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Van de redactie
Een nieuwe lente, een nieuw geluid: er is nieuws over de goedkeuring door de Europese Commissie van
Votubia als aanvullende behandeling van partiele moeilijk instelbare epilepsie. Dat deze goedkeuring
gekomen is, is goed nieuws voor TSC-patiënten.
En er zijn meer positieve ontwikkelingen te melden: Er is een nieuwe patiënten-informatietool, dat
is online informatie over TSC voor patiënten. Samengesteld door de STSN in samenwerking met de
Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie van Medisch Specialisten. Dave Tuijp beschrijft het initiatief
voor het online platform ‘Waihonapedia’, waarop allerlei informatie over TSC gedeeld kan worden, maar
waar ook onderzoekers en patiënten elkaar virtueel kunnen ontmoeten. De STSN heeft een flinke subsidie
gekregen om dit project te ondersteunen en wil hiermee in 2017 een flinke sprong voorwaarts maken.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan onderzoek: onderzoek naar het effect van cannabis op
epilepsie. En van everolimus, dat wonderbaarlijke spul, en het effect ervan op moeilijk instelbare
epilepsie. Verder vindt u weer persoonlijke verhalen. Het verhaal van Jochem bijvoorbeeld. Zijn ouders
gingen op zoek naar een manier om met het zeer moeilijke gedrag van Jochem om te gaan. Ze vonden
die in een combinatie van verschillende methodes om met zijn gedrag om te gaan. Zijn moeder Yasmara
Olyslag en Jochems begeleidsters doen verslag van deze zoektocht. En u leest het verhaal van Naam bij
redactie bekend die veel baat had bij het gebruik van de sirolimuszalf en sinds kort zelfstandig woont.
Als het nummer bij u in de bus valt is de jaarlijkse Expertmeeting net geweest. In het volgende
nummer kunt u daarvan een verslag verwachten. Ook vinden er binnenkort diverse lotgenotencontactbijeenkomsten plaats. Het gonst dus weer van de bedrijvigheid op allerlei terrein. U leest er meer over in
het zomer nummer.
Maar ik wens u eerst veel leesplezier met dit lentenummer.
Yvonne Strikwerda
lente 2017 | TSC Contact
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Nieuws over Votubia (everolimus)
Ons bereikte kort geleden het geweldige nieuws dat Votubia/everolimus nu ook voor
epilepsie bij TSC is toegelaten in Europa.
tekst Novartis

Nieuwe aanvullende behandeloptie bij refractaire epilepsie geassocieerd met Tubereuze Sclerose Complex (TSC): Votubia®
(everolimus) goedgekeurd door Europese commissie

De Europese commissie heeft op 27 januari Votubia®
(everolimus) dispergeertabletten goedgekeurd als aanvullende
behandeling van patiënten van 2 jaar en ouder waarvan
de refractaire partiële epilepsie aanvallen, met of zonder
secundaire generalisatie, geassocieerd worden met tubereuze
sclerose complex (TSC) [1]
Een grote studie naar effectiviteit en veiligheid (EXIST-3:
EXamining everolimus In a Study of TSC) stond aan de basis van
de registratie van de nieuwe behandelmogelijkheid [2]. Ook
in Nederland hebben patiënten en zorgverleners een bijdrage
geleverd aan deze studie. Uit de studie bleek dat Votubia
als aanvullende behandeling naast bestaande anti-epileptica
het aantal epileptische aanvallen significant verminderde in
vergelijking met placebo (alleen gebruik van bestaande
anti-epileptica). Ongeveer 80% van de patiënten in de studie
was onder de 18 jaar oud. Minimaal een halvering van het
aantal aanvallen over een periode van 18 weken werd in de
studie gezien bij 40,0% van de patiënten in de groep met
een hoge bloedconcentratie van everolimus, bij 28,2% van
de patiënten in de groep met een lage bloedconcentratie, ten
opzichte van 15,1% van de patiënten in de placebo groep.
De meest voorkomende bijwerkingen (niet noodzakelijkerwijs
gerelateerd aan gebruik van everolimus) waren stomatitis
(mondzweren en aften in de mond) (lage everolimus/
hoge everolimus/ placebo; 54,7%/63,8%/9,2%), diarree
(17.1%/21.5% vs 5.0%), neusholteontsteking (13.7%/16.2%
vs 16.0%), infectie van de bovenste luchtwegen (12.8%/15.4%
vs 12.6%) en koorts (19.7%/13.8% vs 5.0%).

References
1. Votubia Summary of Product Characteristics. January 2017
2.	French. J.A., et al. Adjunctive everolimus therapy for
treatment-resistant focal-onset seizures associated with
tuberous sclerosis (EXIST-3): a phase 3, randomised,
double-blind, placebo-controlled study. Lancet. Beschikbaar
online http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31419-2.
Accessed January 2017. n

Votubia is al beschikbaar voor de behandeling van SEGA
(subependymaal reuscelastrocytoom) bij TSC patiënten die niet
in aanmerking komen voor chirurgie en voor de behandeling
van renaal angiomyolipoom gerelateerd aan TSC waar geen
acute chirurgie noodzakelijk is [1]. Naar verwachting is Votubia
voor behandeling van refractaire partiële epilepsie aanvallen,
met of zonder secundaire generalisatie, geassocieerd met TSC
binnenkort in Nederland beschikbaar.

Johan Mulder
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Column

Johan
Leonore Kuijpers is AVG en werkt al meer dan 25 jaar binnen de VG-zorg.

foto Loenore

Zij is consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en lid van het
Expertiseteam TSC en Gedrag.
tekst Leonore Kuijpers
Het moest er een keer van komen: Johan gaat met pensioen!
Johan Mulder, want die bedoel ik, is sinds jaar en dag een groot
voortrekker op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag bij
TSC. Dank zij hem is het Expertiseteam TSC en Gedrag in 2003
opgericht en draait het nog steeds op volle toeren.
Ik ken Johan uit een ver verleden. Toen ik begin negentiger
jaren ging werken als teamarts bij een dagbestedingslocatie
van de Woutershoven (een voorloper van Ipse de Bruggen),
maakte ik kennis met hem als gedragskundige. We hadden
regelmatig begeleidingsplanoverleg en hierdoor ontdekte ik
hoe belangrijk het was om te weten wat je diverse collega’s
in de zorg aan kennis en ervaring hebben. In die tijd was
er nog geen opleiding tot AVG en had je als teamarts niet
zoveel aan de informatie uit je medische opleiding. Van
Johan leerde ik veel op het gebied van gedragskunde bij
mensen met een verstandelijke beperking. We respecteerden
elkaars kennis en onze eerste interdisciplinaire samenwerking
ontstond. Op deze locatie kwam ik ook voor het eerst iemand
tegen met TSC en Johan gaf me de nodige informatie over de
gedragskenmerken hiervan.
In de loop van de jaren wisselden we beiden regelmatig
van locatie, maar steeds kwam ik hem wel weer ergens
tegen. Toen Johan vertelde dat hij bij de opzet van het
Expertiseteam mij had genoemd om als AVG mee te werken
in een multidisciplinair CCE team rondom TSC, voelde ik me
echt vereerd. Samen met Richard Slinger, waarmee hij al
een aantal casussen voor het CCE had opgepakt, ontstond
zo het Expertiseteam TSC en Gedrag. Zoals Richard het eens
noemde: “Ons team is organisch gevormd” en ik denk dat dit
ook de vriendschap verklaart die tussen ons drieën ontstond.
Naast iemand met uitgebreide psychologische kennis en
ervaring, is Johan ook een boeiende persoonlijkheid. Hij weet
enorm veel over cultuur, in ons land en in andere landen.
Religie, muziek, dans, de achtergrond van taal, hij kan er
uren over vertellen. Dat maakt dat autoritten door het land
opeens veel minder lang duren dan je had gedacht. Maar het
meest bijzondere is dat hij deze kennis ook bewust gebruikt
in de omgang met mensen. Hij zal altijd rekening houden
met de achtergrond van een ander en deze respecteren. Dat
maakt dat hij erg geliefd is bij veel cliënten en hun ouders.
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Leonore Kuijpers

