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Van de redactie
Het rubriekje ‘Van de redactie’ is altijd het laatste stukje kopij dat naar de vormgever gaat. Ik overzie dan
het geheel van wat er in het blad komt en probeer daar iets uit te halen dat ik u als lezer wil meegeven
bij het lezen van dit nummer. Het is moeilijk daarbij niet in clichés te vervallen, dat zeg ik er eerlijk
bij. Want een nummer van TSC Contact is elk kwartaal, met zijn vaste rubrieken, voor een deel ‘meer
van hetzelfde’. Dat is trouwens helemaal niet erg, want herkenbaarheid geeft houvast en wie gedijt er
niet bij houvast? In elk geval ook de lezer, daar ben ik van overtuigd. Die vaste rubrieken worden wel
elke keer anders ingevuld: een nieuw verhaal over Lara of Flor, een ander STSN-lid in Beeld. Daarnaast
zijn er altijd de artikelen, waarin soms verrassende dingen te lezen zijn. Gelukkig, anders zou er teveel
voorspelbaarheid optreden. Wat mij bijvoorbeeld trof deze keer: het optreden van een nieuwe expert
tijdens de Expertmeeting: Dr. Fried Zwartkruis, die nieuwe perspectieven binnen het TSC-onderzoek
besprak. Een nieuwkomer in het TSC veld, waar al heel veel spelers actief zijn. De STSN heeft onder
andere tot doel om TSC ‘op de kaart te houden’ in de wereld van het wetenschappelijk onderzoek,
omdat we hopen dat dat op termijn ook leidt tot mogelijkheden voor behandeling en verbetering van
de kwaliteit van leven van TSC-patiënten. Een andere verrassing is het vierluik over TSC dat Dilyse Buter
exposeerde: zij wil op haar eigen manier ‘korte metten maken met de onbekendheid van TSC’.
Ik wens u veel leesplezier: er valt van alles te ontdekken en misschien haalt u er hele andere pareltjes
uit dan ik.
Yvonne Strikwerda
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Expertmeeting 2018

spreker Mark Nellist

Expertmeeting 16 maart 2018
16 maart jongstleden werd de jaarlijkse Expertmeeting gehouden, deze keer in Hotel New York in Rotterdam. Er waren
zo’n 40 aanwezigen om elkaar te ontmoeten en een aantal interessante presentaties bij te wonen.
Na de plenaire sessie was er weer een ‘mix&mingle’ om de aanwezigen gelegenheid te geven verdere vragen te stellen
aan de presentatoren en met elkaar te netwerken. In dit artikel berichten wij u over deze interessante presentaties en
discussies.
tekst Francesco Dioguardi foto's Jos Scheurink

Na het welkomstwoord door de voorzitter van de STSN
volgden de presentaties. Uw verslaggever en de andere
vrijwilligers van de STSN zijn net als u meestal leken op
medisch gebied. We hadden dus nogal wat moeite met het
hoge niveau, zeker bij de wetenschappelijke presentaties. Dat
maakte het lastig om daar verslag van te doen. We hebben
daarom de presentatoren gevraagd zelf een samenvatting
van hun bijdrage te schrijven. We hebben hen gevraagd de
samenvatting kort en eenvoudig te houden, ze zijn echter
nog steeds wat stevig om door te lezen. We raden u toch
aan dit te doen, want ze zijn echt interessant. Maar wees
niet beschaamd als u er moeite mee heeft, dat geldt ook
voor de redactie…
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Dr. An Jansen: Dienst Kinderneurologie, UZ Brussel
& Eva Schoeters: be-TSC, Belgische Patiëntenvereniging

‘Mind the gap’
Wat is écht belangrijk voor u? Als moeder of vader van een
kind met TSC? Als patiënt? Maar ook als arts of onderzoeker?
Precies daarover ging het project ‘Mind the Gap!’ van de
Koning Boudewijnstichting (KBS), in samenwerking met het
UZ Brussel en be-TSC.
In een traject van anderhalf jaar is men niet over één nacht
ijs gegaan om een top-15 samen te stellen van prioriteiten
die écht belangrijk worden gevonden door artsen en
patiënten. Er werden 65 mensen betrokken, een mix van
artsen, patiënten, onderzoekers, zorgverstrekkers en uiteraard
ouders. Dus in november 2017 is de uiteindelijke Top 5 van
prioriteiten bepaald in een laatste sessie met patiënten en
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artsen. In de presentatie is verteld wat de vijf belangrijkste
onderzoeksthema’s zijn die uit deze dialoog tussen alle
belanghebbenden naar boven zijn gekomen.

TAND
De deelnemers selecteerden als belangrijkste prioriteit
het ‘voorkomen, controleren en verminderen van de
neuropsychiatrische, gedrags- en leerproblemen bij TSC’.
Voor deze problemen gebruiken we ook wel de term ‘TAND
– TSC-Associated Neuropsychiatric Disorders’. Een probleem
waarmee tot 90% van de TSC-patiënten kampt. Veel ouders
ervaren TAND als hét ziekteverschijnsel met de grootste
impact op hun gezinsleven, terwijl artsen toegeven dat het
onderzoek naar TAND veel te weinig aandacht krijgt. Daar
moet dus een flinke ‘tand’ worden bijgestoken, of zoals we
in Nederland zeggen: een tandje worden bijgezet.
Van theorie naar praktijk
Ten tweede moet er meer aandacht zijn voor de vertaalslag
van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse
praktijk. In feite gaat het om een dubbele vertaling: van
laboratoriumonderzoek naar de klinische praktijk, maar ook
van de ziekenhuissituatie naar het dagelijkse leven. Immers,
de arts kan wel ‘dit’ of ‘dat’ voorstellen, maar eenmaal
terug thuis, op school of op het werk, is het toepassen van
die adviezen een ander paar mouwen. Hoe kunnen we
de resultaten van al dat wetenschappelijk onderzoek écht
omzetten naar de praktijk van alledag?
Multidisciplinaire, patiëntgerichte opvolging
De derde prioriteit gaat over de multidisciplinaire opvolging
van TSC-patiënten in het ziekenhuis. Hoe moet die opvolging
eruit zien? Welke artsen moeten erbij betrokken zijn?
Hoe moeten ze overleggen? Maar ook: waarvoor moet er
nog aandacht zijn, naast het medische? Is het nuttig om
een psycholoog of psychiater daarbij te betrekken? Een
onderwijskundige? Een sociaal assistent (om bijvoorbeeld
terugbetalingen en sociale rechten te regelen)? Kortom, hoe
kan zo’n raadpleging maximaal bijdragen aan de gezondheid,
maar ook aan de levenskwaliteit van de patiënt én zijn/haar
omgeving?

Iris Overwater en Eva Schoeters

Kathryn Thedieck

Eva Schoeters en An Jansen

Krachtige en onderbouwde richtlijnen
De vierde prioriteit betreft de richtlijnen voor een adequate
zorg van TSC-patiënten. Hoe kunnen de huidige richtlijnen
beter wetenschappelijk onderbouwd worden? Wanneer
moeten ze worden geüpdatet? Hoe zorgen we ervoor dat ze
door alle zorgverleners worden gebruikt?
Tijdige diagnose en opvolging
De vijfde prioriteit focust op het herkennen van de eerste
symptomen van TSC en het tijdig doorverwijzen naar meer
gespecialiseerde diensten.
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Floor Jansen, Eleonora Aronica en Fried Zwartkruis

Het rapport van de KBS zal in totaal 15 prioritaire
onderzoeksvragen onder de aandacht brengen. Naast de vijf
hierboven genoemde, gaat het verder nog over het focussen
op nieuwe therapieën, op de moleculaire pathways die bij
TSC betrokken zijn naast mTOR, over patiëntenregisters en
preventie, over biomerkers en het gebruik van mTOR-medicatie,
over het ketogeen dieet en chirurgie tegen epilepsie, over de
LAM-longproblemen en familie-ondersteuning, ….
En tot slot zal ook de volledige onderzoeksagenda van
60 vragen in het rapport gepresenteerd worden, op een
inzichtelijke wijze opgedeeld in 8 thematische domeinen.

Om dit doel te bereiken willen we de suikerhuishouding,
het vet en het aminozuurmetabolisme bestuderen bij
gezonde personen en TSC-patiënten tussen 12 en 65 jaar
met een goede nierfunctie die geen everolimus nemen.
Twee Belgische universitaire TSC-centra (UZ Brussel en UZ
Leuven) zijn bezig bloed en urine van TSC-patiënten te
verzamelen, waarna gedetailleerde metabole onderzoeken
zullen gebeuren op deze stalen in hiervoor gespecialiseerde
laboratoria in Luik en Groningen. Dit gebeurt met twee
experimentele technieken: nucleaire magnetische resonantie
spectroscopie en massa spectrometrie.

Tijdens het overleg doken ook urgente noden op:
beperkingen, moeilijkheden, behoeften waar TSC-patiënten
of ouders in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Problemen
waarvoor oplossingen doorgaans voor de hand liggen,
maar (nog) niet voorzien zijn. Het gaat om problemen die
géén bijkomend onderzoek vergen en toch blijken ze taai,
stug en moeilijk op te lossen. De tien dringendste noden
van patiënten en ouders zullen in het KBS rapport aparte
aandacht krijgen.

Mensen met TSC of gezonde personen die willen bijdragen
aan dit onderzoek kunnen contact opnemen met de
onderzoekers in Brussel (peter.janssens@uzbrussel.be) of
Leuven (liesbeth.dewaele@uzleuven.be). Het gaat om een
eenmalige, nuchtere bloedname en een urinestaal.

In maart 2018 is een eerste volledig rapport uitgebracht
door de KBS. Voor meer informatie verwijzen we u naar de
communicatie flyer:
http://www.betsc.be/images/documenten/
communicatieflyer.TSC_NL_final.pdf

Recente ontwikkelingen in TSC-gerelateerd
onderzoek (Project ondersteund door het TSC Fonds)

Dr. Peter Janssens
Nefroloog
UZ Brussel

Het TSC Metabolomics project
TSC wordt gekenmerkt door een overactiviteit van de mTOR
signalering in cellen. Deze mTOR signalen zijn belangrijk voor
de normale regeling van bloedsuiker, eiwit en vetmetabolisme.
Zowel in cel- als dierenmodellen voor TSC-genen heeft
men vastgesteld dat er veranderingen in het metabolisme
voor suiker, vetten en eiwitten ontstaan. Deze metabole
veranderingen zouden de cellen ook meer gevoelig maken voor
schommelingen in bepaalde voedingstoffen of metabolieten.
Het is bijvoorbeeld opvallend dat het zogenaamde ketogene
dieet dat bestaat uit heel weinig suiker, veel vet en net genoeg
eiwitten soms zeer efficiënt is om epilepsie te behandelen bij
TSC. De hoeksteen van de huidige behandeling voor TSC, mTOR
inhibitoren zoals everolimus, remmen de groei van tumoren,
maar doden de TSC-tumorcellen niet. Dat blijkt uit het feit dat
tumoren opnieuw groeien wanneer men de behandeling stopt.
Tegelijkertijd herstelt deze behandeling mogelijk de vatbaarheid
voor veranderingen in energietoevoer opnieuw. Metabole
afwijkingen zijn nog niet bij patiënten met TSC bestudeerd.
Wij willen eventuele afwijkingen in suiker, vetten en
aminozuren in detail bestuderen bij TSC-patiënten.
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Mark Nellist Ph.D. - Bourneville winnaar
Department of Clinical Genetics
Erasmus MC

