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EEN LICHTJE
VOOR 



NAAM STUKS TOTAAL

WIE SCHENKT EEN LICHTJE?
De BAS stichting heeft de actie “Een lichtje voor BAS” in 2015 in 
het leven geroepen. 
Koop en verkoop lichtje(s) voor BAS! € 5,-. Helpt u ook mee?
Meer informatie over de lichtjesactie staat op pagina’s 4 & 6.
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De BAS stichting 
De BAS stichting is opgericht 
om bekendheid te geven aan 
de zeldzame chronische ontste-
kingsziekte Juveniele Dermato-
myositis (JDM) en om onder-

te ondersteunen.

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.

We zijn er trots op dat op 26 
september jl. dr. Felicitas Bel-
lutti Enders gepromoveerd is op 
onderzoek naar JDM. Dit onder-
zoek is mede mogelijk gemaakt 
door de eerste bijdrage die de 
BAS stichting heeft gedaan voor 
onderzoek. 

Maar we zijn er nog lang niet 
en meer geld voor onderzoek is 
hard nodig. Daarom organise-
ren we ook dit jaar de actie ‘Een 
lichtje voor BAS’. Doet u weer 
mee?

Rob en Annita van den Ouden

Annita

Vrijwilligers in actie 
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Een unieke actie van de BAS 
stichting, doet u mee?

• Koop (denkbeeldige) 
lichtje(s) voor BAS! € 5,-

• Verkoop (misschien) ook 
lichtjes aan bijvoorbeeld uw 
familie, vrienden of buren!

• De opbrengst gaat 100% naar 
onderzoek JDM

• Vanaf 21 november, de 
geboortedag van Bas, start de 
lichtjesactie

• Wij nemen u mee via diverse 
filmpjes op social media en 
op onze website, om u een 
beeld te geven waarom deze 
actie zo belangrijk is

• De actie eindigt op 28 
december 2018. We maken 
dan ook d.m.v. een filmpje de 
opbrengst bekend

Natuurlijk heeft de actie “Een 
lichtje voor BAS” ook een sym-
bolische waarde. Zo staat ieder 
even stil bij al die mooie, 
verdrietige, liefdevolle, intense 
of misschien wel onzekere ge-
beurtenissen in ons leven.

Ons doel, Uw doel? Zoveel 
mogelijk lichtjes verkopen!

KERSTBOOM 2017

EEN LICHTJE VOOR BAS
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‘Een lichtje voor BAS’. 
Onder deze naam houdt de BAS 
stichting al een aantal jaar haar suc-
cesvolle lichtjesactie. Het doet mij 
– en vele anderen – ontzettend goed 
om te zien dat zoveel mensen de BAS 
stichting een warm hart toedragen. 
Gelukkig krijgt de lichtjesactie ook in 
2018 een vervolg. Want onder-zoek 
naar Juveniele Dermatomyositis (JDM) 
blijft onverminderd en ontzet-tend 
hard nodig. Als ambassadeur 
van de BAS stichting vraag ik u dan ook om dit jaar opnieuw een 
lichtje voor BAS te kopen. Zo dragen we samen een steentje bij 
aan een hopelijk JDM-vrije wereld!!

Gerard Rabelink, 
Burgemeester van Schouwen-Duiveland

Gerard Rabelink

AMBASSADEURS VAN BAS
“Er is nog weinig duidelijk over 
JDM. Dit ervaar ik iedere dag weer, 
met alle klachten die ik dagelijks 
heb. Om hier meer inzicht in te 
krijgen moet er onderzoek gedaan 
worden en is er geld nodig. 
Daarom starten wij de lichtjes actie 
en wil ik jullie als ambassadeur maar 
vooral als patiënt vragen om een 
lichtje te kopen en de BAS stichting 
te steunen. Want hoe meer geld hoe 
meer onderzoek er gedaan kan wor-
den en hoe beter kinderen met JDM 
en ik geholpen kunnen worden!”.

Sophie Lansink,
JDM patiënt
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Hoe gaat het in z’n werk?
Eén lichtje kost € 5,00 per stuk. 
Meer lichtjes kopen/verkopen 
of op een andere manier de 
BAS stichting ondersteunen? 
Graag!

Betaling contant
Maak uw bedrag over. Stort het 
contante bedrag dat u eventu-
eel hebt ontvangen van andere 
“lichtjes-kopers” a.u.b. eerst op 
uw eigen rekening. Maak dit 
bedrag daarna in één keer over 
naar de rekening van de BAS 
stichting:

NL 47 RABO 0129 3235 86 
o.v.v. een lichtje voor BAS en 
uw naam en mailadres.

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

Machtigingskaarten vindt 
u achterin het boekje en zijn 
bedoeld voor giften boven de 
€ 50,-. Let u er op dat de 
“gever” zijn/haar 
bankrekeningnummer invult en 
het formulier ondertekent? 
Hartelijk dank!
Op de sponsorlijst op pagina 
2 kunt u bijhouden hoeveel 
lampjes verkocht zijn!