“Hoe moet dat als ik stop?”
Johan werkt al jaren met hart en ziel voor de STSN en het
CCE. Veel mensen hebben zijn telefoonnummer en hij is altijd
bereid te luisteren en te helpen waar hij kan. Toen hij dan
ook de pensioengerechtigde leeftijd ging naderen, begon de
twijfel. “Wanneer ga ik stoppen bij het team, wie kan het van
me overnemen, waar kunnen cliënten dan heen? Kortom,
wat gebeurt er met alles wat ik in de loop van de jaren heb
opgebouwd?”
Met de publicatie van het handboek ‘TSC in de verschillende
levensfasen’ kon hij alles wat hij wist over TSC en gedrag op
papier overdragen aan degenen die betrokken zijn bij de zorg
voor mensen met TSC. In al die jaren had hij ervaren hoe
zwaar dit kan zijn en hierover was nog niet veel gepubliceerd,
ook niet in het buitenland. Door onderzoek van alle dossiers
die door zijn handen waren gegaan, konden we in kaart
brengen wat de grootste problemen op het gebied van gedrag
waren en welke begeleidingsadviezen hierbij passen. Zijn
droom kwam uit. Omdat een handboek niet direct makkelijk
leesbaar is voor iedereen, werd er ook een brochure gemaakt
waarin de allerbelangrijkste aspecten uit het boek beschreven
staan. Deze brochure was bij het vorige contactblad bijgesloten
en zal ook via andere wegen worden verspreid.
Ondertussen heeft Johan gelukkig een opvolger gevonden,
Marije Offringa. Na een inwerkperiode waarin zij met
Johan meeliep, draaiden de rollen om en nu kijkt hij op de
achtergrond met haar mee.
Nog een paar vergaderingen is hij aan de ‘zijlijn’ van de
partij. We zijn uitgenodigd op de Duitse contactdag en daar
zal hij een laatste keer een presentatie houden over ‘zijn’
aandeel binnen het team.
Maar dan is het toch echt zo ver en stopt hij bij het
Expertiseteam TSC en Gedrag. We zullen hem missen, al
kunnen we hem natuurlijk altijd bellen!? n
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De bijzondere ontwikkeling

van Jochem Olyslag

Gezien worden. Je begrepen voelen. Het zijn basisbehoeften die we allemaal kennen. Maar hoe geef je daar uitdrukking
aan? En wat als de ander je niet altijd begrijpt en dat juist heel graag wil? Jochem Olyslag maakte in de afgelopen jaren
een bijzondere ontwikkeling door. U leest zijn verhaal, verteld door de mensen die dagelijks dichtbij hem staan. Zijn
moeder Yasmara Olyslag, begeleider Janine Huijsman en gedragskundige Marije van Manen van Stichting De Passerel.
tekst Yasmara Olyslag, Janine Huijsman, Marije van Manen foto's Marleen Sahetapy-Sapulette
Yasmara: “In het najaar van 2014 hadden wij veel behoefte
aan extra begeleiding en ondersteuning rondom het gedrag
van Jochem. Hij was toen nog maar zeven jaar en werd steeds
groter en sterker. Ik was bang dat ik hem fysiek niet meer
aan zou kunnen. Onze grootste angst was dat wij binnen een
aantal jaren het besluit moesten nemen dat Jochem niet meer
thuis kon wonen. Hij sloeg, kneep, schreeuwde en gooide
veel. Ook liep hij vaak weg en stopte van alles in zijn mond.
Ook niet-eetbare dingen zoals aarde, klei, stenen en muntgeld.
Dit leidde tot gevaarlijke situaties. Soms lieten we hem toch
even alleen in de tuin, simpelweg omdat het schreeuwen niet
te verdragen was. Dit was volgens ons een vorm van aandacht
vragen, maar ook om zijn stem te ervaren. Ook als hij
overvraagd werd en overprikkeld raakte, schreeuwde Jochem.
Natuurlijk was het heel vervelend voor de buren. Gelukkig was
er veel begrip voor onze situatie”.
“In die periode logeerde Jochem twee weekenden per
maand in een logeerhuis, dit gaf ons te weinig tijd om weer
voldoende energie op te doen. De weekenden met Jochem
thuis waren een te zware belasting voor ons gezin, omdat
hij continu één-op-één-begeleiding nodig had. Dit om te
voorkomen dat er een gevaarlijke of pijnlijke situatie zou
ontstaan. Jochem functioneerde op het ontwikkelingsniveau
van tussen de 8 tot 16 maanden, in actie-reactie was alles
een spel voor hem. Hij liet ook veel dwangmatigheden zien,
wat veel van mijn geduld vroeg. Of ik moest op zoek naar
iets, Jochem bleef schreeuwen als hij dacht iets kwijt te zijn.
Soms wisten we niet eens waar hij naar op zoek was. Ik zat
menig keer samen met hem op de knieën om onder de bank
te kijken. Daar lag volgens hem iets, maar we vonden niets ….
Jochem kon dit wel een uur volhouden”.

Samenwerking met het CCE*, deel een, 2014
Yasmara: “Het was heel fijn dat de dagbesteding van
Stichting De Passerel een hulpvraag bij het Centrum voor
Consultatie en Expertise (CCE) neerlegde. Ook zij wisten
op dat moment niet meer hoe zij Jochems gedrag konden
veranderen. Ze hadden al veel geprobeerd en elke aanpak
bleek een tijdelijke oplossing. Na twee weken zag Jochem
er een spel in en werkte de aanpak niet meer. Daarbij sloeg
hij de begeleiders en andere kinderen en speelde daardoor
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regelmatig afgezonderd van zijn groep. Eerdere ervaringen in
2011 met het CCE waren ons goed bevallen. Destijds hebben
we geleerd dat Jochem een trage prikkelverwerking heeft en
dat wij hem de tijd moeten gunnen om te kunnen reageren
op de situatie. Verder had ik via Dave Tuijp gehoord over de
successen van de ABA-methode bij hun zoontje Koen (zie voor
het verhaal TSC Contact 131). Wellicht zou dit ook wat voor
Jochem zijn. Vandaar dat ik deze informatie gedeeld heb met
de dagbesteding en het CCE”.
Marije van Manen, gedragskundige: “In 2014 deden we de
aanvraag voor consultatie bij het CCE, we werden een jaar lang
ondersteund door twee consulenten: Johan Mulder (Psycholoog
en toen nog verbonden aan het TSC Expertiseteam Gedrag) en
Erik Storck (SI-therapeut). Zij waren al eerder betrokken bij de
begeleiding van Jochem. Jochem liet in deze periode geregeld
negatief actie-reactie gedrag zien, ook gericht op personen.
Omdat hij verschillende diagnoses heeft, was het lastig om te
bepalen of bepaald gedrag te verklaren was vanuit epilepsie,
(emotioneel) ontwikkelingsniveau, autismespectrumstoornis
en/of bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking.
De consulenten van het CCE ondersteunden ons in het beter
kunnen duiden. Aan de hand van videobeelden kregen we
stapje voor stapje helder waar welk gedrag vandaan kwam”.
Janine Huijsman, begeleider, vult aan: “In de dagelijkse
praktijk zagen we het harde schreeuwen, slaan en wrijven
op materialen. Door aanpassingen in zijn activiteiten, het
dagprogramma en begeleiding zagen we minder actie-reactie
patronen en prikkel zoekend gedrag bij Jochem. Wij boden
hem activiteiten aan waarbij hij de prikkels die hij zoekt, al
ervaart. Hiervoor gebruiken we verschillende spelmaterialen
zoals sensopathisch, alertheid verlagende materialen. Heel
belangrijk voor hem zijn zinvolle activiteiten. Door hem
veel zelf te laten doen, hem te betrekken bij de dagelijkse
activiteiten, zien we minder negatief gedrag”.