Bij de Afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC
hebben we drie TSC onderzoeksprojecten.
1. We hebben Next Generation Sequencing (NGS) gebruikt
om te zoeken naar TSC1- en TSC2-mutaties bij TSC patiënten
voor wie standaard moleculaire testen niet informatief zijn
geweest (zogenaamde TSC 'no mutation identified' NMI)
patiënten, dat wil zeggen dat er geen afwijking is gevonden.
De NGS-fase van het project is nu voltooid en in
samenwerking met het Institute of Medical Genetics in Cardiff
hebben we 69 pathogene varianten geïdentificeerd in een
totaal van 130 TSC NMI patiënten (> 50%). Hiervan zijn 41
(59%) mozaïekveranderingen. Onze studie demonstreert dat
NGS nut heeft voor mutatiedetectie in TSC en geeft inzicht in
de prevalentie van mozaïcisme in TSC.
Dat wil zeggen, met deze methode kan alsnog TSC
aangetoond worden.
2. We hebben CRISPR / Cas9-gen editing gebruikt om TSC1-,
TSC2- en TSC1/TSC2-knock-out cellijnen te maken. In
samenwerking met de Afdeling Neuropathologie van het
AMC karakteriseren we deze cellen op het niveau van
DNA, RNA en eiwit (signaal transductie). Zo willen we
meer inzicht krijgen in de mogelijke verschillen tussen
cellen zonder TSC1 en cellen zonder TSC2.
3. We gebruiken de knock-out cellijnen ook om de
functionele analyses van TSC1- en TSC2-varianten voort te
zetten. We herkennen nu 3 soorten varianten: (i) varianten
die het TSC-complex volledig inactiveren; (ii) varianten die
de functie van het TSC complex duidelijk verstoren, maar
die wel bepaalde activiteit behouden; en (iii) varianten
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Jan-Paul Wagenaar

waarbij we een effect op het TSC complex niet kunnen
uitsluiten. Het TSC complex is groot, met meerdere TSC1,
TSC2 en TBC1D7 sub-eenheden. Nieuwe inzichten in de
gedetailleerde driedimensionale structuur van het TSC
complex zouden kunnen helpen bij de interpretatie van
de functionele gegevens, de classificatie van TSC1- en
TSC2-varianten en bij het begrijpen van hoe het TSC
complex werkt en wordt gereguleerd.
Fried Zwartkruis, PhD
Molecular Cancer Research
University Medical Center Utrecht

Schuldig door associatie: identificatie van
het dynein/dynactin complex als een
nieuwe regulator van de TSC2/Rheb/
mTOR module
Het centrale thema op de expertmeeting bleek metabolomics
(het meten van stofwisselingsproducten) te zijn. Hét
biochemische kenmerk van tubereuze sclerose is verhoogde
activiteit van mTOR, een eiwit dat celgroei bevordert en
epilepsie kan veroorzaken. Fried Zwartkruis (UMCU) ging
in op het moleculaire mechanisme van mTOR activatie.
De afgelopen jaren is door veel onderzoeksgroepen in de
wereld aan dit onderwerp gewerkt en het is duidelijk dat
voor activatie van mTOR in gezonde cellen groeifactoren zoals
insuline, maar ook nutriënten zoals aminozuren nodig zijn.
Groeifactoren zorgen voor de activatie van het schakelaareiwit Rheb, dat een directe activator van mTOR is. In gezonde
cellen wordt het Rheb schakelaar-eiwit geremd door het
tubereuze sclerose (TSC) complex. In bepaalde cellen van
patiënten met tubereuze sclerose kan door mutatie van het
TSC-complex, Rheb niet meer geremd worden.
Om nieuwe eiwitten te identificeren die betrokken zijn bij de
activatie van mTOR, en mogelijk als aangrijpingspunt voor
een therapeutische behandeling kunnen dienen, werd door
de onderzoeksgroep van Fried Zwartkruis via bio-informatica
gezocht naar eiwitten die in de natuur altijd samen voorkomen
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met Rheb. Het idee achter deze bio-informatica strategie
is, dat eiwitten die altijd samen voorkomen in de natuur,
mogelijk een functioneel verband met elkaar hebben. Je
kunt dit vergelijken met politieonderzoek, waarbij familie en
vrienden van verdachten toch even onder de loep genomen
worden om eventuele betrokkenheid bij een misdrijf na te
gaan. Zoals verwacht bleken de eiwitten van het TSC-complex
altijd samen met Rheb voor te komen, maar er werden
ook nieuwe eiwitten gevonden waaronder dynein. Dynein
functioneert als een motoreiwit, dat in de cel betrokken is bij
transport van allerlei cel-onderdelen. Remming van dynein
blijkt een zeer effectieve methode om mTOR te remmen.
Vervolgens werd gekeken hoe de remming van dynein mTOR
kan blokkeren. Remming van dynein had geen effect op de
groeifactor signalering, maar het aminozuur glutamaat bleek
zeer specifiek verlaagd te worden in de cel (samenwerking
met Nanda Verhoeven en Judith Jans (UMCU)). Dit aminozuur
kan worden omgezet naar alfa-ketoglutaarzuur in een proces
dat glutaminolyse heet en waarvan eerder is geclaimd dat het
mTOR kan stimuleren. Bewijs voor die laatste stelling werd ook
getoond door Fried Zwartkruis.
Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om de rol
van dynein te bevestigen, is de remmer van dynein
in ieder geval een zeer geschikte drug om de cruciale
stofwisselingsprocessen die van belang zijn voor mTOR
activatie, nu in beeld te brengen. Verder zijn er goede
remmers van glutaminolyse bekend, die ook interessant
kunnen zijn in de kliniek. Uiteraard zullen in de toekomst
andere kandidaten uit de bioinformatica-studie onderzocht
worden op hun betrokkenheid bij mTOR activatie, wat
wellicht leidt tot nog meer verrassende vindingen.

Mix&Mingle
Hierna volgde de koffiepauze die meteen overging in de
zogeheten Mix&Mingle. De presentatoren waren beschikbaar
voor vragen en iedereen kon met elkaar kennis maken en
horen waar iedereen zo al mee bezig is.
Doel van de Mix&Mingle is om zoveel mogelijk verbanden
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te krijgen tussen de verschillende experts zodat hun
onderzoeken steeds beter op elkaar aansluiten en op elkaar
steunen. Door deze ontmoetingen vinden experts elkaar, die
daardoor van elkaars kennis gebruik kunnen gaan maken of
bepaalde onderzoeken gezamenlijk kunnen gaan doen.
Gezien de levendigheid van de gesprekken kunnen we
stellen dat er zeker behoefte is aan deze informele
ontmoetingen. We zullen dit dus zeker ook volgend jaar weer
in het programma opnemen.
Om te weten hoe er over deze meeting wordt gedacht
hebben we ook dit jaar weer een enquête gehouden onder
de deelnemers. We zijn er trots op dat deze middag zeer
gewaardeerd werd met de vinkjes voornamelijk in de hokjes
4 en 5. Er waren ook een paar goede opmerkingen die we
voor volgend jaar gaan meenemen.

Leonore Kuipers en Kathryn Thedieck

In 2019 wordt er zeker weer een Expertmeeting
georganiseerd, waarvan we u dan weer verslag zullen doen. n

Mix&Mingle
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Column

Supertoffe mama’s
Leonore Kuijpers is AVG n.p. en werkt al meer dan 25 jaar binnen de VG-zorg. Zij
is consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en lid van het
Expertiseteam TSC en Gedrag.
tekst Leonore Kuijpers

Begin maart was ik uitgenodigd door de Belgische oudervereniging be-TSC om een presentatie te geven aan ouders
van kinderen met TSC en/of epilepsie. Eva, de voorzitter, had
me een overnachting in een van de beste Bed & Breakfasts
in Antwerpen in het vooruitzicht gesteld, zodat ik er een
weekendje uit van zou kunnen maken.
Er kwamen niet zo veel ouders, maar het was een prettige
groep. Eva vertelde me hoeveel tijd en moeite het haar
kostte om ouders gemotiveerd te krijgen om lid te worden
van de vereniging en om mee te doen aan activiteiten.
Wat dat betreft loopt de STSN daar ver op vooruit. In
het verleden zullen degenen die de STSN opstartten
tegen dezelfde problemen aan zijn gelopen. Veel geduld,
doorzettingsvermogen, creativiteit en een enorme inzet zijn
er nodig om het doel te bereiken. En als je dat doel eenmaal
hebt bereikt, is het ook nog een hele inspanning om de
resultaten vast te houden.
Het thema van de middag was het effect van epilepsie op
gedrag. Voor de inleiding was Stefanie uitgenodigd. Stefanie
is de moeder van een meisje met een bijzonder epileptisch
syndroom. Vanaf de eerste dag dat haar dochter ziek werd
heeft zij een dagboek bijgehouden, dat kortgeleden in
België is uitgegeven. Het boek ‘Zie ik je terug?’ beschrijft het
indrukwekkende verhaal over wat je als moeder allemaal
meemaakt als je in deze situatie terechtkomt. De angst, de
hoop, de teleurstelling, het medelijden met je kind en ook hier
het doorzettingsvermogen, om binnen je gezin iets te maken
van dit ‘nieuwe’ leven. Met haar boek en inleidingen probeert
ze andere ouders te ondersteunen in hun zware taak.*
De overnachting in Antwerpen was fantastisch. De gastvrouw,
Tamara, bleek tot de groep geïnteresseerde ouders te horen
die die middag aanwezig was. Ook zij heeft een dochtertje
met ernstige epilepsie, met daarnaast een verstandelijke
beperking. Bovendien hebben zij en haar man door nog
andere factoren hun leven zodanig moeten aanpassen, dat
zij haar baan heeft opgezegd en een Bed & Breakfast is
begonnen. Vol energie is zij begonnen aan de verbouwing
van een enorm pand. Inmiddels heeft ze vier schitterende
themakamers en vertelde me vol enthousiasme over haar
plannen voor volgende ruimtes. Daarbij gaf ze ook aan dat ze
de be-TSC altijd wil helpen door haar locatie aan te bieden
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Leonore Kuijpers
voor bijeenkomsten of noodzakelijke overnachtingen. Weer
zo’n sterke moeder, of in het Belgisch ‘supertoffe mama’, die
doorzet ondanks alle obstakels die ze op haar weg tegen
komt.
Op de terugreis naar huis dacht ik terug aan de gesprekken
die ik met deze drie moeders had gehad. Stuk voor stuk
krachtige moeders, die alleen benoemden wat ze wilden
bereiken en niet zozeer wat ze misten. Alle drie zetten ze
hun tegenslagen om in uitdagingen. Natuurlijk vertelden
ze ook hoe moeilijk en zwaar de zorg voor hun kinderen
(en alles wat daar verder nog bij komt kijken) soms kan
zijn, maar dat weerhield hen er niet van om zich te blijven
inzetten voor het doel dat ze voor ogen hebben. Wat een
respect verdienen deze moeders.
Maar niet alleen déze moeders verdienen dat, ook alle andere
moeders (en natuurlijk vaders) die hun leven zagen veranderen
toen bleek dat hun kind niet zomaar ‘vanzelf’ opgroeit. Ook
zij moeten hun leven anders inrichten en hun verwachtingen
bijstellen. Dat kost veel energie, want je moet nu eenmaal
door en dat wordt lang niet altijd door de omgeving (h)erkend.
Daarom hebben deze drie Belgische moeders voor zichzelf als
doel gesteld, bovenop de zorg voor hun kind en gezin: een
luisterend oor bieden, ondersteuning en voorlichting geven voor
een zo groot mogelijke groep lotgenoten.
Ook in Nederland zijn er ouders die zich intensief voor deze
doelen inzetten, via de STSN of op een andere manier, soms
al jaren en ongezien. Tijd om daar eens bij stil te staan of
nog beter, om ze te helpen. Want vele handen maken nu
eenmaal het werk lichter en zo kan je meer bereiken. n
* dit boek werd besproken in het vorige nummer (141) van
het TSC Contact
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Lotgenotencontact

