
Cyclemarathon voor het goede doel
bij WellActief Lunteren

Op een gegeven moment bleek
Andrea’s moeder aan de her-
senziekte SCA1 te lijden. SCA1
is een erfelijke hersenziekte.
De kans is dus groot, dat zowel
Andrea als haar broertje daar
ook door worden getroffen.
SCA bestaat in wel 27 verschil-
lende gradaties, waarvan vari-
ant 1 de meest progressieve
vorm is. Deze ziekte tast eerst
de motoriek aan, daarna het
zicht, de spraak, enzovoorts. 

In het begin is een rollator vol-
doende om redelijk te kunnen
functioneren, maar vervolgens
wordt dit een rolstoel en uit-
eindelijk kan de patiënt alleen
nog maar op bed liggen. Nor-
maal eten is niet meer mogelijk
en uiteindelijk komt de patiënt
te overlijden. Er zijn momen-
teel wel onderzoeken gaande
naar een medicijn dat deze
aandoening te lijf kan gaan,
maar er is nog een lange weg te
bewandelen alvorens dit daad-
werkelijk op de markt zal

komen. Inmiddels is bekend,
dat door een fout in het DNA
bepaalde eiwitten samenklon-
teren in de hersenen waardoor
de cellen van de kleine herse-
nen afsterven, met het eerder
genoemde resultaat. Andrea:
“Om goede medicijnen te ont-
wikkelen zijn kostbare onder-
zoeken noodzakelijk. Hoewel
hier al veel geld voor is ontvan-
gen uit diverse fondsen, is er
nog een bedrag nodig van

210.000 euro. Hiervan is 
inmiddels al 150.000 euro bij
elkaar gesprokkeld, wat een
voorwaarde was om het onder-
zoek aan het Leids Universitair
Centrum te starten. Er rest nu
nog een bedrag van 60.000
euro. Door het organiseren van
dit evenement, hoop ik een
mooi bedrag op te halen, zodat
we weer een stukje verder
zijn.” 

Het evenement wordt gehou-
den op 12 mei van 19.00 tot

22.00 uur. Er zijn twintig spin-
ningfietsen beschikbaar die elk
voor 60 euro kunnen worden
bemand door een team van
maximaal drie personen. De in-
structeurs van WellActief ver-
zorgen de eerste twee uur de
begeleiding Het laatste uur zal
er een mastertrainer aanwezig
zijn om de sportievelingen te

begeleiden en een hart onder
de riem te steken.   

Andrea: ”De eerste aanmeldin-
gen zijn al binnen, maar we
hebben momenteel nog vol-
doende plaats voor nieuwe
deelnemers. Het zou fantas-
tisch zijn als alle fietsen die
avond bezet zijn.”

Inschrijven voor dit evenement
is mogelijk via:www.wellactief. 

Mensen die iets minder spor-
tief zijn, maar toch hun finan-
ciële steentje willen bijdragen,
kunnen dit doen via IBAN:
NL28 RABO 01770 955 55
onder vermelding van ‘Cyclo-
marathon 2016’. 

“Om goede medicijnen te 
ontwikkelen zijn kostbare 

onderzoeken noodzakelijk.”

LUNTEREN - Donderdag 12 mei organiseert  Fitnesscen-
trum WellActief een Cyclemarathon  ten behoeve van de
Nederlandse Hersenstichting. Het specifieke doel is geld
in te zamelen voor onderzoek naar de hersenziekte SCA1,
een aandoening die het best vergelijkbaar is met ALS. De
19-jarige initiatiefneemster Andrea van Putten volgt de
opleiding ‘Sport en Bewegen’ aan het ROC te Ede, en loopt
momenteel stage bij WellActief. 

Andrea van Putten: “ door het organiseren van deze cyclemarathon hoop ik een mooi bedrag op te halen.”