Verbeteren van het contact en de
communicatie
Marije: “We zochten ook de samenwerking met
revalidatiespecialisten van Klimmendaal. Hierdoor konden
we elkaar vanuit verschillende invalshoeken bevragen en
samen tot de meest passende ondersteuning komen. De
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afgelopen twee jaar hebben we Jochem veel stappen zien
maken. De eerste stap: het verbeteren van het contact en
de communicatie. De logopedist van Klimmendaal heeft de
lijnen rondom de communicatie uitgezet. Er is een individueel
communicatieplan opgesteld ondersteund met videomateriaal.
Er wordt van en naar Jochem gecommuniceerd met
gebaren en korte, terugkerende zinnen om de boodschap te
ondersteunen.
De gebaren worden ingetraind door voordoen en samendoen. De
inzet van gebaren wordt beloond doordat zijn vraag beantwoord
wordt. Na verloop van tijd vraagt Jochem vaker, middels gebaren,
wat ‘hierna komt’. Hier hebben we op ingespeeld door naast de
gebaren gebruik te maken van pictogrammen, hiermee geven we
meer inzicht in de invulling van de dag”.
Janine: “Jochem heeft een mooie ontwikkeling laten zien in
communicatie, spel en interesse in zijn omgeving. Zo dronk
Jochem bijvoorbeeld uit een tuitbeker, omdat hij met zijn beker
gooide. Inmiddels drinkt hij uit een ‘normale’ beker. Ook zat
Jochem met een beugel op de triptrap stoel, hij kon door drukke
bewegingen van zijn stoel vallen of liep er veel vanaf. Nu zit
Jochem aan tafel zonder beugel en heeft daardoor meer vrijheid
om dingen zelf te doen. Eind vorig jaar zagen we oliebollen
liggen. Ik pakte er één en gaf Jochem een stukje, hij vroeg door
het gebaar ‘nog een keer’ om een volgend stukje. Ik vroeg
hem of hij nog een stukje wilde en hij knikte ja. Nu kan hij dit
duidelijk maken, door gebaren, wijzen en door te knikken”.

geleerde gebaren te oefenen. Ook werden er onderwerpen/
liedjes uit de ‘ervaar het maar’ kring herhaald. De logopedist
bepaalt middels een communicatieprofiel de vervolgstappen.
Aan de hand van videobeelden keken we met Johan Mulder
en Eric Storck van het CCE naar de contactmomenten.
Jochem kreeg meer tijd om te reageren. Er wordt eenduidig
gecommuniceerd (in toon, boodschap en gezichtsuitdrukking).
Er wordt eerst contact met hem gelegd, voordat een instructie
wordt gegeven”. Janine vult aan: “Zo zien we tijdens het aanen uitkleden bij het zwemmen onrustige momenten. Zoals hard
schreeuwen en het slaan van de begeleider. Jochem kijkt dan
naar onze reactie. Wij zien dat hij hier in het contact vooruit is
gegaan, door eenzelfde benadering, hem invloed te geven op,
bijvoorbeeld, de volgorde van uitkleden. Welke schoen doen
we eerst uit? Wij wachten dan totdat Jochem zijn voet geeft.
Invloed, tijd en betrokken zijn, zijn belangrijk voor hem. Wij
zien dat hij minder onrust bij zichzelf creëert en een volgende
activiteit beter kan oppakken. Hierdoor is er meer contact en
minder frustratie. Daar heeft hij zichtbaar baat bij. Jochem kan
aangeven wat hij wil en hij begrijpt wat de omgeving wil.
Hierdoor kan hij zelfs (niet altijd) zijn behoefte uitstellen”.

Samenwerking met het CCE, deel twee, 2015
Yasmara: “Bij de start van het tweede traject merkten wij dat
Jochem behoefte had aan structuur en duidelijkheid. Er werden
thuis en op de dagbesteding video-opnames gemaakt, waarna
we goed konden analyseren hoe Jochem op situaties reageert
en wat hij nodig heeft. Verder wilden we weten waar het
negatieve gedrag vandaan kwam.

Marije: “We hebben individuele logopedie ingezet om de
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Bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) onderging
hij een 24-uurs EEG om te achterhalen of zijn gedrag vanuit
epilepsie ontstond. Dit was niet goed te herleiden. Ook
zijn melatoninespiegel werd onderzocht om te achterhalen
waarom hij zo slecht in slaap viel. Toen werd duidelijk dat
Jochem melatonine slecht afbreekt, waardoor in slaap vallen
steeds moeilijker wordt. Gelukkig heeft hij veel positieve
eigenschappen. Hij maakt op eigen initiatief contact en zoekt
interactie. Opvallend is dat dit bij hem veel beter is ontwikkeld
dan bij veel andere kinderen met autisme. Wellicht is een
hersenbeschadiging de oorzaak van zijn beperkingen. Jochem
heeft in 2008 een zware epileptische aanval gehad, waarna hij
anderhalf jaar moest revalideren om weer te kunnen lopen en
functioneren. Wel is duidelijk dat hij gebaat is bij begeleiding
gericht op kinderen met een vorm van autisme. Jochem heeft
een groot doorzettingsvermogen en is leerbaar. Hij heeft de
wil om te communiceren en nieuwe vaardigheden te leren.
Verder kan hij dingen koppelen en begrijpt hij ‘als-dan’,
waardoor wij met hem kunnen onderhandelen en hem kleine
opdrachten kunnen geven”.

Structuur en duidelijkheid
“Vanuit de dagbesteding kregen wij ouderbegeleiding om
samen te werken naar een structuur. Als er thuis ook meer
structuur is, kan Jochem beter handelen. We merkten dat
Jochem behoefte had om even een vrij bewegingsmoment
te hebben, maar dit moest niet te lang duren, anders liet
hij negatief gedrag zien. De overgang van een vrij naar een
gestructureerd moment is: hem zelf een bakje laten pakken
waar we wat lekkers in doen. Bij een verbod wordt altijd een
positief alternatief geboden. Verder leerden we om Jochem
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meer te betrekken bij het tafel dekken, door hem een taakje
te geven. Inmiddels lukt het aardig om hem te helpen zijn
stoel naar de tafel te rijden. Verder hebben wij, net als bij de
dagbesteding, een mandje met speeltjes waaruit Jochem mag
kiezen. Als we gaan eten, moet hij het speeltje in het mandje
leggen. Hierdoor heeft hij meer aandacht voor waar hij mee
bezig is. Als we Jochem iets willen vragen, dan noemen we
eerst zijn naam, zodat hij weet dat wij tegen hem praten.
We raken hem aan of wachten totdat we oogcontact hebben,
voordat we verder praten. We geven hem één instructie
tegelijk om overprikkeling te voorkomen. We herhalen de
opdracht niet, maar geven hem de tijd om te reageren. We
blijven hem vooral positief benaderen. We benoemen wat
wij van hem verwachten en benoemen wat we wel of niet
begrijpen. Verder hebben we in de structuur het plassen op de
wc ingebed. Dat Jochem redelijk klok-zindelijk is hadden we
niet durven dromen. Hij kan aan de hand van vaste tijden en
een herkenbaar liedje een plasje doen op de wc!”
“In samenwerking met de logopedist en de begeleiders van de
dagbesteding hebben we gebaren ingezet om Jochem beter
met ons te laten communiceren. Jochem kon soms heel heftig
huilen, maar we begrepen hem niet. Met gebaren kan Jochem
aangeven wat hij wil. Gebleken is dat hij het veel erger vindt
om niet begrepen te worden, dan om niet zijn zin te krijgen.
We spreken nu op een langzame, bondige, manier met hem,
ondersteund door gebaren. Hij kan dit goed volgen. Wij stellen
ook veel gesloten vragen, waarop we aan het einde vragen:
“Ja of nee?”. Jochem kan hierdoor goed aangeven wat hij wil.
Ook laten we hem vaak zelf kiezen, waardoor hij meer regie
heeft over zijn eigen leven. Jochem begrijpt veel gebaren en
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zelf kan hij er ongeveer twintig inzetten om duidelijk te maken
wat hij wil of om te vragen wat er gaat gebeuren. Zo geeft hij
aan dat hij wil spelen, eten of tv kijken. Of hij vraagt of hij die
dag naar de dagbesteding gaat, of de ambulant begeleider
thuis komt of dat hij gaat logeren”.
Marije: “Bij de tweede stap in onze samenwerking met het CCE
hebben we ons gericht op wat Jochem kan en wat hij aankan.
Weer werkten we samen met Erik Storck en Johan Mulder.
Gezamenlijk hebben we de sensorische informatieverwerking
en de alertheidsfases* in kaart gebracht. Het viel op dat
Jochem erg snel zakte in zijn alertheid en dat hij zelf veel
sensaties opzocht in zijn lichaam om alert te worden.
Bijvoorbeeld: zijn hoofd naar achter gooien, hard slaan op de
tafel, geluiden maken door te schreeuwen of over het raam te
wrijven. Tijdens observaties in de groep zochten we uit welke
activiteiten hem kunnen helpen alert te worden of te blijven.
Dit hebben we uitgewerkt in een gedragsinterventieschema.
Ook dit schema hebben we ondersteund met video’s zodat de
verschillende fases te herkennen zijn”.