Bijeenkomst voor ouders van
jonge kinderen
Ontwikkelingsstoornissen, prikkelverwerkingsstoornissen,
regelfunctiestoornissen en een jubileum zonder bitterballen en bier
tekst en foto's Corinne Kijl
Zaterdag 14 april vond er weer een bijeenkomst plaats voor
ouders van jonge kinderen met TSC. Voor mij was het de
tiende keer dat ik deze bijeenkomst organiseer, een klein
jubileumpje dus.
De locatie was dit keer een andere dan gebruikelijk, maar
niet minder gezellig en het was prachtig weer. Wel jammer
dat ze geen ‘bitterballen en zo’ hadden, die werden wel
gemist, hoorde ik.
Iedereen druppelt langzaam binnen, vele oude bekenden,
maar ook mocht ik weer nieuwe deelnemers verwelkomen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee komen de
gesprekken op gang. Voor nieuwe deelnemers kan het soms
onwennig zijn, je ziet voor het eerst mensen die ook een
kindje met TSC hebben, dat kom je in je eigen omgeving niet
zo vaak tegen. Het kan confronterend zijn maar het kan ook
een gevoel van saamhorigheid geven, het gevoel dat je niet
de enige bent.
Na een korte voorstelronde begint Leonore Kuijpers met
haar presentatie. Ze neemt ons mee door de intellectuele,
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sociaal-emotionele, zintuiglijke, motorische en seksuele
ontwikkeling van een kind. Ook de non-verbale en verbale
communicatie komen aan bod.
Dan behandelt ze TSC als organische basis voor
verschillende stoornissen, zoals ontwikkelingsstoornissen,
prikkelverwerkingsstoornissen, regelfunctiestoornissen en
epilepsie.
Ook gedragsproblemen komen aan de orde.
Gedragsproblemen die kunnen voorkomen bij kinderen met
TSC zijn de volgende:

•
•
•
•
•
•
•

In de ontwikkelingsfase baby-kleuter (0 - 5 jaar)
fel verzet tegen ouders en verzorgers
corrigeren niet mogelijk
claimend gedrag
moeite met omschakelen
signalen worden moeilijk opgepikt
taalontwikkeling blijft achter
slechte prikkelverwerking
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In de ontwikkelingsfase schoolkind (6 - 12 jaar)
• moeilijk te sturen
• onvoorspelbaar gedrag
• moeite met school
• zichzelf niet kunnen vermaken
• inlevingsvermogen hapert
• moeite in de omgang met leeftijdsgenoten
De balans tussen draagkracht en draaglast is ook heel belangrijk.
Kijk goed naar 'Wat kan mijn kind en wat kan het aan!' Verder
bespreekt Leonore Kuijpers een casus van een jongen.
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Na de pauze splitsen we op in groepjes onder begeleiding
van Jurjen Tak, Leonore Kuijpers en van mij. Jurjen neemt dit
keer de mannen onder zijn hoede en ze kiezen ervoor om
naar buiten te gaan. Er worden vragen gesteld, geluisterd en
de verhalen barsten los.
Ik hoop altijd maar weer dat iedereen zijn zegje heeft
kunnen doen en als je dan bij het opruimen een papiertje
vindt met “Bedankt ”, dan weet je “Daar doe ik het voor”.
Maar de bitterballen en het bier aan het eind werden wel
gemist, hoorde ik……. n
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Onderzoek

Stichting TSC Fonds

Stichting TSC Fonds is een ANBI (goed doel) die onderzoek naar de
aandoening Tubereuze Sclerose Complex (TSC) bevordert en financiert

Nieuwe onderzoeksprojecten 2018
tekst Jozef Russell
Stichting TSC Fonds (voorheen Stichting Michelle) steunt
ook dit jaar weer twee onderzoeksprojecten die door
onderzoekers voor subsidie werden ingediend. In 2018
stelt Stichting TSC Fonds 60.000 euro beschikbaar voor
onderzoek naar TSC, te verdelen over twee projecten van
maximaal 30.000 euro. Niet minder dan zeven projecten
van Nederlandse onderzoekers werden ingestuurd voor deze
subsidieronde. Onder hen vijf nieuwe namen: het aantal
TSC-onderzoeksgroepen in Nederland groeit nog steeds! Er
was een behoorlijke diversiteit aan onderwerpen, met in
totaal vier laboratoriumonderzoeken en drie onderzoeken
naar patiëntgegevens.
De projecten werden door een team internationale reviewers
beoordeeld op hun belang voor TSC, hun wetenschappelijke
verdienste en haalbaarheid, zoals eerder in twee nummers
van TSC Contact in 2014 uitgebreider uit de doeken gedaan is.
Het project dat van de reviewers de hoogste score kreeg,
was een project van Dr. Agnies van Eeghen, arts voor
verstandelijk gehandicapten (AVG) in het Erasmus MC,
Rotterdam. Het project heet: Identifying patient reported
outcomes in adult patients with TSC. Dit project zal door
middel van vragenlijsten de ziektelast van TSC evalueren bij
volwassen patiënten met TSC van poliklinieken in Rotterdam,
Boston, Kaapstad en Brussel. Circa 800 patiënten zullen
worden benaderd. De reviewers waren zeer positief. Hier
enkele (uit het Engels vertaalde) commentaren: “Van alle
onderzoeksvoorstellen in deze ronde is dit het voorstel dat
zowel het meest nodig is als beslist bruikbare resultaten
zal opleveren…. Goed te doen, goede instrumenten
(vragenlijsten), zeer de moeite waard….. Uitstekende en
gedetailleerde methodologische opzet …. Kan in de toekomst
van waarde zijn om therapieën te evalueren en kan nieuwe
richtingen van toekomstig onderzoek aanwijzen”. Het Bestuur
van het TSC Fonds heeft dit project (natuurlijk!) gehonoreerd.

aan de ziekteverschijnselen bij TSC. Ook is gebleken dat
een mTOR remmer als everolimus een gunstig effect heeft
op verschijnselen van TSC. Dr. Zwartkruis vermoedt dat er
nog een andere route is om mTOR te remmen. Daartoe
wil hij de rol van het eiwit dyneine verder onderzoeken.
Als zijn hypothese klopt, zou er in de toekomst nog een
andere behandeling voor TSC bij kunnen komen. Dat doel
is weliswaar nog ver weg, maar het Bestuur van het TSC
Fonds vond de ideeën veelbelovend en waard om getest te
worden. Bovendien is Dr. Zwartkruis één van de nieuwkomers
in het TSC veld. Hij voegt met zijn, als uitstekend bekend
staande, laboratorium en netwerk, nieuwe impulsen toe aan
het TSC onderzoeksveld.
*Dr. Fried Zwartkruis hield op de expertmeeting op 16 maart
een presentatie over zijn onderzoek naar het eiwit dyneine. Zie
bij het verslag over de expertmeeting elders in dit nummer. n

De tweede subsidie die toegekend werd, ging naar Dr. Fried
Zwartkruis*, van het Molecular Cancer Research/Center for
Molecular Medicine, UMCU, Utrecht. Zijn project The role of
dynein in regulating glutamate flux in tuberous sclerosis
is een laboratoriumonderzoek naar de basale oorzaak van
TSC. Het is al enige tijd bekend dat een over actief eiwit in
de lichaamscellen, mTOR genaamd, ten grondslag ligt
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Sponsoring

Stichting TSC Fonds

Informatie van de Stichting TSC Fonds

Stichting TSC Fonds steunt projecten
die één of meer van de volgende
doelstellingen nastreven:
• de diagnostiek van TSC verbeteren
• het TSC-ziekteproces leren kennen en doorgronden
• gerichte behandeling van de aandoening
Stichting TSC Fonds stelt jaarlijks € 60.000 beschikbaar voor onderzoek naar Tubereuze Sclerose Complex, te verdelen over twee
projecten van € 30.000. De Stichting streeft ernaar zoveel mogelijk onderzoeksgroepen met goede voorstellen een kans te geven.
U vindt in dit nummer van TSC Contact een beschrijving van de twee onderzoeksprojecten die dit jaar gekozen zijn. n

De Stichting TSC Fonds is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.
Een ANBI kan voor donateurs een interessant belastingvoordeel opleveren.
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Interview

Het kleurrijke leven van Dilyse
vervolgd
Yasmara Olijslag interviewde Dilyse voor het eerst in de herfst van 2015. Dilyse werkt op het atelier Leonardo da Vinci in
Ermelo als schilderes. Zij heeft TSC en we kennen haar binnen de STSN van de dvd ‘Wij hebben TSC’. In het winternummer
2015/2016 vertelde ze haar levensloop. Dilyse was toen net getrouwd met Mark. Yasmara interviewde Dilyse opnieuw naar
aanleiding van een expositie van haar werk en bewerkte dit interview voor TSC Contact.
tekst en foto's Yasmara Olijslag
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Op een mooie lentedag ontmoet ik Dilyse tweeënhalf jaar
na ons vorige interview. Deze keer ontmoet ik haar niet thuis
met haar man Mark, maar treffen wij elkaar in de galerie
Special Arts te Amersfoort. Sinds 5 mei exposeert Dilyse
Buter samen met Jaap van Atten en René van der Lans in
deze galerie met hun kleurrijke en verfrissende kunstwerken
onder de naam “3 Dimensies”.

zijn Dilyse, Jaap en René een jaar bezig geweest met alle
voorbereidingen. Ze hebben zelf contact gelegd met Special
Arts en de band. Zij hebben persberichten geschreven,
affiches en uitnodigingen laten drukken. Jaap is hierin de
drijvende kracht, maar ze hebben er alle drie veel van
geleerd. Belangrijk was om alles samen te overleggen en te
bepalen hoe zij de werken in de ruimte gingen ophangen.

Voorbereiding

Expositie

De drie kunstenaars werken in het atelier Leonardo Da Vinci
te Ermelo. Omdat zij het goed met elkaar kunnen vinden,
wilden zij graag samen exposeren. Met ondersteuning
van een begeleider van het atelier Leonardo da Vinci,

Op de expositie laten de drie kunstenaars werk zien van
de afgelopen vijf jaar. De titel ‘Drie Dimensies’ geeft hun
verschillende kijk op het leven weer. Dilyse en René exposeren
voornamelijk schilderijen. Tevens toont Dilyse een animatie,
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ondersteund door muziek. Jaap toont kleiwerken van onder
andere huisjes, boten en vuurtorens en hij laat foto’s zien
van onder andere Dilyse. Ze hebben alle drie hun eigen stijl,
maar het past heel mooi bij elkaar. De expositie is op 5 mei
onder veel belangstelling geopend met live muziek. Vrienden,
familie, begeleiders en mensen uit Amersfoort waren hierbij
aanwezig. Het was een mooie dag. Op 10 juni is de expositie
afgesloten met een feestje. Dilyse houdt van spektakel en het
was een groot succes. Gedurende de expositie hadden ze op
meer aandacht gehoopt. Maar de drie kunstenaars verwachten
nog meer exposities neer te zetten in de toekomst.

weten niet wat het inhoudt als je deze ziekte hebt. Daar wil
ze graag verandering in brengen, zodat er ook meer begrip
komt. Dilyse wil graag een zakenvrouw worden en wil de
verkoop van haar kunst professioneel aanpakken. Met de
verkoop van haar schilderijen wil zij geld verdienen voor
de STSN, zodat de stichting nog meer kan bijdragen aan de
naamsbekendheid van de ziekte.

