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De BAS stichting is opge- 
richt om bekendheid te geven 
aan de zeldzame chronische 
ontstekingsziekte JDM (juve-
niele dermatomyositis), maar 
ook om geld bijeen te brengen 
om onderzoek, dat door het Wil-
helmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht wordt gedaan, naar 
deze ziekte financieel te onder- 
steunen.

De BAS stichting dankt zijn 
naam aan Bas van den Ouden, 
die op  5 juli 2010 op 9 jarige 
leeftijd overleed aan juveniele 
dermatomyositis. Ontstekingen 
in zijn longen zijn Bas fataal 
geworden.

Bas heeft veel behandelingen 
gehad en hard gevochten, 
maar dit heeft niet geholpen. 
De ontstekingen in zijn long- 
en werden niet minder. Vier 
weken nadat het zuurstof- 
tekort was geconstateerd, is 
de behandeling gestopt en is 
Bas in de armen van Annita 
overleden.

Waarom de ziekte Bas zijn 
longen zo heeft aangetast, is 
een raadsel, ook voor de art-
sen. En juist dit is voor ons 
een reden geweest om de 
BAS stichting op te richten. 

Rob en Annita  
van den Ouden
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Juveniele dermatomyositis (JDM) 
is een zeldzame aandoening 
die de spieren en huid aantast. 
JDM behoort tot een groep 
aandoeningen, waarvan wordt 
gedacht dat het auto-immuun-
ziekten zijn. Normaal gesproken 
helpt het immuunsysteem ons 
om infecties te bestrijden. Bij 
auto-immuunziekten reageert 
het immuunsysteem op een an-
dere manier, namelijk overac-
tief op normaal weefsel. Deze 
reactie van het immuunsys-
teem zorgt voor een ontsteking, 
waardoor de weefsels zwel-
len en eventueel kunnen be 
schadigen. Hoe de ziekte ont-
staat is niet duidelijk. Het zou 
bijvoorbeeld een genetische 
aanleg kunnen zijn, in com-
binatie met blootstelling aan 
omgevingsfactoren zoals UV- 

straling of infecties. Onder-
zoeken hebben aangetoond 
dat sommige ziektekie-
men (virussen en bacteriën) 
het immuunsysteem kun-
nen triggeren tot abnormale  
reacties. De ziekte wordt  
behandeld met afweeronder- 
drukkende medicijnen, mini-
maal gedurende 2 jaar. Op dit 
moment zijn de bloedtesten 
niet goed in staat de activiteit 
van de ziekte te weergeven. 
Onderzoek blijft hard nodig 
en door een lichtje te kopen, 
draagt u daar ook uw steentje 
aan bij. 

Annet van Royen
Kinderarts, reumatoloog 
en immunoloog in het 
WKZ Utrecht
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Onderzoek 
Er lopen op dit moment  
verschillende onderzoeken 
(o.a. laboratoriumonderzoek, 
functieonderzoek en beeld-
vorming) naar JDM, maar 
de BAS stichting heeft er 
voor gekozen om met name 
het laboratoriumonderzoek 
financieel te ondersteunen. 

Dr. Annet van Royen omschrijft 
dit onderzoek als volgt:
‘‘In het Wilhelmina Kinderzieken- 
huis wordt op dit moment hard 
gewerkt om de bloedtesten te 
verbeteren. We hebben nieuwe 
ontstekingseiwitten in het bloed 
gevonden die de ziekteactiviteit 
beter kunnen weergeven. 
Om te bepalen of we deze nieuwe 
test ook echt kunnen gebruiken 

in de dagelijkse praktijk, wordt 
in een grote internationale 
studie (Londen en Toronto) de 
waarde van de test bepaald. 
Verder wordt in het laboratori-
um gekeken, hoe de gevonden 
eiwitten de werking en activi- 
teit van de ontstekingscellen  
en de spiercellen kunnen 
beïnvloeden.’’

Informatie over de andere on-
derzoeken kunt u vinden op 
onze website:
www.debasstichting.nl
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Ambassadeurs
“Natuurlijk draag ik, als ambassadeur, 
de BAS stichting een warm hart toe. Er 
is echt nog veel onderzoek nodig naar 
JDM en met deze actie kunt u daar ook 
aan bijdragen! Als ambassadeur koop 
ik uiteraard een lichtje en ik hoop dat 
u, net als ik, de BAS stichting steunt 
en ook een lichtje koopt. Zo maken we 
samen de actie tot een groot succes!” 
Ben Wijnstekers

“Als ambassadeur van de BAS stichting 
is mij er alles aan gelegen om JDM 
uit de wereld te helpen. Elk kind dat 
met deze ziekte te kampen heeft, is 
er ten slotte één te veel. Om dat te 
realiseren is veel onderzoek nodig en 
u kunt daarbij helpen! Steun de BAS 
stichting en koop net als ik een lichtje 
voor BAS.”
Gerard Rabelink
Burgemeester gemeente 
Schouwen-Duiveland
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Doel
Het doel van de actie ‘Een 
lichtje voor BAS’ is om zoveel 
mogelijk virtuele lichtjes te 
verkopen. Op 19 december 
a.s. worden dan lichtjes in een 
kerstboom ontstoken, die sym-
bool staan voor alle virtuele.

Met de opbrengst van deze ac-
tie willen we onderzoek naar 
de ziekte juveniele dermato-
myositis ondersteunen.
Daarnaast is het een mooie 
gelegenheid om meer bekend-
heid te krijgen voor de ziekte. 