Samenwerking met het CCE, deel drie, 2015
Marije: “De derde stap was de invulling van zijn dag. Aan de
hand van de methodiek ‘Het gewone leven ervaren’* (Triple
C) gaven we zijn dagprogramma meer zinvolle invulling. Door
hem te betrekken bij alle taken (van zelfzorg tot zorg van de
omgeving, maar ook invulling van vrije tijd) zien we dat zijn
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zelfvertrouwen groeit en dat hij ook alerter blijft tijdens de
activiteit. Het uitgangspunt is: Je doet alles samen (samen
100%) en sluit aan bij wat Jochem op dat moment aan kan.
Het ene moment is dit 5% en het andere moment kan dat
wel 80% zijn. Het belangrijkste is hem tijd te geven om
het zelf te doen en het niet te snel over te nemen. Jochem
heeft iets meer tijd nodig om informatie te verwerken en
tot handelen te komen". Janine vult aan: “Samen 100% doet
Jochem met de begeleider en hij geniet daar zichtbaar van.
Hij vindt het bijvoorbeeld erg leuk om samen de vloer schoon
te maken met een doek. Door op hem te wachten, tijd te
geven en vertrouwen te hebben in zijn kunnen, zien wij veel
meer van Jochem. Hij ruimt nu bijvoorbeeld zelf zijn speelgoed
op, helpt met de afwas of brengt iets naar de andere ruimte.
Soms laat hij duidelijk merken dat hij geen zin heeft, door een
duidelijk ‘nee’. Vaak zien we ook dat hij het erg leuk vindt en
dan echt een compliment ontvangt”.
Marije: “Om zijn spelmogelijkheden te vergroten en hem
minder te laten vervallen in een ‘trance’ (door repetitieve
bewegingen kan Jochem in een trance raken) hebben
we gebruik gemaakt van Volgen, Afstemmen, Toevoegen
(VAT-methode*) tijdens spelmomenten. Tijdens een individueel
spelmoment wordt Jochem gespiegeld in mimiek, beweging
en geluiden, de begeleider volgt.
Zodra er afstemming is tussen Jochem en de begeleider kan er
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ook een nieuwe beweging worden toegevoegd, of een reactie
worden uitgelokt door juist even te stoppen met spiegelen.
Het resultaat is dat Jochem nieuwe spelvaardigheden heeft
aangeleerd en actief contact zoekt met de ander tijdens
een spelmoment (en ook daarbuiten). Ook gedurende de
dag kan dit een ingang zijn om contact met hem te krijgen,
bijvoorbeeld als hij bij het buitenspelen vervalt in repetitieve
bewegingen”. Janine: “Ik kan me het moment goed herinneren
dat Jochem doorhad dat ik hetzelfde deed als hij. We waren
aan het spelen met scheerschuim, hij klapte erin waardoor
er scheerschuim omhoog vloog. Ik deed dit na, hij keek op
en zag het. Het leuke was dat hij bij een volgende ‘actie’
naar mij keek of ik het ook deed. Het scheerschuim kwam op
zijn wang, neus en hoofd. Hij begon steeds harder te lachen.
Vanuit hier kon ik hem ook meekrijgen om mij te volgen en
mocht ik ideeën inbrengen. Het lukt Jochem nog niet altijd
helemaal om uit de ‘trance’ te komen, maar wij zien hier
ontwikkeling in en hij lijkt zich meer te interesseren voor zijn
omgeving en spelmogelijkheden”.
Yasmara: “Tijdens het CCE traject stelde Johan Mulder mijn man
en mij de vraag waarom Jochem niet gedeeltelijk of volledig
in een zorginstelling woont. Hij zag dat de begeleiding van
Jochem behoorlijk intensief is en dat het heel begrijpelijk is dat
wij hier als ouders voor zouden kiezen. Hij verontschuldigde
zich voor zijn directheid, maar eigenlijk waren wij heel blij
met deze observatie en vraag. Wij durfden hier eerder nog
niet aan te denken, dat voelde als falen. Vanaf dat moment
durfden wij het los te laten en één en ander in gang te
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zetten. Jochem logeerde vanaf december 2015 elk weekend
en sinds december 2016 woont hij vier nachten per week bij
de zorginstelling Zozijn en is hij drie nachten per week thuis.
Hij heeft een vaste groep en vaste begeleiders, dat geeft
hem rust en structuur. Wij kunnen nieuwe energie opdoen en
kijken er echt naar uit dat Jochem drie nachten thuis is. Deze
structuur werkt voor ons hele gezin”.

Trots op ons jochie
“Natuurlijk zijn we er nog niet en zijn er nog veel zaken
rondom het gedrag en de epilepsie van Jochem. Hij stopt
nog steeds niet-eetbare dingen in zijn mond en hij is
dwangmatig met het dichtdoen van keukenkastjes. Helaas
slaat en stompt hij ons nog regelmatig als spel, maar ook
vanwege de intensieve contactmomenten die wij met hem
hebben tijdens het aan- en uitkleden, douchen en eten
geven. Sommige negatieve gedragingen worden minder,
maar er komen ook nieuwe bij. Zo scheurt hij sinds enkele
maanden dagelijks zijn bovenkleding kapot. Gelukkig hebben
wij ook duidelijk verbeteringen gezien in de afgelopen twee
jaren. Jochems wereld is veel groter geworden. Hij kan veel
beter communiceren, al spreekt hij alleen de drie woorden
“papa”, “mama” en “nee” uit. Wij verbazen ons ook als
wij de videofilmpjes zien wat Jochem op de dagbesteding
allemaal zelfstandig kan doen. Thuis is dat minder, omdat
wij daar minder tijd voor hebben. Als hij thuiskomt, hebben
we onze vaste rituelen en Jochem kan dan erg genieten van
een DVD kijken met wat lekkers, terwijl ik aan het koken
ben. Wij zijn dan zo trots op ons jochie! Wij zijn dankbaar
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voor de fantastische inzet van de begeleiders van zowel de
dagbesteding EIGEN van De Passerel, de zorginstelling Zozijn
als het CCE. Jochem thuis hebben is en blijft een uitdaging,
die wij nu met deze verbeteringen met veel liefde en energie
kunnen oppakken.