Vierluik 1: Verbinden

Dilyse wil met haar werken laten zien dat je ondanks een
beperking kunst kunt maken en verder kunt komen in het
leven. Zij hoopt een inspiratiebron te zijn voor mensen die
door hun ziekte (TSC) vastlopen. Dilyse is van mening dat je
heel veel kunt, ondanks een beperking. Dilyse kan door haar
ziekte en hersenoperatie slecht plannen en overzicht houden.
Ze is chaotisch, maar ze kan zich in schilderen en tekenen
goed uitdrukken.

Om de STSN te ondersteunen met het nog beter bekend
maken van de ziekte, heeft Dilyse een vierluik gemaakt met
het thema TSC. Het eerste schilderij geeft de familie- en
contactdagen weer. Dit zijn belangrijke dagen voor de leden
van de STSN om verbondenheid te ervaren. In het midden
van het schilderij heeft zij mensen op een verschillende
manier afgebeeld. Dilyse merkt dat iedereen anders met de
ziekte omgaat en dat heeft ze geprobeerd te vertellen met
dit schilderij. De één ervaart hoe de ziekte is. De ander kijkt
naar boven en is zoekende. Een ander kijkt naar een ander
persoon en ziet hoe het is om TSC te hebben. De laatste
persoon wil het niet zien en kijkt weg.

Dilyse wil dat de ziekte TSC bekender wordt, zodat kinderen
met TSC een betere toekomst krijgen. Zij vindt het tijd dat
Nederland de ziekte leert kennen. Zij wil korte metten maken
met de onbekendheid van TSC. Als Dilyse aan onbekenden
vertelt dat zij TSC heeft, dan kent niemand de ziekte. Ze

In alle hoeken van het schilderij laat zij verbondenheid
zien. Als je de ziekte hebt, heb je het niet alleen. Op de
contactdagen voel je dat je gesteund wordt door naar
elkaar te luisteren en begrepen te worden. De ziekte draag
je samen met het hele gezin, maar ook met alle gezinnen

Doel
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samen die bijvoorbeeld op de familiedag zijn. Vandaar
dat zij rechts bovenin dieren heeft getekend, omdat veel
familiedagen plaats vinden in de dierentuin.
Het woord “metgezel” staat symbool voor het met elkaar in
gesprek zijn. De wereldbol staat symbool voor het feit dat de
ziekte over de hele wereld verspreid is. Doordat wij allemaal
op deze wereldbol wonen, zijn wij met elkaar verbonden.

Vierluik 2: Erfelijkheid en symptomen van TSC
Dilyse heeft de ziekte onderzocht en zij heeft gelezen over
chromosomen, dna en de symptomen die TSC met zich mee
kan brengen. Zij heeft dit verwerkt door de verschillende
organen die aangedaan kunnen zijn te schilderen. Verder
merkt zij dat zij soms veel gevoelens heeft waar zij zich
geen raad mee weet. Ze vindt zichzelf te zacht en vermijdt
conflicten. Ook in de communicatie merkt zij dat zij vaak niet
begrepen wordt. Dilyse ervaart dat zij vaak aangekeken wordt
op haar beperking, maar zij wil serieus genomen worden.
Deze ervaringen laat zij allemaal zien in dit tweede schilderij.

Vierluik 3: Emoties
Op het derde schilderij laat zij zien dat zij overprikkeld raakt
door alle gevoelens die zij ervaart. Ze slaapt bijvoorbeeld
moeilijk en moet overal balans in vinden. Door de diversiteit
aan klachten voelt zij zich vaak eenzaam. Eenzaamheid, vast
zitten in jezelf, je hoofd vol hebben met de beelden die je
gedurende de dag hebt opgedaan, evalueren van de dag,
worden aangestaard en dergelijke heeft Dilyse verwerkt in
dit schilderij. Verder vertalen de beelden agressie, kortsluiting
in je hoofd, dingen komen drie keer zo hard bij je binnen, de
situatie niet altijd willen zien, niet tegen verandering kunnen,
controle willen hebben, maar niet kunnen plannen. De deur
staat symbool voor keuzes maken. Je mag kiezen hoe jij je
leven leidt. Dilyse ziet altijd iets positiefs.

Vierluik 4: Medisch
Op het vierde schilderij staat een ziekenhuisbalie afgebeeld.
Maar ook de onderzoeken die daar plaats vinden, zoals het
maken van een echo, EEG, scan van de hersenen, en dergelijke
Tevens heeft Dilyse de nieren en epilepsie afgebeeld.

Animatie
Dilyse maakt zelf animatiefilmpjes door het maken van heel
veel tekeningen. Mark, de man van Dilyse, is vaak model
voor haar tekeningen. Hij moet bijvoorbeeld een trap oplopen
en Dilyse legt de beweging vast op foto. Zij hebben hier veel
plezier om. De foto’s zijn de basis voor de tekeningen van de
animatie. De tekeningen maakt zij met behulp van een tablet
en computer. Elke tekening is net iets anders en als ze de
tekeningen achter elkaar zet in de computer, dan worden het
bewegende beelden.
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Voor de expositie heeft Dilyse een animatiefilm gemaakt op
een lied over ‘thuis zijn’. Dit lied is goed te verbeelden en zij
wil hiermee verschillende doelgroepen aanspreken. Iedereen
wil graag een thuis hebben. Hierna wil Dilyse een animatie
maken voor vluchtelingen. Jaap geeft aan dat hij trots is op
Dilyse en hij vindt haar heel technisch.

Inspiratiebron
Muziek, films/
documentaires en geloof
zijn voor Dilyse een
inspiratiebron. Ook wat
er in de maatschappij
gebeurt verwerkt zij in
haar schilderijen. In totaal
hangen er twaalf werken van Dilyse op de expositie. Op
het schilderij ‘Walk the line’ staat de zanger Johny Cash
centraal. De muziek van Johny Cash werd veel gedraaid
tijdens de jeugd van Dilyse en hier genoten haar ouders
en zij van. Maar ook het nummer van ‘The walk of life’
van Dire Straits komt terug in haar werken. Het schilderij
‘Disco fever’ is een ode aan de muziek van onder andere
de Jackson Five en Diana Ross. De film ‘Schindlers list’ is de
inspiratiebron geweest voor het schilderij ‘4 mei’ waarin de
dodenherdenking, de holocaust, het willen redden van meer
mensen en twee minuten stilte tot uiting komen. Door alle
gestorven mensen een eigen kleur te geven, wil ze hen hun
eigen identiteit terug geven.
Het Christelijke geloof van Dilyse komt terug in haar
schilderijen ‘Judgement Day’ en ‘De Pastorale’. Het schilderij
‘Inconceivable’ (‘ondoorgrondelijk’) is gebaseerd op een
psalm. Het geloof is belangrijk voor Dilyse, maar wel op
haar eigen wijze. Verder zijn haar schilderijen gebaseerd op
maatschappelijke thema’s zoals de tsunami in Haïti en de
vluchtelingenstroom.
Ten slotte is Dilyse geïnspireerd door Marilyn Monroe. Mooi
van buiten, maar minder mooi van binnen. Dilyse zag zichzelf
jarenlang als minder mooi van binnen. Maar de laatste jaren
is zij heel erg gegroeid in haar eigenwaarde. Ze denkt nu
veel positiever over zichzelf. Ze is getrouwd met Mark, die
haar heeft helpen groeien in haar positieve zelfbeeld. Daar
is zij haar man heel dankbaar voor. Deze expositie geeft haar
weer een grote boost en dit is nog maar het begin! Volgens
Dilyse zullen wij nog veel meer te zien krijgen van Dilyse
Buter en de andere twee kunstenaars.
De schilderijen van Dilyse zijn te koop voor een bedrag
tussen de € 250 en € 600. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met atelier Leonardo da Vinci. n
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Column

Bijna een jaar geleden….
An is de mama van Emiel (dertien) en Flor (elf en TSC). Twee keer per jaar schrijft zij een column over hun bijzondere
‘gewone’ leven met TSC.
tekst en foto's An Godrie

onmacht was onbeschrijflijk. En dan was er mijn broer, ook
niet van het rustige type, en ook nogal hevig als het op
onrecht aankomt, zeker als het onze Flor betreft, want Flor
is zijn petekind. Hij kwam ’s avonds langs en zei, we gaan
een actie op poten zetten om een nieuwe fiets voor Flor te
kunnen kopen. Hij maakte een website, een facebookpagina,
vroeg aan een vriend om een soort van reclamespot in te
spreken en we waren vertrokken. Hij boog alle negativiteit
om in iets positiefs.

Compleet overrompeld

Fiets gestolen
Bijna een jaar geleden werd de speciale fiets van Flor
gestolen bij Plopsaland in De Panne. De fiets was bevestigd
met twee sloten aan het fietsenrek. De politie merkte deze
diefstal op, zij waren immers twintig minuten voordien nog
gepasseerd aan de fietsenparking en zagen nu de helmen en
doorgeknipte sloten op de grond liggen. Onmiddellijk werden
de camarabeelden bekeken en had men een duidelijk
beeld van de dief. Helaas werd ons alle moed ontnomen
om de fiets terug te vinden, die was al lang de Franse
grens over volgens de politie. Het Proces Verbaal dat werd
opgemaakt werd zelfs niet naar het Parket gestuurd. Even
was er nog een sprankeltje hoop toen ons massaal gedeelde
facebookbericht werd opgemerkt door een inwoner van
De Panne. Deze man had een soortgelijke fiets zien staan
aan één van de ingangen van het Calmeynbos richting de
Franse grens. Hij bracht de politie op de hoogte, maar de
fiets stond er niet meer. Een aantal dagen heeft de politie
daar met een anonieme wagen gepost, omdat daar ook al
een andere gestolen fiets was terug gevonden, maar helaas
hebben ze niemand kunnen betrappen.