Meer info? Mail naar contact@
debasstichting.nl of kijk op onze 
website www.debasstichting.nl

Een lichtje voor BAS Locatie 
2017: 
Wijnhoeve De Kleine Schorre
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AUTO-IMMUUNZIEKTE
Juveniele Dermatomyositis 
(JDM) is een ernstige, zeldzame 
ontstekingsziekte die de spie-
ren en huid aantast en bescha-
digt. Kinderen met JDM krijgen 
hierdoor spierpijn, spierzwakte 
en een typische uitslag in het 
gezicht en op de handen. JDM 
behoort tot een groep aandoe-
ningen die auto-immuunziek-
ten worden genoemd. Normaal 
gesproken helpt het immuun-
systeem (afweersysteem) 
om infecties te bestrijden. Bij 
auto-immuunziekten reageert 
het immuunsysteem overactief 
en valt het ook gezond weefsel 
aan.

HOE ONTSTAAT HET?
Hoe de ziekte ontstaat is niet 
duidelijk. Er zijn tot nu toe geen 
duidelijke aanwijzingen voor 
een erfelijke oorzaak gevonden.  

AANLEG?
Wel zou het kunnen dat som-
mige mensen een soort ‘aanleg’ 
hebben en dat de combinatie 
met bepaalde omgevingsfacto-
ren uiteindelijk de ziekte uitlokt. 
Deze omgevingsfactoren kun-
nen bijvoorbeeld infecties zijn, of 
blootstelling aan UV-straling.

ABNORMALE REACTIE AFWEER
Onderzoek toont aan dat som-
mige virussen en bacteriën het 
immuunsysteem kunnen aan-
zetten tot abnormale reacties, 
zoals de overreactie die we in 
auto-immuunziekten zien. De 
ziekte wordt minimaal twee jaar 
behandeld met afweer-onder-
drukkende medicijnen.

MOEILIJK IN TE SCHATTEN
Op dit moment zijn de bloedtes-
ten niet goed in staat de activi-
teit van de ziekte weer te geven. 
Daardoor is het voor kinderart-
sen vaak moeilijk in te schatten 
hoe actief de ziekte is en of er 
meer of minder medicatie gege-
ven moet worden. 

WAT IS JUVENIELE DERMATOMYOSITIS
EIGENLIJK VOOR ZIEKTE?

Onderzoek is dus hard nodig! 
Door een lichtje te kopen, draagt 
u daar uw steentje aan bij.
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LOPEND ONDERZOEK
Er lopen op dit moment verschil-
lende onderzoeken (o.a. labo-
ratoriumonderzoek, functieon-
derzoek en beeldvorming) naar 
JDM.  De BAS stichting kiest 
ervoor om met name het labo-

te ondersteunen.

Dr. Annet van Royen: 
“In het Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis in Utrecht wordt op dit 
moment hard gewerkt om de 
bloedtesten te verbeteren. We 
hebben nieuwe ontstekingseiwit-
ten in het bloed gevonden die 
de ziekteactiviteit beter kunnen 
weergeven. Daarmee zouden de 
medicijnen beter afgestemd kun-
nen worden op wat een patiënt 
op dat moment nodig heeft, 
zodat er niet te veel en niet te 
weinig medicijnen worden gege-
ven. Ons doel is: behandeling op 
maat voor patiënten met JDM.
Om te bepalen of we deze 
nieuwe test ook echt kunnen 
gebruiken in de dagelijkse prak-

“Juveniele Dermatomyositis is een ernstige, zeldzame ont-
stekingsziekte die de spieren en huid aantast en beschadigt”

JUDITH WIENKE
Arts-onderzoeker kinderimmunologie

ANNET VAN ROYEN
Kinderarts, reumatoloog en immunoloog 
Beide werkzaam in het WKZ Utrecht

tijk wordt in een grote internati-
onale studie (Utrecht, Londen en 
Toronto) de bruikbaarheid van de 
test bepaald. De resultaten van 
deze internationale ‘validatie’ zijn 
veelbelovend: we vinden dat de 
nieuwe test zeer betrouwbaar is 
als maat voor de ziekte-activiteit 
en dat deze zelfs opvlammin-
gen van de ziekte lijkt te kunnen 
voorspellen. Dit zijn precies de 
eigenschappen die nodig zijn om 
de test te kunnen gebruiken voor 
de  ‘behandeling op maat’ die wij 
voor ogen hebben voor patiënten 
met JDM. 
Op dit moment zijn we hard op 
weg om de test daadwerkelijk in 
te voeren in de standaard zorg 
voor JDM patiënten. In Utrecht is 
de test al ingevoerd in de stan-
daardzorg en we willen dit nu 
nationaal en internationaal verder 
uitbreiden. Daarnaast wordt in 
het laboratorium gekeken, hoe de 
gevonden eiwitten de werking en 
activiteit van de ontstekingscellen 
en de spiercellen kunnen beïn-
vloeden.”
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Verklaring:  Ondergetekende verleent hierbij éénmalig een machtiging om in één keer van 
 .nevjirhcs et fa gardeb nee gnineker raah/njiz

 _________  €  gardeB gnithcits SAB ed naa dneelrev gnigithcaM

ca ed :gardeb gnivjirhcsfa nedeR tie "een lichtje voor BAS" 

Rekeningnummer: IBAN 

Gegevens: Naam en voorletter (s) 

 serdA

 staalpnoow ne edoctsoP

Betalingskenmerk: 

Ondertekening: Datum Handtekening
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de machtigingskaart kunt u sturen naar: 
de BAS stichting, St. Joostmeet 3, 4301 JS Zierikzee
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de BAS stichting, St. Joostmeet 3, 4301 JS Zierikzee
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