*Uitleg terminologie:
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE): Bij het CCE
kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise
over ernstig probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag
bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Zij
hebben langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig.
Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij
zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de
cliënt ernstig onder druk staat. Samen met betrokkenen gaat
het CCE op zoek naar verklaringen voor het probleemgedrag en
naar mogelijkheden om de situatie van de cliënt te verbeteren.
Kijk voor meer informatie op: www.cce.nl
Sensorische informatieverwerking en alertheid: Het in
kaart brengen van sensorische informatieverwerking geeft
informatie over de mogelijkheid om zintuigelijke informatie
op te nemen en om te zetten naar een adequate reactie.
De alertheid gaat in op verschillende fases van alertheid,
van laag alert (slapen) tot hoog alert (controle verlies). Een
gedragsinterventieschema geeft weer hoe verschillende
alertheidsfases er bij de persoon uitzien en hoe je deze kan
beïnvloeden met begeleidingsstijl en activiteiten. Voor meer
informatie over sensorische informatieverwerking kijk op:

lente 2017 | TSC Contact

170189 TSC Contact 137_DEF.indd 11

http://www.nssi.nl/.
VAT-methode: “Dit is een methode van Hanen, waarmee
de communicatie tussen ouders en hun kind verbeterd kan
worden. VAT staat voor Volgen, Aanpassen en Toevoegen.
Ouders kunnen de initiatieven van hun kind volgen door
te kijken, te wachten en te luisteren. Hierdoor gaan zij
de manieren waarop hun kind communiceert herkennen.
Vervolgens passen de ouders hun eigen manier van
communiceren aan, aan de specifieke communicatie van
hun kind. Bijvoorbeeld door mee te spelen, mee te kijken en
het kind in geluiden en motoriek na te doen. Ouder en kind
vinden nu aansluiting bij elkaar, en kunnen vanaf dit punt
verder werken aan taal en communicatie. Stap voor stap
gaan de ouders ‘taal en ervaring’ toevoegen.” (bron: www.
kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/
EMB/bronnenboek_project_basiscontact_met_personen_met_
emb.pdf)
Het gewone leven ervaren: Het gewone leven ervaren
(triple-C van Cliënt, Coach en Competentie) is een visie
en methodiek waarbij cliënten het gewone leven ervaren
door uit te gaan van hun menselijke behoeften. We gaan
een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen
aan (relatieopbouw); werken samen aan betekenisvolle
daginvulling (competentieopbouw); kijken anders naar
probleemgedrag en pakken de onderliggende oorzaken aan.
Voor meer informatie kijk op: www.asvz.nl n

11

22-06-18 09:29

Nieuwe patiënten-informatietool
van STSN
Onlangs is er een nieuwe informatiebron beschikbaar gekomen voor wie kort maar krachtig wil weten wat Tubereuze
Sclerose Complex (TSC) inhoudt. Hij is te vinden op de website van de STSN. Het resultaat van samenwerking van STSN met
Patiëntenfederatie Nederland en VSOP.
tekst Anne Speijer (VSOP, projectleider) en Hans Ploegmakers (STSN)

Kwaliteitsstandaarden en richtlijnen
We kennen in Nederland al langer het instrument van de
Kwaliteitsstandaard. Een kwaliteitsstandaard is een verzamelnaam
voor medisch specialistische richtlijnen, zorgstandaarden en
zorgmodules. Deze documenten beschrijven hoe artsen en
andere zorgverleners hun zorg moeten verlenen. In een richtlijn
staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede
zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis
en ervaringen van zorgverleners en patiënten. Een richtlijn
helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te
nemen. Een richtlijn is ook de basis voor een zorgstandaard.
Deze is ook bedoeld voor zorgverleners. Het beschrijft waaraan
de zorg voor patiënten met een bepaalde aandoening dient
te voldoen. Voor TSC bestaat sinds 2015 de Openbare Concept
Richtlijn TSC. Deze is op de website van de STSN terug te
vinden.

Patiënteninformatie
Richtlijnen zijn door onder andere de ‘medische taal’ vaak
niet erg toegankelijk voor de mensen die het rechtstreeks
aangaat, voor mensen met de aandoening en hun omgeving.
De Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie van Medisch
Specialisten hebben samen het initiatief genomen om een
format te ontwikkelen voor patiënteninformatie in een aparte
online applicatie (patiënten informatietool). Dat is iets wat de
STSN ook wel wilde! Het idee hier achter is dat je je als (ouder
van een) patiënt met TSC daarmee beter kunt voorbereiden
op (en meedenken over) de behandeling. Ook kan je deze
informatie als naslagwerk gebruiken om snel alle algemene
informatie bij elkaar te hebben.

12

170189 TSC Contact 137_DEF.indd 12

Patiënteninformatie Tubereuze Sclerose
Complex
Behandelaars van mensen met TSC hebben samen met
patiënten afspraken gemaakt over wat goede zorg is voor
dit syndroom. Deze afspraken staan in de richtlijn TSC. Er is
nu ook patiënteninformatie over TSC beschikbaar die is afgeleid
van deze richtlijn. In deze patiënten-informatie worden medische begrippen uitgelegd en vind je extra informatie en tips
over het omgaan met TSC in het dagelijks leven. In ongeveer
tien hoofdstukken worden de meest gestelde vragen van
patiënten en naasten aan de orde gesteld. Deze informatie
is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een
bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact
op met je behandelend arts.

Voor wie is deze patiënteninformatie
bedoeld?
Deze informatie is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt
met TSC. Sommige jongeren en volwassenen met TSC zullen
deze informatie zelfstandig kunnen gebruiken. Voor anderen
kan dat lastig zijn, bijvoorbeeld door een verstandelijke
beperking. In die gevallen is deze informatie bruikbaar voor
ouders en andere directe naasten van iemand met TSC. Ook
hulpverleners en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs
of de verzorging van mensen met TSC kunnen deze informatie
gebruiken. n

De tool is te vinden op de website van de
STSN onder ‘Wat is TSC’ en onder ‘Dossier’.
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Agenda
Expertmeeting
vrijdag 24 maart 2017 13:00 - 17:00 Locatie Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht

Bijeenkomst ouders van jonge kinderen
zaterdag 1 april 2017 13:00 - 17:00 Locatie Parc Spelderholt Spelderholt 9 - Beekbergen

MBO-HBO-lotgenotencontact
zaterdag 8 april 2017 11:00 - 16:00 Locatie wordt nader bekend gemaakt

LBO-lotgenotencontact
zaterdag 15 april 2017 10:00 - 16:00 Locatie wordt nader bekend gemaakt

TSC Awareness dag
maandag 15 mei 2017 Hele dag

STSN Familiedag
zaterdag 17 juni 2017 10:00 - 16:00 Locatie Avonturenpark Hellendoorn Luttenbergerweg 22, Hellendoorn

Landelijke contactdag STSN
zaterdag 30 september 2017 10:00 - 17:30 Locatie Parc Spelderholt Spelderholt 9 – Beekbergen n

Kopij inleveren zomernummer TSC Contact uiterlijk 10 mei

lente 2017 | TSC Contact

170189 TSC Contact 137_DEF.indd 13

13

22-06-18 09:29

Lara

‘En de bijwerkingen kwamen…’
Lara (11 jaar) is de dochter van Sandra en Marlon Visch. Haar zusje heet Tessa (8 jaar). Sandra schrijft driemaandelijks over
de leuke en minder leuke aspecten van leven met een kind met TSC.
tekst en foto’s Sandra Visch

Medische oorzaak of gedragsprobleem

Prikkelbaar

Sinds ruim een jaar heeft Lara een blaasprobleem. Ze is zindelijk overdag sinds ze vier jaar is, kon altijd goed haar plas
ophouden en ging weinig naar de wc. Maar ineens veranderde
dat en moest ze ongelofelijk vaak plassen. Ik heb het een
maand afgewacht en toen de huisarts gebeld, urine ingeleverd, maar daar kwam niets uit. Het probleem bleef, twee
weken later weer urine ingeleverd en uit een kweekje kwam
toch dat het mogelijk een blaasontsteking was. Een antibioticakuurtje gekregen en het plassen werd veel minder, dus dat
leek de oplossing. Maar na een maand waren de klachten
weer volop terug. Diverse keren bij de huisarts geweest:
urine gecheckt, gecontroleerd op suikerziekte, maar geen
oorzaak gevonden. Het probleem besproken met de kinderarts,
orthopeed en neuroloog: iedereen concludeerde dat er geen
medische oorzaak was en dat het dus een gedragsprobleem
is. Volgens de kinderarts kan zoiets zomaar een jaar duren, en
verdwijnt dan ook weer. Dat komt vaker voor.
Daarna heb ik het weer een periode aangekeken, maar het
was gekmakend dat Lara 25 keer per dag moest plassen,
vaak zelfs drie keer per kwartier. En omdat ik het gevoel bleef
houden dat het probleem wel een medische oorzaak had, heb
ik toch weer de huisarts gebeld. Die besloot ons toen door te
verwijzen naar de plaspoli, om te kijken of die er raad mee
wist.