Intussen verschenen er artikels in de plaatselijke kranten
en kwamen ze een reportage maken vanuit de regionale
televisie. Alle berichten op facebook werden massaal
gedeeld, we kregen van overal steun, zowel in opbeurende
berichtjes als geldelijke steun. De neefjes van Flor verkochten
snoepzakjes, een aantal VZW’s* contacteerde ons of zij
iets konden doen, …. Langzaam dooide mijn koude hart
een beetje en werd het vervuld van alle warmte die soms
compleet onbekende mensen ons schonken. We hadden
nooit gedacht dat we na drie weken het doelbedrag en
zelfs meer bijeen zouden hebben. We schonken dan ook
het bedrag dat we te veel hadden aan twee goede doelen
namelijk Home Fabiola (een vakantiecentrum waar mensen
met een beperking heel welkom zijn) en VZW Het Huispaleis
(een belevingstheater voor mensen met een beperking ).
Deze zomer kan Flor weer samen met ons fietsen, en als ik
denk aan zijn snoetje als hij op de fiets zit, schijnt de zon
weer in mijn hart. n
*VZW = een Vereniging Zonder Winstoogmerk

Weg vrijheid…
En daar sta je dan aan het begin van de grote vakantie,
een vakantie waarin we als we kunnen heel veel gaan
fietsen met Flor. Een vorm van vrijheid afgenomen. Je wilt
niet weten hoe ik gevloekt, gescholden en gehuild heb.
Dat die vent het lef had die fiets te pikken, dat hij z’n
handen en tanden moest breken als hij viel, dat hij moest
verongelukken met z’n buske gepikte fietsen… Ik kan heel
kwaad worden, maar nu was ik WOEST, het gevoel van
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Boeken

Signalement
Samuel Kroniek van een ongewoon gezin
tekst Yvonne Strikwerda bron www.volkskrant.nl/opinie en Volkskrant 30 mei 2018

op openhartige, vaak ontroerende en geestige wijze over
het reilen en zeilen binnen zijn gezin, dat vaak draait om
de zorg voor Samuel. Ook afgelopen woensdag las ik de
column weer. Vissers beschrijft hoe bij het gezin een brief
van het Ministerie van Defensie op de mat valt. Omdat
Samuel ‘bijna 17’ is. En alle Nederlandse jongemannen
in Nederland krijgen die brief. Ze krijgen, o vreugde,
een registratienummer, hetgeen betekent dat ze zijn
ingeschreven voor de militaire dienstplicht, die overigens is
afgeschaft, zoals iedereen weet, maar regering en parlement
kunnen besluiten die te ‘reactiveren’. In dat geval krijgen ze,
en Samuel dus ook, een oproep voor een militaire keuring.
Ik herinner me dat tien jaar geleden die brief ook voor onze
zoon Kester in de bus viel. Hij zit ergens in een archiefmap.
Ook bij ons leidde dat, net als in het gezin Vissers, tot enige
hilariteit. ‘Zie je Kester al als soldaat?’ Je kunt je er misschien
ook over opwinden, maar dat heeft niet veel zin. Vissers gaat
dit soort zaken met humor te lijf: ‘Dat Samuel lichamelijk en
geestelijk pas rond de Kerst van 2002 leeft, weten zij veel. Er
is natuurlijk ook veel geheim daar, bij Defensie’. En: ‘Samuel
marcheert dwars door de labyrinten van de bureaucratie.
In al zijn naïviteit zet hij de onnozelheid van de tot in de
puntjes geregelde deelmaatschappij te kijk. Het is een op
de automatische piloot functionerend systeem dat brieven
uitspuugt als het brein van de computer een seintje geeft’.

Van tijd tot tijd valt mijn oog in de Volkskrant op de column
van sportjournalist Willem Vissers (elke laatste woensdag
van de maand om precies te zijn), waarin hij schrijft over zijn
gehandicapte zoon Samuel van bijna 17 jaar oud. Samuel is
de middelste van de drie zonen van Willem Vissers en zijn
vrouw Bernique. Hij is geboren met het zeldzame Kleefstrasyndroom en is meervoudig gehandicapt. Vissers schrijft

Vissers besluit zijn column aldus: ‘We wachten rustig af of en
wanneer Samuel een uitnodiging krijgt voor de keuring voor
militaire dienst. We zullen dan komen opdagen en zeggen:
‘Dit is Samuel. Hij is weerloos. Hij brengt jullie de vrede”’.
De columns zijn ook in boekvorm verschenen. Lees ze!
(ISBN 9789048839797 Prijs: 17,50) n

Kopij herfstnummer TSC Contact inleveren uiterlijk 10 augustus
Rectificatie:
In het lentenummer was een interview met Hans Ploegmakers opgenomen. Dit interview kwam uit het
blad van de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De bron was echter niet vermeld.
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Willem Vissers over zijn column:
'Ons gezin is een minisamenleving'
tekst Laura de Jong bron Volkskrant 4 januari 2017

Hoe ben je op het idee gekomen om een
column over je gehandicapte zoon te gaan
schrijven?
'Het is een wereld die veel mensen niet kennen. Het is deels
geïnspireerd op wat Hugo Borst met zijn dementerende
moeder heeft gedaan in het Algemeen Dagblad. Leven met
een gehandicapte zoon gaat niet alleen over zijn zorg, maar
ook over de zorg als man, als vrouw en als broertjes. Ons
gezin is een mini-samenleving waarin we proberen rekening
met elkaar te houden. De grote problemen van de wereld
zijn altijd het beste te begrijpen als je ze klein beschrijft. Dat
probeer ik bij de sport ook te doen.'

Wat is een voorbeeld waarvan je zegt: de
buitenwereld heeft geen idee dat het zo
gaat?
'Alles is anders bij ons. Wij zijn verhuisd vanwege Samuel.
We wonen nu 500 meter verder dan waar we woonden.
Samuel werd te zwaar om naar boven getild te worden maar
in het vorige huis was het onmogelijk een lift te plaatsen.
'Er zijn honderd miljoen dingen die anders zijn. Je moet een
andere auto hebben. Je gaat niet zo makkelijk ergens naartoe
met hem. Je moet een aparte school hebben. Met hem naar
de tandarts gaan, is een hele operatie omdat hij zijn mond
niet opendoet op commando.

Heb je al veel reacties gekregen?
'Ja ik krijg veel reacties van mensen die hetzelfde meemaken
en zeggen: dit helpt mij.
'Het mooiste vond ik een reactie van een hoogleraar in
Groningen. Die schreef: 'ik heb een mooie foto van mijn
spastische broer maar die heb ik nog nooit aan iemand
durven laten zien'. Toen ik vroeg: waarom niet?, vertelde hij
dat hij uit een groot gezin komt maar dat er nooit kinderen
mochten komen spelen omdat zijn moeder zich schaamde
voor dat ene kind. Hij schreef dat mijn openheid hem aan
het denken heeft gezet.'

gewoon een erfelijk foutje geweest. Een weeffout in de
conceptie. Daar hoef je je niet voor te schamen, dat kan
gebeuren. Onze houding is: zorg dat je er veel liefde voor
hebt dan komt het goed met je gezin. Probeer dichtbij elkaar
te staan en elkaar te steunen. Dat geldt ook op macroniveau:
probeer een beetje aardig voor elkaar te zijn en ook in
moeilijke tijden naast elkaar te staan. Maar zie er ook de
vreugde van in. Als we iets niet willen, is over Samuel
zeuren. Er zal ongetwijfeld weleens een zeurcolumnpje
tussen zitten maar de hoofdmoot moet zijn dat het ook
vreugdevol kan zijn om een gehandicapte zoon te hebben.

Hoop je ook nog iets te bereiken bij de
politiek?
'Dat is niet mijn intentie. Het is ontzettend knap van Hugo
Borst dat hij de politiek in beweging heeft gekregen. Zijn
moeder zat in een verzorgingstehuis en hij is andere tehuizen
gaan onderzoeken. Maar Samuel zit niet in een tehuis dus ik
kan alleen wat zeggen over de dingen die hem betreffen.
'Ik begin er open aan. Op microniveau. Ik zou blij zijn als de
politiek het gewoon leest en zich bewust wordt dat de zorg
en het onderwijs de ware pijlers zijn van deze maatschappij.
We moeten met de zwakkeren een beetje aardig omgaan.
Mensen die het goed hebben, slim zijn of knap redden zich
wel. Maar juist de mensen aan de onderkant moeten we
ondersteunen op geestelijk en financieel gebied. Als politici
zich dat iets meer realiseren, ben ik al tevreden.
'En verder hoop ik dat mensen die het lezen denken: wat
een mooi geschreven stukje. Ze hoeven echt niet meteen
van alles te doen of er conclusies uit te trekken. Als ze
geamuseerd zijn of ontroerd, is dat voor mij al genoeg.' n

Schamen meer mensen zich?
'Je kunt er niets aan doen als je een gehandicapt kindje
krijgt. Wij hebben ons ook afgevraagd: hebben we misschien
iets fout gedaan dat dit is gebeurd? Maar uiteindelijk is het
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Willem Vissers en zijn zoon Samuel Foto Marijn Scheeres
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Lara

“Waarom mag Snuffie wel
thuisblijven?”
Lara (12 jaar) is de dochter van Sandra en Marlon Visch. Haar zusje heet Tessa (9 jaar). Sandra schrijft driemaandelijks over
de leuke en minder leuke aspecten van het leven met een kind met TSC.
tekst en foto’s Sandra Visch

Konijn
Zoals zo vaak wilde Lara wilde weer eens niet naar school.
Ze komt dan altijd met dezelfde zinnetjes: “Ik heb helemaal
geen zin om naar school te gaan”, “ik blijf gewoon thuis, ik
ga niet mee”. Uiteraard reageerden wij weer met de uitleg
dat ze wel naar school gaat en dat het heel jammer is dat
ze geen zin heeft. En dat we dat heel vervelend voor haar
vinden, maar dat ze ook naar school moet als ze geen zin
heeft. Daarna kwam de vraag: “Waarom mag Snuffie wel
thuisblijven?”. Dus wij vertelden haar dat Snuffie een konijn
is, en dat konijnen niet naar school gaan. Waarop Lara heel
serieus zei dat zij ook een konijn is en daarna deed ze een
konijn na. Ik zei dat ze inderdaad echt op een konijn lijkt,
maar dat ze geen konijn is, maar een meisje dat naar school
moet. De discussie ging nog een tijdje door, maar ik merkte
de weerstand langzaamaan verminderen. Ze werkte in ieder
geval voldoende mee om in de auto te belanden om Tessa
te gaan wegbrengen: “Ik ga alleen mee Tessa weg brengen,
bij mijn school ga ik niet uitstappen”. Toen Marlon met haar
bij school kwam en ze weigerde uit te stappen, is hij het
schoolplein opgereden. Daar staan altijd juffen te wachten
voor de kinderen die met een busje komen, en toen durfde
ze niet te blijven zitten. Maar ze riep wel boos naar Marlon:
“Ik ben het er niet mee eens, als ik uit school kom gaan wij
er goed over praten”. Gelukkig zei ze ’s middags “Morgen
ga ik wel gewoon naar school”. Dat was een meevaller.
Maar het is enorm vermoeiend om wekelijks de boze en
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verdrietige buien over school mee te maken en helaas zie ik
er ook geen verbetering in. Het ‘niet willen’ heeft nog nooit
tot succes geleid, maar ze lijkt niet leerbaar op dit vlak.

Wachten
Wachten is moeilijk. Dat vindt bijna iedereen lastig, maar
voor een kind zonder tijdsbesef en geen begrip van de
weken en maanden is dat echt onmogelijk. Het beste is om
Lara geen dingen te vertellen die verder dan een week weg
zijn. Dan is het voor haar wel te overzien, en hoef je het
maar een week lang twintig keer per dag erover te hebben.
Ik vind dat een kind wel voorpret mag hebben, dus die week
‘onrust’ hoort er gewoon bij, al kies ik er soms ook voor om
het pas de dag ervoor te zeggen. Lara krijgt sinds dit schooljaar een maandkalender mee naar huis, waarop ze de bijzondere dingen van de maand opschrijven, zoals een verjaardag
of een leuke activiteit met school. De kinderen moeten
dat zelf op school opschrijven, wat Lara helaas niet kan. Ze
probeert het wel, en soms kan ik er dan uithalen wat ermee
bedoeld wordt, aan de hand van enkele herkenbare letters.
Ook de meivakantie was begin april al aangekondigd. We
hebben geprobeerd mee te doen met de maandkalender door
ook onze vakantie naar Center Parcs erop te zetten, maar 30
vakjes moeten aankruisen voordat het zover is, is veel te veel.
Zeker als het om zoiets geweldigs gaat: een vakantie naar een
zwembad met wildwaterbaan. Nu we op de helft zijn, begint
het de goede kant op te gaan, en levert de kalender niet zo
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veel boze buien meer op. Ik zie het nut wel van een kalender,
maar Lara is er gewoon nog niet aan toe.

