle cursus Ouderpower van Balans ontwikkeld. In haar
Corinne Vinks
nieuwe functie als projectcoördinator
projectcoördinator
wordt het haar taak om de cursus Ouderpower te actualiseren. Corinne: ‘Daar‘Belangen
naast ga ik de Balans Advieslijn uitbouwen.
behartigen
Want dat is de grote kracht van Balans als
blijft onze
vereniging die ook informatie verstrekt
prioriteit’
over leer- en ontwikkelingsstoornissen.
Het blijft onze prioriteit de belangen te behartigen van
deze ouders, en daar werk ik graag aan mee.’

kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in.
©BIANCA TOEPS

Wist u dat ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en
autisme kunnen samenhangen met problemen in het
immuunsysteem? In het nieuwe wetenschapsgebied
immuno-psychiatrie wordt hier onderzoek naar gedaan.
Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat een ontregeld immuunsysteem ernstige psychiatrische problemen
kan veroorzaken.

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met
Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen. Op deze plek krijgt u iedere BM
een inkijkje in de Balanslobby, door Balanscollega Joli Luijckx.

ONGELIJKHEID IN VERGOEDING
DYSLEXIEONDERZOEK
worden vergoed. De minister van Onderwijs, Arie Slob,
Goed nieuws en slecht nieuws dit keer. We beginnen
steunde de motie. Maar bij de stemming ging het tot onze
met het slechte nieuws. Oudervereniging Balans had de
Vaste Commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer verbazing alsnog mis. De overige Kamerleden steunden
gevraagd om wat te doen aan de ongelijkheid op het ge- de motie van Lisa Westerveld niet. Voor ons is dat
bied van de vergoeding van dyslexieonderzoek. De meeste onbegrijpelijk. We vermoeden dat er nog de nodige misverstanden hieromtrent zijn bij Kamerleden. We gaan
gemeenten betalen dit onderzoek vanuit de Jeugdwet
hierover met hen in gesprek. Lisa Westerwanneer een kind op de basisschool zit
KLEIN
SUCCES:
veld heeft al aangegeven de motie daarna
en er een vermoeden is van ernstige
nog een keer te willen indienen.
enkelvoudige dyslexie. Tot zover niets aan
NIEUWE
de hand. Maar zit een leerling op het voortSCHOOLBOEKEN
gezet onderwijs en wordt er dyslexie verTOCH DIGITAAL! Nu het goede nieuws. Dat gaat over onze
lobby voor digitale schoolboeken voor leermoed, of heeft een leerling naast dyslexie
ook nog andere stoornissen, dan vist die leerling achter lingen met bijvoorbeeld dyslexie of DCD. We schreven
het net. Ouders moeten voor deze groep leerlingen het hier al eerder dat Dedicon (zij digitaliseren schoolboeken
dyslexieonderzoek uit eigen zak betalen. Als een kind en maken braillemateriaal) geen vergoeding meer krijgt
verder studeert, is er bovendien vaak aanvullend onder- om nieuwe schoolboeken te digitaliseren. Waardoor veel
zoek nodig, want een leerling moet recente onderzoeks- leerlingen nu al zonder digitale schoolboeken zitten voor
verslagen kunnen laten zien. Anders mag er geen gebruik een aantal vakken. Over dit onderwerp waren na onze
worden gemaakt van speciale faciliteiten. Afhankelijk van gezamenlijke lobby met Dedicon maar liefst twee moties
ingediend door Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66)
welke testen nodig zijn, is dat toch al gauw vijfhonderd
en Lisa Westerveld (GroenLinks). Deze zijn gelukkig wel
euro. Een bedrag dat lang niet iedere ouder kan betalen.
aangenomen. Dedicon mag uit de reserves van hun ﬁnanLisa Westerveld (Tweede Kamerlid voor GroenLinks) nam ciële middelen nu toch de schoolboeken digitaliseren.
naar aanleiding van onze lobby contact met ons op voor En de minister gaat met alle betrokkenen, waaronder
Balans, in gesprek om te zoeken naar een goede oplosmeer informatie. En diende vervolgens een motie in met
het verzoek aan de minister, VNG en samenwerkings- sing voor de problemen met de digitale schoolboeken.
verbanden om te bekijken of de kosten voor alle leer- Een succesje dus. Over hoe het verder gaat, houden we
lingen met duidelijke vermoedens van dyslexie kunnen u op de hoogte.
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Ligt de oorzaak van ADHD
of autisme in ontregeld immuunsysteem?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op lobby-gebied van Balans?
Volg ons dan op Facebook (Oudervereniging Balans) en Twitter @balansdigitaal of via onze website balansdigitaal.nl

februari 2019 | BALANS MAGAZINE 01 | 9