Voorafgaand aan de afspraak daar moesten we twee weken
een plas-dagboek bijhouden: alle plasmomenten opschrijven.
En ook twee dagen al het drinken meten, en alle plasjes
opvangen om de hoeveelheid plas te meten. Ik hield alles
goed bij in een zelfgemaakt document, want in het dagboekje
was slechts plek voor 7 plasmomenten per dag. De afspraak
op de plaspoli bij ons in Ede duurde ongeveer drie uur en
bestond uit een gesprek met de uro-therapeut, een paar keer
plassen op een computer-wc, een paar echo’s en een gesprek
met een kinderarts. Lara vond het best gezellig in het ziekenhuis en ze werkte goed mee. De conclusie was uiteindelijk dat
er waarschijnlijk een medisch probleem is: een verdikte overspannen blaasspier en een afwijking aan de plasbuis. Dat werd
dus een verwijzing naar de kinder-uroloog in Nijmegen voor
een kijkoperatie. En een vervolgafspraak bij de uro-therapeut
na zes weken. Er werd medicatie voorgeschreven om de blaas
minder overspannen te maken, waardoor ze minder gaat
plassen. Er zijn twee soorten, een in tabletvorm die weinig
bijwerkingen heeft en een vloeibare variant die vaak meer
bijwerkingen geeft, waaronder gedragsproblemen. Die tweede
wilden ze eigenlijk niet voorschrijven, omdat Lara al veel
gedragsproblemen heeft, maar helaas kan Lara geen tablet
innemen (vermalen mocht niet).
De medicatie hielp, en de bijwerkingen kwamen helaas ook
… Lara heeft haar dagelijkse boze en soms agressieve buien
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en we hebben eerder zware periodes gehad. Maar nu was ze
echt heel boos vanaf het opstaan tot het naar bed gaan. Ze
was erg prikkelbaar en volledig onhandelbaar door de medicatie. We konden haar nergens blij mee maken. Marlon en ik
zeiden meerdere keren tegen elkaar dat dit niet te doen was,
dit konden wij niet aan, en we hadden het zelfs over uithuisplaatsing … ‘Uiteraard’ hebben we toch volgehouden tot de
volgende afspraak, waar ik het probleem wilde uitleggen en
bespreken of we konden stoppen met de medicatie. Uitleggen
hoefde amper, want Lara liet daar hetzelfde gedrag zien als
thuis: boos en compleet onhandelbaar. Meteen werd besloten
om de dosering te halveren en als dat niet helpt, dan moeten
we helemaal stoppen.

‘Had ik ook moeten vragen om een
spoed-afspraak?’
Na het gesprek zit ik met Lara in de wachtkamer te wachten
tot ze moet plassen: door de medicatie kan dat nu een tijdje
duren. Maar ze moet een plas doen op de computer-wc
voordat we kunnen gaan, dus met een boze Lara probeer ik
de tijd door te komen. Dan komt een moeder met haar kind
bij de balie, in verband met darmklachten van haar zoontje.
De assistente: “Ik lees hier dat er een spoedje van gemaakt
is, omdat hij prikkelbaar is”. “Klopt, hij is erg prikkelbaar”, zegt
zijn moeder. Ik zie een vrolijk kijkend jongetje, die lief iets
vraagt aan zijn mama en lekker gaat spelen in de wachtkamer.
Had ik ook moeten vragen om een spoed-afspraak? Geen
seconde aan die optie gedacht. Ik geloof heus dat het jongetje
in de wachtkamer ergens last van heeft, en thuis vast op
momenten niet zo blij geweest was, maar een spoedje omdat
hij erg prikkelbaar is … Laten we het erop houden dat mijn
definitie daarvan er anders uitziet.
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Niet vechten
We zijn ook bij de uroloog geweest en die besprak de operatie
met ons. Lara kreeg goed mee wat de arts zei: “Moet ik een
operatie? Maar dat heb ik nog nooit gehad”. De narcose is ze
wel gewend van de MRI, maar ze beseft wel dat dit anders
is. Ook omdat ze vrijwel dagelijks ziekenhuisfilmpjes kijkt op
YouTube, die gaan over het voorbereiden van een kind op
een operatie. Ze zei later tegen mij het een beetje spannend
te vinden. Het duurt nog een tijdje, dus we hebben het er
niet meer over gehad, en Lara heeft er ook niet meer naar
gevraagd. Zodra we de datum weten, kunnen we een paar
dagen ervoor gaan voorbereiden. De uroloog gaf ook direct
aan dat een operatie het probleem niet op zal lossen. Ook
al is er een medisch probleem, er zit ook altijd een gedragscomponent bij. De medicatie, uro-therapie en fysiotherapie
zijn ook nodig om het probleem te verhelpen. Dus het is niet
eenvoudig op te lossen, goed om te weten. Maar laten we
eerst die operatie maar achter de rug hebben.
Ik heb de folder erover al doorgelezen en daar stond in dat ze
na de operatie twee weken niet mag zwemmen, gymmen,
stoeien en vechten. Best grappig en ook verontrustend om
te lezen als je net weken aan het vechten geweest bent.
Gelukkig heeft de halvering van de dosering geholpen, en
hebben we onze gezellige Lara weer terug, met haar ‘gewone’
boze buien.
Vandaag vroeg de juf haar wat ze dit weekend gaat doen.
Lara’s reactie: “Genieten”. n
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Hoe maken we elkaar sterker
en delen we makkelijker
onze ervaringen?
Zou het niet mooi zijn als je relevante informatie uit het verleden niet hoeft te zoeken en dat zelfs de relevante informatie
van morgen vanzelf naar je toekomt? En dat je andere mensen op een makkelijke manier kan helpen met jouw ervaring?
Die droom willen we graag een stap dichterbij brengen met ons project Waihonapedia.
tekst Dave Tuijp

‘Waihonapedia’ is de naam van het digitale platform
dat wij bouwen, dat een schat aan informatie gaat
bevatten die snel te raadplegen en aan te passen is door
veel verschillende gebruikers. Hoe komen we aan die
naam? Een ‘Wikipedia’ is een interactieve website met
informatie die door gebruikers in samenwerking met
elkaar kan worden verrijkt, gecorrigeerd of verbeterd.
Wiki is Hawaiiaans voor ‘snel’ en pedia is een afkorting
van encyclopedie. Samen betekent dit dus ‘een snelle
encyclopedie’. Analoog daaraan is Waihona Hawaiiaans
voor ‘schat’. Dat samen levert Waihonapedia op. Over
dit idee, dat deels al realiteit is overigens, is ook een
wetenschappelijk artikel verschenen in het European
Journal of Medical Genetics. Google op ‘building treasures
for rare disorders’ en kies de derde link.