Ze heeft hem meteen
zes keer in twee
dagen gekeken
Lara heeft ook erg lang moeten wachten op een dvd van
een dansvoorstelling waar ze aan meedeed. Samen met een
groepje andere kinderen van school deed Lara mee aan een
voorstelling vanuit het speciaal onderwijs. Vanuit de organisatie ‘Introdans’ had een dansjuf vier weken met de kinderen
geoefend en op 5 februari was het zover. In de schouwburg
in Doetinchem was het grote optreden, voor een volle zaal
mochten ze hun dans laten zien. Net als tien andere groepen
van andere speciale scholen. Een mooie avond voor de
kinderen, Lara genoot er erg van. De oma’s en opa’s die mee
waren vonden het ook een prachtige avond. De avond werd
afgesloten met de mededeling dat alle kinderen een stickje
zouden krijgen met daarop de film van de voorstelling en
de gemaakte foto’s. Er werd niet gezegd wanneer ze die zou
krijgen, maar wij gingen ervan uit dat het wel enkele weken
zou duren. Lara vroeg er vanaf de voorstelling elke dag naar.
Helaas was het stickje er na een paar weken nog niet. Toen
ik het daarna vroeg op school bleek dat ze het pas op 10 april
zouden krijgen… Gelukkig was Lara er niet elke dag van slag
van. Ze heeft van de voorstelling van twee jaar terug een
dvd, die ze daarna dagelijks is gaan kijken. Er waren dagen
dat ze baalde en boos was dat ze ‘de nieuwe’ nog niet had,
en dagen dat ze er rustig onder was. En heel knap zei ze dan
“Dan moet ik het nog maar even met de oude dvd doen,
totdat de andere er is”. Sinds een paar dagen is de film van
de voorstelling in huis en ze heeft hem meteen zes keer in
twee dagen gekeken!
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Stewardess
Wij gaan al acht jaar in de zomer op vakantie naar Spanje,
en dan vliegen we met Transavia. En Lara wil dus ook niks
anders meer: “In de volgende vakantie gaan we weer met
Transavia. We weten nog niet welke stewardessen er zijn, dat
is even afwachten”. Ze kijkt ook erg vaak YouTube filmpjes
die over vliegen en over stewardessen gaan. Ze kent daardoor diverse maatschappijen, zoals KLM en TUI. En het is ook
wel een droom voor haar om stewardess te zijn, ondanks
haar angst in een vliegtuig. Dit weekend zijn we naar
‘Aviodrome’ geweest, waar veel vliegtuigen te zien zijn. Lara
was wel teleurgesteld dat er alleen KLM-vliegtuigen waren
en geen vliegtuigen van Transavia. Maar gelukkig werd ze er
niet verdrietig van, al heeft ze wel zeker twintig keer gezegd
dat ze het stom vond dat er alleen KLM was. In het vliegtuig
speelden Lara en Tessa dat ze stewardessen waren en Marlon
en ik waren de passagiers. Het welkom heten aan boord
deed ze heel enthousiast en serieus. De veiligheidsinstructie
kan ze ook goed opzeggen, dankzij YouTube: “Plaats het
mondkapje over neus en mond en adem normaal”. Als we
op vakantie gaan wil ze niets horen van de instructie omdat
ze dan te gespannen is, en dan zegt ze: “Dat wil ik niet. Dat
gebeurt niet echt toch?”. Af en toe was ze bij Aviodrome ook
nerveus, vooral als we zeiden: “Ga maar zitten, dan gaan we
vertrekken”, maar ze had wel snel door dat het een grapje was.
Het was een leuk uitstapje en het mooiste moment was vlak
voordat we vertrokken: toen mocht ze een stewardessen-pet
op en een sjaaltje om. Ze werd ineens heel nerveus en stil,
maar ze genoot er enorm van. En we hebben er natuurlijk
een mooie foto van! n
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STSN-lid
in beeld
Corinne Kijl benadert in deze rubriek een STSN-lid om
zijn of haar verhaal te vertellen naar aanleiding van de
onderstaande vragen. Dit keer zijn het Harry en Elly van Dijk.

Zouden jullie je aan onze lezers willen
voorstellen?
Wij zijn Harry en Elly van Dijk, wij wonen in Enschede en
hebben twee zonen, beiden met een beperking, Jeroen
(33 jaar) en Sven (28 jaar).
Sven is degene die TSC heeft. Hij woont nu zeven jaar in een
instelling, waar hij sinds drie jaar een eigen appartement
heeft. Jeroen, onze oudste zoon, woont begeleid zelfstandig
in een eigen appartement.
De eerste jaren van Sven’s leven waren voor ons heel erg
moeilijk, daar hij veel epilepsie had en heeft en hiervoor
veel in het ziekenhuis is opgenomen geweest. Ook is
hij voor langere perioden opgenomen geweest in het
epilepsiecentrum in Heemstede. Voor ons, wij wonen in het
oosten, best ver weg, toch helemaal aan de andere kant van
het land.
Doordat hij in het eerste levensjaar veel epilepsie had,
heeft Sven zich eigenlijk niet kunnen ontwikkelen en is hij
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Tekst en foto’s Harry en Elly van Dijk

meervoudig gehandicapt. Door zijn handicap en de nodige
verzorging die dit met zich meebracht, zijn wij genoodzaakt
geweest om te verhuizen naar een aangepaste woning. Daar
hebben we ruim 24 jaar gewoond. Vanaf zijn eenentwintigste
levensjaar is Sven in een instelling gaan wonen. In 2015 zijn
wij hem min of meer achterna verhuisd en we wonen nu op
loopafstand.

Jullie zijn lid van de STSN, wat betekent de
STSN voor jullie?
Toen we hoorden dat Sven TSC had hebben we contact
gezocht met de toenmalige secretaris van de STSN, Els den
Hollander. Door haar goede en hulpvaardige woorden hebben
we ons meteen aangesloten bij de STSN.
De eerste keer dat wij bij de Contactdag waren was voor ons
zeer heftig, daar wij in de gesprekken met andere leden het
nodige te horen kregen. Tijdens de rit naar huis in de auto,
hebben we eigenlijk geen woord met elkaar gesproken en
staarden alleen maar voor ons uit.
Toch is het, mede daardoor, voor ons belangrijk dat we lid zijn
van de STSN. We vinden het heel erg fijn vinden om tijdens
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contactdagen met andere leden (lotgenoten) te kunnen praten
en ervaringen uit te wisselen.

Wat zouden jullie ons graag willen vertellen
of welke ervaringen zouden jullie nog met
ons willen delen?
Sven heeft een ontwikkelingsniveau van ongeveer 6 tot 9
maanden. Hij is een zeer vrolijke kerel, als wij bij hem op
bezoek komen krijgen we gelijk van hem een kus, ook zijn
broer Jeroen krijgt bij bezoek een kus. De begeleiders op de
woongroep hebben het ook wel eens geprobeerd om een
kus van hem te krijgen, maar daar trapt hij niet in.

Wanneer hij teveel prikkels krijgt uit zich dat in wild gedrag
en veel schreeuwen en gillen.
Voor ons is het met name moeilijk om met hem naar
het ziekenhuis te gaan, want je kunt hem daar niet op
voorbereiden en zodoende overkomt het hem allemaal.
Op dit moment is er van alles aan de hand met hem, maar
daarover later misschien meer. n

Sven is verder erg in zichzelf gekeerd en zeer gevoelig voor
prikkels van buitenaf. Het is moeilijk om hem te begeleiden
of om aan hem te komen, waardoor de verzorging niet
eenvoudig is. Hij gaat drie ochtenden naar de dagbesteding
en verder is hij op de woongroep en/of op zijn eigen
appartement. Water vindt hij erg fijn en daarom zwemt hij
twee keer in de week. Wandelen en buiten zijn vindt hij ook
prettig.
Veelvuldig maakt hij gebruik van zijn safe-space (kubus-box
van kunststof met matras) die in zijn appartement staat
en van de trampoline die in de tuin bij zijn woongroep is
geplaatst.
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Tip en truc hoek

tekst Yasmara Olyslag

Wijdere broeken

Logeerbed

Doordat Jochem wat dikker is geworden door de medicatie
en een luierbroekje draagt, zijn reguliere broeken vaak te
strak bij zijn buik. Ik koop dan vaak een grotere maat met
als gevolg dat de broeken altijd te lang zijn. Ik heb al wat
jogging broeken gekocht, omdat hij deze ook makkelijk
naar beneden kan doen bij het uitkleden en de toiletgang.
Dit vergroot zijn zelfstandigheid, maar ik wil ook graag
normale broeken. Bij toeval vond ik bij C&A broeken met
een elastische boord met trekkoord, waardoor het niet meer
te strak om zijn buik zit. Tegenwoordig kun je ook veel
spijkerbroeken in jogdenim kopen, waardoor het voelt en
rekt als een joggingbroek, maar gemaakt van spijkerstof. Ook
hebben zij een collectie ‘extra wijd’, maar daar heb ik nog
geen ervaring mee.

Als je kind mee gaat op vakantie of uit logeren gaat, maar
een aangepast bed nodig heeft, dan is de Goyakla een goede
tip. De Goyakla bestaat uit een buizenframe van aluminium
en een tent van brandwerende stof en gaas. Het bed weegt
in totaal 10 kg en kan meegenomen worden in het vliegtuig.
Het frame heeft een brede basis, waardoor het bed niet kan
omvallen. De buizen worden met elkaar verbonden door
borgveren, zodat het één solide geheel wordt. De tent is
afgewerkt met de stiknaden aan de buitenzijde, waardoor de
binnenzijde zo min mogelijk prikkels veroorzaakt. De rits zit
aan de buitenzijde en kan niet van binnenuit opengemaakt
worden. Alle naden zijn twee- of drievoudig gestikt,
waardoor de naden heel sterk zijn. De Goyakla is er in één
maat (150 x 80 x 80) leverbaar en bij het bed wordt een
luchtbed geleverd, zodat het een totaaloplossing biedt. Het
bed is te koop voor € 1.800 incl. btw en te huur voor € 10
per dag (exclusief borg). Het bed wordt voor € 10,95 naar je
opgestuurd. Op de website staat ook een filmpje dat laat zien
hoe sterk het bed is. Zie www.femkesshop.nl n

MiepMiep
Wil je kind graag fietsen, maar raakt zijn/
haar voet steeds van de trapper af, dan is
dit wellicht een oplossing. De MiepMiep
is een voetfixatie die op iedere trapper te
bevestigen is. Je kind kan zijn/haar voet
er zelf nog wel uithalen, maar de voet schiet niet meer door.
De MiepMiep is in zes kleuren en twee verschillende maten
te verkrijgen. Heeft je kind aangepaste schoenen, dan kan
het op maat gemaakt worden voor hetzelfde bedrag.
De MiepMiep kost € 17,50 per paar. Voor meer informatie zie
www.femkesshop.nl.
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Agenda
Landelijke contactdag STSN
Zaterdag 29 september 2018 10:00 – 17:30 Locatie: Corlaer College, Henri Nouwenstraat 8, Nijkerk.

