IN MEMORIAM
Adrie Bevers

O

8 oktober 1956 - 31 maart 2019

p 31 maart 2019 is Adrie Bevers op 62-jarige
leeftijd helaas veel te jong overleden. Adrie,
een ondernemer in hart en nieren, begon op
1 juni 2018 enthousiast als voorzitter van
Sarcoïdose.nl. Hij had grote plannen met de patiëntenvereniging. Samen met alle vrijwilligers en het bestuur
wilde Adrie zich vooral inzetten voor het vergroten van
de naamsbekendheid van sarcoïdose. Voor velen gaat het
pas leven als ze ermee worden geconfronteerd: zelf, of
in de naaste omgeving. ‘Momenteel is ruim één op de
vier sarcoïdosepatiënten lid van onze vereniging, ik ben
ervan overtuigd dat dit percentage omhoog kan. Waardoor we nog meer slagkracht krijgen.’ Hij was ondermeer
initiatiefnemer van een groot landelijk congres voor
zorgprofessionals in 2019 met als thema ‘perceptie en
perspectief ’.

‘We kunnen in Europees verband met veel zusterverenigingen nauwer samenwerken en kennis delen. Door kennis te
delen, meer naar buiten te treden en open onze achterban
te vertegenwoordigen, dragen we nog meer bij voor onze
leden en dat is waar we het voor doen.’ Ook in Nederland
was hij nog volop bezig met ‘een rondje langs de velden’
om kennis te maken met alle relevante organisaties, zoals
het Longfonds en andere patiëntenorganisaties.
Het congres was dan ook bedoeld voor zorgprofessionals
die op wat voor manier met sarcoïdose te maken hebben
of kunnen krijgen. Dan moet men denken aan huisartsen
en medisch specialisten, waaronder longartsen, cardiologen, neurologen en reumatologen. Tijdens het organiseren werd hij om medische redenen teruggefloten. De
sarcoïdose was bij hem relatief rustig en al jaren goed
onder controle. Echter helaas speelden zijn hartklachten
op en dat werd hem uiteindelijk fataal. Zeer tegen zijn
zin heeft hij kort voor zijn dood dan ook samen met het
bestuur van Sarcoidose.nl besloten om het congres tot
nader order uit te stellen. Hopelijk wordt het congres op
een later tijdstip, geheel ter nagedachtenis van Adrie alsnog een groot succes. Ik heb Adrie leren kennen als een
zeer betrokken en empathisch mens, die zich met hart en
ziel inzette voor anderen. We zullen hem dan ook enorm
missen. Ik wens zijn vrouw Jenny en de rest van de familie
heel veel sterkte bij het verlies van deze sterke en lieve
man, die voor velen een rots in de branding was. Maar
ook Sarcoidose.nl wens ik uiteraard mede namens alle
sarcoïdosespecialisten in Nederland en de ild care foundation, veel sterkte en kracht om door te gaan zonder de
kersverse enthousiaste en gedreven voorzitter vol passie
met een hele duidelijke missie.

Het doel was om sarcoïdose in Nederland op de kaart te
zetten. De voorbereiding heeft hij terdege gedaan. Hij
heeft ondermeer kennis gemaakt met de internationale
organisatie de WASOG (World Association of Sarcoidosis
and Other Granulomatous disorders) tijdens het jaarlijkse
congres in juni 2018 op Kreta. Gedurende dit congres
heeft hij vele internationale sarcoïdosespecialisten gesproken en vertegenwoordigers van andere landelijke sarcoïdosepatiëntenbelangenverenigingen. De kennisuitwisseling
tijdens het congres sprak hem enorm aan. ‘Ook willen we
jonge onderzoekers stimuleren om onderzoek te gaan doen
ter beantwoording van de vele nog onbeantwoorde vragen.’
Adrie zag ook internationaal veel meer mogelijkheden.
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