De STSN is altijd op zoek naar manieren om de kwaliteit
van de zorg rond TSC te verbeteren en onderzoeken naar de
oorsprong en behandeling van TSC te stimuleren. Daarnaast
willen wij graag mensen met elkaar verbinden, zodat ervaringen
niet alleen worden gedeeld met professionals maar ook
tussen patiënten en verzorgers onderling. Naast de artsen
zijn ouders en verzorgers namelijk ook specialisten uit eigen
ervaring. Die kennis is zeer waardevol. Samen hebben zij een
schat aan ervaring, die echter niet altijd makkelijk te bereiken
is als je die nodig hebt.
Wij hechten heel erg aan persoonlijk contact, maar realiseren
ons tegelijkertijd dat het internet een steeds grotere rol gaat
spelen in de gezondheidszorg. Internet kan een grote bijdrage
leveren aan verdere ontwikkelingen om het omgaan met TSC
makkelijker te maken. Om te onderzoeken of we dit proces
kunnen versterken hebben de STSN en andere patiëntenverenigingen van zeldzame ziekten de krachten gebundeld.
Samen zijn wij een project gestart om een platform op internet
te ontwikkelen waarmee we informatie op meer manieren
met elkaar kunnen delen. Natuurlijk hebben we Facebook en
onze website. Maar de ambities gaan verder dan dat. Samen
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met pioniers die hier al langer mee bezig zijn hebben we een
concreet plan opgesteld. Met dit plan is een gezamenlijke
subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS en deze is
ook volledig toegekend. Daardoor is een fors bedrag van bijna
450.000 euro beschikbaar voor dit project tot en met 2018.
Graag willen wij hier uitleggen waar wij dan precies mee
bezig zijn. Dit is om onze donateurs en relaties te informeren,
maar ook omdat wij onze leden in 2017 actief willen gaan
betrekken bij dit platform. Het komt namelijk pas echt van de
grond als er inhoud aan wordt gegeven door de gebruikers, met
name ouders en patiënten. Om dit wat concreter te maken wil
ik graag een stukje geschiedenis weergeven om uit te leggen
hoe we gekomen zijn waar we nu zijn met dit project.
TSC is een zeldzame ziekte. Maar zeldzaam bestaat in vele
gradaties. Het kan namelijk nog vele malen zeldzamer dan
bij TSC het geval is. Tot letterlijk minder dan een handvol
patiënten in Nederland. Hoe zeldzamer de ziekte hoe minder
onderzoek er naar gedaan wordt en hoe minder mensen
er zijn die elkaar kunnen helpen uit eigen ervaring. En het
aantal artsen dat ervaring heeft met zo’n zeldzame ziekte is
dan natuurlijk ook heel klein. Welke opties heb je dan nog?
Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen met de stichting
voor het Cornelia de Lange Syndroom. Eigenlijk was er nog bijna
niets bekend over deze ziekte, die leidt tot zowel lichamelijke
als geestelijke beperkingen. De vader van een patiënt met
een IT-achtergrond heeft samen met een aantal medische
specialisten het initiatief genomen om een internetplatform
te starten met andere ouders in andere landen, in een poging
om met name praktische kennis over deze ziekte op te gaan
bouwen. ‘Maar dat kan toch al op Facebook’ zullen veel mensen
denken. Nou, dat stond toen nog in de kinderschoenen en
Facebook is hier ook maar deels geschikt voor. Met name het
kunnen raadplegen van oudere informatie is met Facebook
niet goed mogelijk.
Het doel was om meer kennis te vergaren. Omdat er soms
maar een paar patiënten per land waren moest dat eigenlijk
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wel internationaal worden gedaan om echt iets te kunnen
bereiken. Vanwege de onderlinge afstand was internet een
logische stap. Maar hoe deel je op een handige manier
kennis? Voor het beantwoorden van die vraag werd leentjebuur gespeeld bij het gedachtengoed achter het bekende
Wikipedia. Daar kan iedereen over elk onderwerp zijn kennis
delen met de hele wereld. En als het onderwerp nog niet
bestaat, dan begin je zelf een pagina op Wikipedia. Zodra
iemand zijn kennis heeft opgeschreven kunnen anderen
die kennis verrijken met hun eigen ervaringen. Als genoeg
mensen gaan deelnemen aan het opbouwen van (ervarings)
kennis ontstaat er een databank met een schat aan gegevens
over uiteenlopende onderwerpen, die heel nuttig kunnen
zijn bij vragen waar patiënten in het dagelijks leven tegen
aan lopen, maar waarop het antwoord niet altijd makkelijk te
vinden is.
Om dit te verbeteren zijn we een website aan het ontwikkelen
die nu bekend is als de ‘Waihonapedia’ (zie kader). Deze
website wordt nu gebouwd als een basisbestand met de
verschillende zeldzame ziekten dat dan gedeeld kan worden.
Doel is om deze website uiteindelijk te integreren in onze
eigen website.
Via de patiëntenverenigingen in verschillende landen zijn
ouders van patiënten van een klein aantal zeer zeldzame
ziekten enkele jaren geleden dus opgeroepen om te gaan
deelnemen en de kennis en ervaringen met elkaar te delen
op de Waihonapedia. Hierdoor ontstond al snel een schat aan
informatie, opgebouwd uit jaren ervaring van ouders over de
hele wereld. Hierdoor heeft de kennis over deze ziekten een
forse impuls gekregen.
Dit wekte ook de interesse van onderzoekers. De behoefte om,
naast ervaringen, ook meer gestructureerd data te verzamelen
om onderzoek te doen, groeide. Om dit te kunnen doen werd
voor onderzoekers de mogelijkheid gecreëerd om vragenlijsten
beschikbaar te stellen aan patiënten en verzorgers. Op die
manier kunnen onderzoekers op een efficiënte manier data
verzamelen van patiënten die ze op een andere manier
nauwelijks kunnen bereiken, omdat zij de patiënten niet
kennen of omdat deze verspreid zijn over de hele wereld. Dit
werd opgelost door op de site van de patiëntenvereniging een
link te plaatsen naar de Waihonapedia waar de onderzoeker een
oproep kon plaatsen om mee te doen met het uit te voeren
onderzoek, met uitleg over het doel daarvan en de opzet.
Omdat veel patiënten waren aangesloten op de Waihonapedia
kwam de oproep direct op de plek terecht waar dat moet: de
omgeving van de patiënt. Door de vragen zoveel mogelijk als
meerkeuzevragen op te schrijven was het ook simpel om de
vragen om te zetten in andere talen. Zo konden patiënten uit
de hele wereld deelnemen. De beveiliging is zodanig geregeld
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dat de data in beginsel alleen binnen het bereik van de patiënt
zijn, totdat deze besluit de data te delen met de onderzoeker.
Deze onderzoeker wordt aan alle toepasselijke privacyregels
gebonden voordat deze zijn onderzoek mag starten of publiceren.
De ingevulde data blijven exclusief voor de patiënt beschikbaar
op de website. Het mooie is dat de vragenlijsten ook later in
de tijd nog een keer kunnen worden ingevuld, waardoor ook
ontwikkelingen bij bepaalde onderwerpen in de tijd in beeld
kunnen worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het aantal
epileptische aanvallen en de relatie tot medicijngebruik. Of
ontwikkeling in het gedrag of de spraak. En als er nieuwe
onderzoeken beschikbaar komen, herkent het systeem zelf
data die al bekend zijn. Dus steeds weer alle persoonsgegevens
invullen, geboortegewicht, hoe de bevalling was, enzovoorts is
niet meer nodig.
De combinatie van de informatie van de ervaringsdeskundigen
en de vragenlijsten heeft in bepaalde gevallen uiteindelijk zelfs
tot richtlijnen voor behandelingen geleid.
Inmiddels loopt een proef waarbij voor een aantal syndromen
(TSC nog niet) het bezoek aan de Expertisecentra wordt
voorbereid via de Waihonapedia. Daarmee wordt de
basis gelegd voor de samenwerking met de poli’s van de
ziekenhuizen. In het geval van TSC worden deze contacten
ook gelegd met de poli’s in Utrecht en Rotterdam om te kijken
waar we elkaar op dit vlak kunnen versterken.
Uit de contacten met de verschillende internationale specialisten ontstond een netwerk dat binnen de Waihonapedia
uiteindelijk weer een andere waardevolle toepassing kreeg.
Hieruit ontstond namelijk de mogelijkheid die ‘Vraag het de
expert’ werd genoemd. Daar konden alle deelnemers vragen
stellen. Deze vragen kwamen via de Waihonapedia binnen
bij beheerders die deze vragen vervolgens uit konden zetten
bij (ervarings)deskundigen of specialisten die vooraf waren
gevraagd of zij hier aan wilden meewerken. Op deze manier
ontstond een internationaal netwerk van artsen en andere
deskundigen die de betreffende vragen gingen beantwoorden.
Uiteraard werd daarbij de grens bewaakt als het gaat om
medisch advies aan een individu, dat blijft uiteraard de taak
van de eigen arts. Maar je kan wel op ideeën worden gebracht
die je met je arts of behandelaar of begeleider kan bespreken.
Uiteindelijk willen wij toe werken naar een situatie waarin
aan de hand van een persoonlijk profiel de mogelijkheid
ontstaat om deelnemers aan de Waihonapedia actief te
leiden naar informatie die voor hen relevant is, bijvoorbeeld
over epilepsie, toepassing van de zalf in het gezicht of
omgaan met moeilijk gedrag. Niet alleen naar informatie die
al in de Waihonapedia zit, maar ook naar informatie die er
later aan wordt toegevoegd.
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Op dit moment is de Waihonapedia
al operationeel voor onder andere
het Cornelia de Lange Syndroom. De
volgende stap is om dit te gaan doorontwikkelen voor TSC. Hier wordt hard
aan gewerkt en we hopen in 2017 zo
ver te zijn dat we gaan zoeken naar
potentiële deelnemers die de website
actief gaan gebruiken om uiteindelijk
de inhoud op te gaan bouwen, zodat
die waardevol wordt voor bestaande en
nieuwe patiënten. Zodra wij zover zijn
zullen we daar melding van maken in
de volgende edities van TSC Contact.
Mocht je voor die tijd al interesse
hebben of wil je je al aanmelden om
mee te werken, stuur dan een mail naar
penningmeester@stsn.nl. n

Wat is WaihonaPedia?

l

WaihonaPedia is een online platvorm van en voor families
en vrienden van kinderen met zeldzame sydromen.
Met als doel de <kwaliteit van het leven> te
verbeteren van het kind en de betrokkenen.