DEA meeting en TSC symposium – Leuven – 19 en 20 oktober 2018
Be-TSC, de Belgische vereniging voor TSC, organiseert dit jaar de jaarlijkse DEA meeting. DEA staat voor “Dissemination
of Expertise and Achievement” en is een initiatief van E-TSC, de Europese TSC vereniging. Een initiatief dat eenvoudig
gezegd tot doel heeft om professionals die werken met TSC patiënten te laten delen in de kennis en de ervaringen van
internationale TSC topexperts. De focus ligt dit jaar op neurologie, op de resultaten van het EPISTOP onderzoek en op
zogenaamde TAND (TSC-Associated Neuro-psychiatric Disorders). De DEA meeting gaat op 19 oktober van start in het
Begijnhof van Leuven, een schitterend stukje werelderfgoed, op 13 minuutjes sporen van Brussel.
Op zaterdag 20 oktober loopt deze meeting over in een TSC symposium dat doorgaat in UZ Leuven. Dit symposium
heeft als hoofdthema’s de neuropsychiatrische problemen die gepaard gaan met TSC en de impact van TSC op de
levenskwaliteit van patiënten en naasten. Het doelpubliek is veel breder dan voor de DEA. Be-TSC mikt op 20
oktober niet alleen op professionals, maar vooral ook op patiënten, families, therapeuten, opvoeders,
thuisbegeleidingsdiensten, enzovoorts. Er zullen lezingen zijn over het brede spectrum aan neuropsychiatrische
problemen van TSC, van leer- of concentratiestoornissen, via aanleg voor angsten en depressies, tot autisme en
allerhande gedragsproblemen. Na een plenair gedeelte in de voormiddag zullen er diverse interactieve workshops
doorgaan in de namiddag.
De sprekers van deze dagen zijn onder meer Prof. Sergiusz Józwiak (EPISTOP coordinator, Children’s Memorial Health
Institute, Warschau), prof. Petrus de Vries (TAND onderzoeker, University of Capetown, South Afrika) en Lucy Wilde
(onderzoeker in gedragswetenschappen, University of Birmingham). Maar ook eigen Belgische en Nederlandse
topexperts zoals prof. An Jansen (UZ Brussel), prof. Liesbeth De Waele (UZ Leuven), dr. Agnies Van Eeghen (UMC
Rotterdam) en de mensen van het Nederlandse Expertiseteam TSC en Gedrag.
Be-TSC hoopt ook op een talrijke opkomst van Nederlandse deelnemers in het mooie Leuven. Het volledige programma
is de vinden op de website van be-TSC: www.betsc.be/nl/be-tsc-in-beweging/agenda.
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Gedicht

Rivier van tijd
tekst Stef Bos foto Rosu Andrei freeimages.com

We jagen door de dagen
en we dansen op een koord
Wij vechten ergens tegen
of wij vechten ergens voor
En waar je ook vandaan komt
en wat je ook gelooft
De sterren die we zien
zijn vaak al lang gedoofd
Het leven is een sprong in een rivier van tijd
De stroming die beweegt het landschap trekt voorbij
En je ziet door de seizoenen
de schoonheid van verval
De weg die naar de kern leidt
gaat meestal door een dal
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En we drijven met de stroom mee
of we gaan er tegenin
Wij zijn allemaal een woord
in een eindeloze zin
Het leven is een sprong in een rivier van tijd
De stroming die beweegt het landschap trekt voorbij
En alles wat we zien
is wat we dromen
Alsof je slaapt en wandelt tegelijk
Door de straten van gedachten
in het hoofd waarin wij wonen
Het leven is een sprong in een rivier van tijd
De stroming die beweegt het landschap trekt voorbij

zomer 2018 | TSC Contact

Sponsoring

Sponsor de STSN

Nieuwe ideeën en initiatieven
voor sponsoring blijven welkom!
Donaties, giften (bijvoorbeeld uit een nalatenschap) en schenkingen zijn erg belangrijk voor STSN. Met uw bijdrage draagt
u bij aan het in stand houden van een kleine, efficiënte organisatie van én door vrijwilligers. Help ons helpen!
tekst Jan-Paul Wagenaar

Recente initiatieven
STSN ontving dit voorjaar spontaan een aantal kleine
giften. Hartelijk dank hiervoor, we zorgen dat de giften
goed besteed worden. Ook ontvingen we bericht dat een
autowasactie een prachtig bedrag opleverde dat ten goede
kwam aan ‘Vrienden van het WKZ’. Ook een sponsoring waar
mensen die te maken hebben met TSC van mee profiteren!
Ook werden we benaderd door verschillende mensen die
een idee voor een sponsorinitiatief hadden. We proberen
waar mogelijk deze initiatieven te ondersteunen. Aarzel niet
om ons met vragen te benaderen.
Zoals gebruikelijk heeft u in mei onze jaarlijkse donateursbrief
ontvangen met daarbij het verzoek uw donateursbijdrage aan
ons over te maken. Wij hopen dat u ons ook in 2018 weer
steunt!

Periodieke schenking
Een schenking aan STSN kan ook in 2018 een interessant
fiscaal voordeel voor u betekenen. STSN is door de
Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Met een schenking aan STSN kunt u in
één klap STSN blij maken én tegelijkertijd zelf een fiscaal
voordeel hebben. Dat kunt u bijvoorbeeld via een akte van
schenking bij de notaris regelen. Maar een dergelijke akte is
tegenwoordig niet meer verplicht. Voor meer informatie kunt
u altijd contact opnemen met penningmeester Dave Tuijp of
kijken op www.stsn.nl. Klik dan op ‘Word lid of doneer!’.

STSN opnemen in uw testament

testament. Zo laat u niet alleen iets na aan uw naasten, maar
ook aan een goed doel. Hoe kunt u STSN opnemen in uw
testament? De eerste stap is het opstellen van een testament
via een notaris. U kunt STSN in uw testament aanwijzen als
erfgenaam of (mede)erfgenaam. Het hoeft niet om grote
bedragen te gaan, iedere bijdrage is welkom. Een andere
manier is het toekennen van een legaat aan STSN. Een
legaat kan een vast bedrag in geld zijn, of een percentage
van uw nalatenschap. Het kan ook bestaan uit effecten,
kunst of onroerende goederen. Omdat STSN een ANBI-status
heeft, hoeft STSN geen erfbelasting over uw nalatenschap te
betalen.

Waar wordt uw bijdrage aan besteed?
Uw bijdrage komt voor 100 % ten goede aan het werk
ten behoeve van mensen met TSC…! Ieder jaar heeft STSN
herkenbare activiteiten zoals de familiedag, de landelijke
contactdag en diverse lotgenotenbijeenkomsten. Ook zorgen
we vol overgave dat vier keer per jaar ons prachtige blad
TSC Contact bij u op de mat valt, vertegenwoordigen we
TSC in allerlei processen rondom zorg en behandeling en
onderhouden we gericht contact met medisch specialisten.
Misschien wilt u een specifieke bestemming geven aan
uw bijdrage. In overleg met u bekijken we dan graag wat
mogelijk is. Wilt u het onderzoek naar TSC steunen, dan kunt
u stichting TSC Fonds (partner van STSN) opnemen in uw
testament.

Nuttige informatie
Over het opstellen van een testament: www.notaris.nl
Over het nalaten aan goede doelen:
www.nalaten.nl
Over de fiscale aspecten:		
www.belastingdienst.nl
				en www.anbi.nl
Over stichting TSC Fonds:		
www.tscfonds.nl

Contact
Voor nadere informatie en vragen kunt u altijd contact
opnemen met onze penningmeester Dave Tuijp:
penningmeester@ststn.nl. n

U kunt ons werk ook steunen door STSN op te nemen in uw
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Bestuursmededelingen
tekst Jan-Paul Wagenaar

Ontwikkelingen

Expositie Dilyse Buter

De afgelopen jaren heb ik verschillende keren bericht over
verschuivingen in het bestuur en in de vrijwilligersbezetting.
Op verschillende manieren hebben we oproepen geplaatst
of mensen benaderd met de vraag om de STSN te komen
versterken. Gelukkig hebben we een aantal mensen aan ons
kunnen binden en zijn we in staat geweest onze activiteiten
te bemensen. Ik ben iedereen die hier een bijdrage in levert
en is gaan leveren zeer erkentelijk.
Toch constateer ik dat de instroom van nieuwe vrijwilligers
beperkt blijft en we qua bezetting erg krap zitten. Daarbij
opgeteld: ik weet dat we in 2019 afscheid gaan nemen van
een aantal vaste vrijwilligers. We moeten dus serieus gaan
kijken hoe we activiteiten na 2018 vorm gaan geven en
bemensen.
Het is mogelijk dat we er onvoldoende in slagen om
duidelijk in beeld te brengen wat we doen en wat daar
aan inzet van vrijwilligers voor nodig is. Ook is het mogelijk
dat we onvoldoende scherp hebben of we onze achterban
goed bedienen, wat de blinde vlekken in de behoeften
zijn en hoe we anno 2018 succesvol mensen bij onze
patiëntenorganisatie en haar activiteiten betrekken. Gelukkig
zitten we niet stil. In juni zijn we een traject gestart waarbij
bovenstaande vragen centraal staan. In het volgende stukje
meer hierover.

In het vorige TSC Contact meldde ik dat Dilyse Buter tussen
begin mei en begin juni haar werk ging exposeren. Op
29 april was ik aanwezig bij de officiële opening van de
expositie in Galerie Special Arts in Amersfoort. De opening,
opgeluisterd met live muziek, bood familie, vrienden
en kennissen de gelegenheid om aanwezig te zijn bij
deze sneak-preview met een feestelijk tintje. Het was
indrukwekkend om te zien hoe Dilyse, samen met twee
collega-kunstenaars, prachtige werken in een professionele
setting aan het publiek aanbood. Hartverwarmend om vast
te stellen dat de mensen achter Galerie Special Arts en de
begeleiders van atelier Leonardo da Vinci uit Ermelo samen
deze kans creëerden om de talenten en gaven van drie
speciale mensen onder de aandacht te brengen. Kansen
zijn zo belangrijk! En natuurlijk is dit maar één moment in
de tijd. Dilyses droom is om TSC met haar werk op de kaart
te zetten. Wie heeft ideeën en ziet kansen om deze droom
verder in te gaan vullen? Elders in dit blad vindt u een
interview met Dilyse.

Community
Vorig jaar kondigde ik een traject aan waarmee we op een
laagdrempelige wijze gaan proberen onze achterban sterker
aan STSN te verbinden. Doel is beter verbonden te raken
met de behoeften/interesses (thema's) van onze achterban
en het vergroten van hun actieve deelname. De aanpak is
gericht op het aanboren van energie, kracht en commitment.
We worden in dit traject ondersteund door PGO Support
en twee externe partijen. De vorige keer vroeg ik wie er
interesse had om aan dit traject deel te nemen onder andere
door het meedoen in een ‘meedenkgroep’.
Enerzijds hopen we tot een beter afgestemde invulling van
onze activiteiten te komen, anderzijds dat het enthousiasme
om actief deel te nemen vergroot wordt. Mogelijk dat dit ook
leidt tot een actievere deelname vanuit expertise, wat weer
leidt tot een uitbreiding van nieuwe kennis en deelnemers.
Half mei jl. zijn een aantal leden en bij TSC betrokken
mensen benaderd voor deze meedenkgroep. Zij moesten een
vragenlijst / organisatiescan invullen. Dit vormt de basis voor
het verdere zoekproces. Nogmaals: mocht u interesse hebben
om ervaring, inzicht of wensen in te brengen in dit traject,
laat het ons weten.
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Jaarverslag 2017

TSC Zalf

Onlangs hebben we ons ‘jaarverslag 2017 – inclusief
jaarrekening’ afgerond. We leggen hiermee verantwoording
af aan onze subsidieverstrekker. Maar natuurlijk ook aan onze
achterban. Binnenkort zal het jaarverslag beschikbaar komen.
Zoals gebruikelijk heeft u in mei onze jaarlijkse donateursbrief
ontvangen met daarbij het verzoek uw donateursbijdrage aan
ons over te maken. Wij hopen dat u ons ook in 2018 steunt!