Door een virtueel lichtje voor 
BAS te kopen, kunt u ons hel-
pen het onderzoek naar JDM 
te steunen.

Wij hopen dat u dit belangrijke 
doel, een betere toekomst voor 
kinderen met JDM, een warm 
hart toedraagt.
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  BAS stichting
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Gegevens: Naam en voorletter (s)    _________________________________________
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Een lichtje voor BAS
De actie ‘Een lichtje voor 
BAS’ is een unieke actie in 
Zeeland. Door de aankoop 
van een virtueel lichtje, 
draagt u bij aan onderzoek 
naar JDM.

Tijdens een gezellige bijeen-
komst op 19 december 2015 
sluiten we de actie af door in 
een grote kerstboom lichtjes 
te ontsteken, die staan voor 
de lichtjes die zijn verkocht. 

We nodigen iedereen van 
harte uit om aanwezig te zijn, 
om er zo een mooi evenement 
van te maken.

Ook bestaat de mogelijkheid 
om een wens in de boom te 
hangen. Hiervoor kunt u op de 
website van de BAS stichting 

een format downloaden waar- 
op u uw wens kunt schrijven. 
Deze wens kunt u 19 december 
zelf in de kerstboom hangen bij 
Boerderij Molenberg of u kunt 
uw wens aan ons per post 
toezenden (op het format en 
gelamineerd vóór 15/12), dan 
hangen wij deze in de boom. 

Meedoen met de lichtjesactie 
is makkelijk  en iedereen kan 
deelnemen. Koop of verkoop 
zoveel mogelijk virtuele lichtjes!

Hoe meer ‘virtuele’ lichtjes 
worden verkocht,  hoe meer er 
kan worden bijgedragen aan 
een symbolisch licht voor BAS. 
Niet alleen in de kerstboom, 
maar ook d.m.v. onderzoek 
naar de ziekte JDM, dankzij uw 
bijdrage.
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Praktische informatie
Een lichtje voor BAS
Een lichtje voor BAS is een vir-
tueel lichtje; u koopt geen fysiek 
lampje. Wij hebben verlichting 
in de boom, die symbool staan 
voor de virtuele lichtjes. 

Kosten van een lichtje
De kosten voor een lichtje 
bedragen € 5,00 per stuk. 

Contant geld
-  Stort het bedrag dat u heeft
   ontvangen via sponsoren     
   eerst op uw eigen rekening.
-  Maak dit bedrag in één keer   
   over van uw eigen rekening 
   naar de rekening van 
   de BAS stichting: 
   NL47RABO0129323586 
   o.v.v. een lichtje voor BAS 
   en uw naam.

IDeal
Het kopen van een lichtje kan 
ook via de website, hier kunt u 
via IDeal betalen.

Incassoformulier
Gebruik de incassoformulieren 
alleen voor giften boven de 
€ 50,-. Als u een incassofor-
mulier gebruikt, let er dan op 
dat de gever zijn/haar bank-
rekeningnummer invult en het 
formulier ondertekent. 

Voor meer informatie of 
vragen stuur een berichtje 
naar:
contact@debasstichting.nl.
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Waar en wanneer?

De lichtjesactie voor  BAS 
gaat op 1 oktober 2015 van 
start.

Op 19 december 2015 wordt 
‘het licht’ op een bijzondere 
manier ontstoken in de grote 
kerstboom bij Boerderij Mo-
lenberg. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn.

Datum en tijd
Zaterdag 19 december
Boerderij Molenberg
18.45 uur - 19.30 uur.

Meer weten?
Kijk op www.debasstichting.nl 
of stuur een mail naar 
contact@debasstichting.nl 

Boerderij Molenberg
Hogeweg 53
4328 PB 
Burgh-Haamstede

Kijk voor de routebeschrijving 
op www.debasstichting.nl. 
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Kom kijken!
U heeft een lichtje gekocht 
en bent nieuwsgierig naar de 
kerstboom, of u draagt de 
stichting een warm hart toe......

Dan nodigen we u van harte 
uit om onder het genot van 
een warme chocomel of een 
glühwein aanwezig te zijn bij 
het ontsteken van de lichtjes 
in de grote kerstboom.

U hoeft u hiervoor niet 
aan te melden.

Graag tot ziens op 
zaterdag 19 december!
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Wie schenkt BAS een lichtje?
           Aantal     Totaal €
1.   ___________________________l______l_________
2.   ___________________________l______l_________
3.   ___________________________l______l_________
4.   ___________________________l______l_________
5.   ___________________________l______l_________
6.   ___________________________l______l_________
7.   ___________________________l______l_________
8.   ___________________________l______l_________
9.   ___________________________l______l_________
10. ___________________________l______l_________
11. ___________________________l______l_________
12. ___________________________l______l_________
13. ___________________________l______l_________
14. ___________________________l______l_________
15. ___________________________l______l_________
16. ___________________________l______l_________
17. ___________________________l______l_________
18. ___________________________l______l_________
19. ___________________________l______l_________
20. ___________________________l______l_________
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 de BAS stichting 
 St. Joostmeet 3
 4301 JS Zierikzee
 
 T: 06-23934861
 E: contact@debasstichting.nl
 www.debasstichting.nl

 facebook.com/debasstichting
 twitter.com/deBASstichting

 Rekeningnummer
 NL47RABO 01293.23.586 
 t.n.v. de BAS stichting