Zoals u misschien gelezen heeft in de (TSC-zalf) Nieuwsbrief
nummer 5 is begin dit jaar de bestelprocedure van de
zalf opnieuw opgezet. Dat moest, want anders werd het
heel lastig om nog zalf te kunnen bestellen. Onze TSC-zalf
coördinator Francesco Dioguardi heeft deze zaak voor STSN
prima behartigd. Dat had hij niet kunnen doen zonder de
medewerking en fantastische inspanning van de Apotheek
van het UMC Utrecht. Op vrijdag 16 maart, de vorige TSC
Contact lag toen al bij de drukker, is Francesco op weg
naar de STSN Expertmeeting in Utrecht langsgegaan om
namens STSN een taart af te leveren. Gewoon spontaan. De
medewerkers van de apotheek waren overdonderd door dit
gebaar. Leuk om dit met u te delen, Apotheek en Francesco,
nogmaals bedankt!

Projecten
In 2018 lopen er verschillende projecten. Na een aanvankelijk
trage opstart als gevolg van een personele wisseling loopt
het traject waarin de haalbaarheid van een klinische TSC
database onderzocht wordt, voorspoedig. In april en mei zijn
er goede stappen gezet, in juni is inbreng vanuit de STSN/
patiënt voorzien.
In oktober organiseert onze zustervereniging in België,
be-TSC, een inhoudelijke bijeenkomst over de ontwikkelingen
en resultaten ten aanzien van de TAND-vragenlijsten. We
gaan er van uit dat het TAND-project, uitgevoerd door UMC
Utrecht, ondersteund door onder andere STSN, een duit in de
zak gaat doen.
Na de succesvolle expertmeeting in maart zijn de
voorbereidingen voor de expertbijeenkomst 2019 al weer
spontaan begonnen! We zijn blij dat het expertnetwerk deze
bijeenkomsten, die we samen met TSC Fonds en Novartis
organiseren, waardevol vindt.
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Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zich inzetten voor
STSN en/of mensen met TSC?
Aarzel niet en neem contact op via voorzitter@stsn.nl of
info@stsn.nl. n
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Stichting Tubereuze Sclerosis
Nederland
STSN is een landelijke organisatie van mensen met Tubereuze Sclerose Complex (TSC), hun partners, ouders,
verzorgers, familieleden en bij STSN aangesloten deskundigen.
STSN behartigt de belangen van alle mensen in Nederland
die te maken hebben met TSC.

kennis inzake TSC continu uit te bouwen, en ten goede te
laten komen aan mensen met TSC.

STSN stelt zich tot doel een optimale kwaliteit van leven en
zorg voor mensen met TSC te realiseren. En, om de overerving
van TSC zo veel mogelijk te voorkomen. Hiervoor zijn o.a. nodig:
• betrouwbare en volledige informatie
• snelle diagnose, tijdige behandeling, zorg op maat
• goede ondersteuning bij het leren omgaan met TSC

Mede dankzij de initiatieven van STSN is er een goede
infrastructuur voor TSC in Nederland: DNA-onderzoek
naar TSC wordt uitgevoerd bij Klinische Genetica van het
Erasmus MC in Rotterdam.Voor TSC-diagnostiek en follow-up
controle bij kinderen kan men terecht bij het Sylvia Tóth
Centrum (Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht) en het
Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC, Rotterdam). Voor
volwassenen met TSC zijn er speciale poliklinieken bij het
Universitair Medisch Centrum te Utrecht en het Erasmus MC
te Rotterdam. De faciliteiten in Utrecht en Rotterdam maken
onderdeel uit van de in 2015 door het Ministerie van VWS
erkende Expertisecentra voor TSC. Tenslotte kan een beroep
gedaan worden op een landelijk werkzaam Expertiseteam
TSC en Gedrag.

STSN vindt het belangrijk dat mensen met TSC, zover als hun
aandoening dat toestaat, de regie ten aanzien van behandeling
en zorg in eigen hand kunnen houden.
STSN tracht haar doelstelling te bereiken door:
• belangenbehartiging
• informatievoorziening
• lotgenotencontact
• samenwerking met relevante instanties en organisaties
• stimuleren van geïntegreerde zorg en behandeling in
landelijke expertisecentra
• bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
• fondsenwerving
De kennis die nodig is, verkrijgt STSN in de eerste plaats van
mensen met TSC en hun ouders en verzorgers. Daarnaast ook
van zorgverleners (artsen, gedragsdeskundigen) en van wetenschappelijke onderzoekers. De verzamelde kennis vormt het
fundament voor de activiteiten van STSN. STSN wil de functie
van landelijk bekend platform vervullen. Hier ontmoeten
mensen met TSC, hun ouders, verzorgers, partners en andere
betrokkenen elkaar en vinden ze informatie en ondersteuning.

Belangenbehartiging
STSN behartigt de belangen van alle mensen met TSC. STSN
pleit bij zorgaanbieders voor een gedifferentieerd en goed
zorgaanbod dat uitgaat van de vraag van de gebruiker.
Aansluitend streeft STSN in haar contacten met zorgverzekeraars
naar een goed pakket van verzekerde zorg. Samen met andere
patiëntenorganisaties voert STSN een krachtig pleidooi voor
de belangen van mensen met TSC.
STSN werkt samen met een grote groep deskundigen op
medisch en gedragsgebied in een expertnetwerk. Via
nationale en internationale contacten wordt getracht

30

Samen met Stichting TSC Fonds (www.tscfonds.nl) stimuleert
STSN wetenschappelijk onderzoek naar TSC. Eind jaren tachtig
van de vorige eeuw verleende STSN actieve medewerking aan
onderzoek naar de genetische oorsprong van TSC. Dit leidde
tot de lokalisatie van het TSC2-gen in 1993 en het TSC1-gen in
1997. Daarna richtte het onderzoek zich op het beter begrijpen
van de oorzaken van TSC en op het vinden van behandelmogelijkheden. Het STSN lustrumboek uit 2011 ‘Het verhaal van
dertig jaar onderzoek naar TSC’ geeft daar een goed beeld van.
Ook na 2011 is er veel onderzoek naar TSC verricht.
Ook het onderzoek naar gedragsaspecten bij TSC wordt
gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de publicatie van
Hubbeling en Mulder in 2000, het betrekken van internationale experts in het netwerk (Professor Petrus de Vries,
Kaapstad, Zuid-Afrika) en het project ‘TSC in verschillende
levensfasen’ van het Expertiseteam TSC en Gedrag dat eind
2015 heeft geresulteerd in het handboek ‘TSC in verschillende levensfasen – achtergronden , uitleg en praktische
adviezen bij psychische en gedragsproblemen’ en de hieruit
voorkomende brochure.

Informatievoorziening
STSN geeft voorlichting over de vele aspecten van leven met
TSC. Dit gebeurt onder meer in goed leesbare brochures, filmpjes, een eigen tijdschrift - het ‘TSC Contact’ - en via de website
(www.stsn.nl). Ook wordt actief gebruik gemaakt van Facebook.
Op basis van door STSN verstrekte informatie zijn betrokkenen
beter in staat zelfstandig en bewust beslissingen te nemen.
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STSN informeert systematisch een aantal relevante doelgroepen en instanties om TSC goed op de kaart te zetten en
te houden én om de mogelijkheden van STSN te etaleren.
Denk bijvoorbeeld aan publicaties in vaktijdschriften, links
met websites, brochures en gerichte mailings. Maar ook
aan het onderhouden van relaties met kinderartsen, artsen
verstandelijk gehandicapten (AVG), neurologen, huisartsen,
gedragswetenschappers, enzovoorts.

Lotgenotencontact
STSN organiseert contacten met lotgenoten om onder
deskundige begeleiding van elkaars ervaringen te leren. Dit
gebeurt op verschillende manieren.

Nederland, Nierpatiëntenvereniging en Nederlandse Vereniging
voor Autisme.
STSN zoekt ook de samenwerking met partners zoals
zorginstellingen, hulpverleners, zorgverzekeraars en de
wetenschappelijke wereld. Zo vervult STSN een rol bij de
ontwikkeling van effectieve zorg, medische en sociale
begeleiding of de bevordering van betere voorlichting en
van wetenschappelijk onderzoek. De hiervoor genoemde
TSC Expertisecentra en het Expertiseteam TSC en Gedrag zijn
rechtstreekse gevolgen van deze aanpak.

Stimuleren van concentratie van zorg in
landelijk werkzame expertisecentra

In de eerste plaats is er jaarlijks een grote landelijke contactdag
voor alle STSN-ers. Op de contactdag worden inhoudelijke
inleidingen verzorgd door specialisten uit het netwerk en
andere relevante instanties. Ook worden er workshops en
gespreksgroepen gehouden. Een belangrijk onderdeel van de
contactdag is ook het informeel uitwisselen van ervaringen
en inzichten. Nieuwkomers ervaren de contactdag als een
feest van herkenning , ondanks dat er van tevoren best tegen
deelname opgezien wordt.

TSC is een multi-orgaan aandoening. Dat betekent per definitie
dat samenwerking noodzakelijk is om tot integrale zorg
voor TSC-patiënten te komen. In Nederland zijn twee van
overheidswege erkende Expertisecentra voor TSC, namelijk
in Rotterdam en Utrecht. Jaarlijks belegt STSN samen met
Stichting TSC Fonds een expertmeeting om kennis en ideeën te
delen en verdere samenwerking te stimuleren. Ook elders in
de wereld wordt relevant TSC-gerelateerd werk gedaan. STSN
participeert gericht in relevante internationale verbanden.

Ook is er jaarlijks een familiedag. Dit is een grote bijeenkomst
gericht op families van mensen met TSC. Belangrijkste doel van
deze dag is elkaar ontmoeten in een sfeer van een ‘dagje uit’.

Stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek

Daarnaast wordt er elk jaar een aantal kleinere bijeenkomsten
gehouden. Dit betreft bijeenkomsten rond een bepaalde
leeftijdsgroep (bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen met
TSC of pubers met TSC), of rond een specifiek knelpunt. Alle
bijeenkomsten staan onder deskundige begeleiding.

Samenwerken
Samenwerken is voor STSN van groot belang. Zeker omdat
TSC een zeldzame ziekte is. Voor haar partners is STSN een
waardevolle organisatie vanwege haar kennis met betrekking
tot het omgaan en leven met TSC.

STSN werkt intensief samen met partner Stichting TSC Fonds
(www.tscfonds.nl) in het stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek naar TSC. STSN ondersteunt wetenschappelijke
initiatieven waar mogelijk in woord en daad. Stichting TSC
Fonds ondersteunt onderzoek naar TSC financieel. Stichting TSC
Fonds schrijft jaarlijks een call uit voor onderzoeksvoorstellen
op het gebied van TSC. Deze worden beoordeeld door een
internationale commissie van erkende TSC-specialisten.

Fondsenwerving
Naast overheidssubsidie is STSN aangewezen op
sponsorinitiatieven en fondsenwerving om haar
activiteiten en initiatieven te bekostigen. n

Voor wat betreft overstijgende vraagstukken zoals
kwaliteitssystemen of financiering wordt samengewerkt
met organisaties die zich op landelijk niveau richten op
de bredere patiëntenbeweging als geheel. Zo werkt STSN
samen met Vereniging van Samenwerkende Ouder- en
Patiëntenorganisaties (VSOP), de koepelorganisatie Ieder(in) –
netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
– de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en
in platformverband met allerlei bij epilepsie betrokken partijen.
Daarnaast wordt samengewerkt met patiëntenorganisaties
die actief zijn op verwante terreinen, zoals Epilepsievereniging
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www.stsn.nl