Wa

Zien

van hard werken
naar hart werken

van alleen
naar samen

families en
vrienden

van angst
naar kracht

THE
POWER
OF LOVE

• Verbeteren <levenskwaliteit>
van kind en betrokkenen
• Je gezien en gehoord voelen
• Persoon dossier opbouwen

van <anoniem>
naar inspirator/held

Ervaringsverhalen

van hulpzoeker
naar hulpgever

THE
POWER OF
THE SMILE

sa

Levenskwalite

Verwerken, vieren,
vriendschap, wonen.

eruit halen
wat erin zit

school en
zorgaanbieders
• Doelen stellen en mijlpalen behalen
• Beter inzicht in het kind
• Beter onderwijs leveren
• Betere indicatie onderbouwing

van onwetend
naar wetend

Kennisontwikkeling

exceed
expectations

de kracht
van samen

www.wa

WaihonaPedia
Schatkaart
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Waarom WaihonaPedia?

logo komt hier

Als ouders van kinderen met een zeldzame
aandoening zijn we bekend met de problematieken waar
je als ouder tegenaan loopt. Dit platform hoopt een deel
van deze zorg uit handen te nemen.

WaihonaPedia
Zien en weten. Leren en delen.

van <specialist>
naar multidisciplinair

van <vraag>
naar diagnose

ziekenhuizen
en specialisten

HE
WER
LOVE

• Beter inzicht in de gezondheidstoestand
• Betere meetpunten tijdens therapie
• Kennisontwikkeling, expertisecentrum

samen op pad voor een beter leven

aringshalen

THE
POWER OF
TOGETHER

Vraag &
antwoord

Aandoeningen
Probleem, diagnose,
behandeling, <succes>

Levenskwaliteit
Verwerken, vieren,
vriendschap, wonen.

van <ziekte>
naar genezing

delen is
vermenigvuldigen

van onbekend
naar bekend

onderzoekers
• Verzamelen van veel en goede data op
meerdere momenten in het leven.
• WaihonaPedia als publicatiekanaal
• Uitgroeien tot superexpert

Ontwikkeling

enniswikkeling

Communicatie, gedrag,
leren, bereiken

Vragenlijst
& scorekaart

THE
POWER OF
DIVERSITY

www.waihonapedia.org
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van veronderstelling
naar bewijs

van <anoniem>
naar inspirator/held

verzekeraars
en overheid
• Fundraising
• Horizon 2020
• Nationaal Plan Zeldzame Ziektes
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STSN-lid
in beeld
Zou jij je aan onze lezers willen voorstellen?
Ik ben Naam bij redactie bekend, 24 jaar. Ik ben afgestudeerd in HBO Technische Natuurkunde en werk nu bij Alten
Nederland als consultant software engineer. Tot september
vorig jaar heb ik bij mijn ouders gewoond, nu woon ik
lekker op mezelf in een appartement in Best. Ik heb zelf
TSC. Bij mij komt het voornamelijk in mijn gezicht voor,
hiervoor ben ik in het verleden behandeld met lasertherapie. Sinds een paar jaar gebruik ik sirolimuszalf.

Je bent lid van de STSN, wat betekent de
STSN voor je?

Corinne Kijl stelt in deze rubriek vragen aan een STSN-lid
foto's Naam bij redactie bekend

Ik kan me nog wel herinneren, toen ik een jaar of 15 was,
dat we op een Landelijke contactdag een voor ons gouden
tip hoorden voor de behandeling van de fibromen in mijn
gezicht. Tijdens die contactdag maakte een mevrouw tijdens
een vragenronde de opmerking: “Ik krijg laserbehandelingen
in het MMC Veldhoven”. Mijn ouders zijn meteen met haar
gaan praten, omdat dit voor mij een mooie kans was om
dichter bij huis behandeld te worden. Ik moest regelmatig
van Best (bij Eindhoven) naar Utrecht heen en weer reizen
om met een laser behandeld te worden. Die kans hebben
we gegrepen en ik ben, totdat de sirolimuszalf beschikbaar
kwam, verder behandeld in Veldhoven.

Ik ben niet zo heel erg actief qua contactdagen en bijeenkomsten. Meestal worden ze georganiseerd op zaterdagen, die
al vaak bezet zijn door mijn activiteiten bij de Scouting. Wel
ging ik vaak naar het MBO / HBO lotgenotencontact, maar de
laatste jaren lukt ook dat niet, omdat er dan op diezelfde dag
bij de Scouting iets belangrijks gepland staat, een weekend
kamp bijvoorbeeld. Ik vind dat heel jammer, omdat als ik wel
bij zo’n dag ben, ik leuke gesprekken met andere mensen
met TSC kan voeren.
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Wat zou je ons nog graag willen vertellen?
Of welke ervaringen zou je nog met ons
willen delen?
TSC is bij mij ontdekt toen ik nog erg jong was. Mijn ouders
vertelden dat ik als dreumes in de Maxicosi lag te slapen en
één van hun vrienden de opmerking maakte: “Hé, hij krijgt
nu al jeugdpuistjes”. Dat was toen even leuk, maar later
werden het er steeds meer. Uiteindelijk hebben mijn ouders
een (DNA-) onderzoek laten doen om te kijken wat er precies
aan de hand was. Daaruit bleek dat ik TSC had. Later bleek
uit scans dat er ook tubers in mijn hoofd en nieren zitten.
Het enige waar ik last van had/heb met deze ziekte is het
constant uitleggen van ‘wat ik heb’. Dat is nu veel minder,
omdat ik nu in mijn gezicht behandeld ben. Ik ben er, voor zover
ik me kan herinneren, niet mee gepest. Op de basisschool heb
ik in groep vijf een spreekbeurt gehouden over TSC, zodat
mijn hele klas in één keer hoorde wat ik had en ik toen niet
zo vaak meer uit hoefde te leggen wat TSC is. Nu word ik
af en toe door een kind op Scouting gevraagd wat dat is in
mijn gezicht. Na een meestal erg simplistische uitleg is hun
nieuwsgierigheid geblust en gaan we weer over tot de orde
van de dag.
Als laatste wil ik nog zeggen dat ik erg veel heb gehad aan
dokter Zonnenberg en (nog steeds) aan de polikliniek en ik wil
hem bedanken voor zijn inspanningen voor TSC en STSN. n
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Behandeling van epilepsie bij TSC met everolimus
tekst Erma van Zanthen (Ariez-publishing)

Hoe ontstaat epilepsie?
Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van
aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge,
tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in
de hersenen (ontlading ). Afhankelijk van de plaats in de
hersenen waar deze elektrische ontlading plaatsvindt en de
mate en snelheid van verspreiding, is de aanval meer of
minder ernstig. Partiële aanvallen komen bijvoorbeeld voor
als de hersenactiviteit in één van de hersenhelften verhoogd
is. Ook als een partiële aanval zich uitbreidt naar de andere
hersenhelft, heet het een partiële aanval. Een aanval in beide
hersenhelften tegelijk heet een gegeneraliseerde aanval.

Hoe vaak komt epilepsie voor bij TSC en
hoe wordt het behandeld?
Ongeveer 70% van de mensen met TSC heeft op enig
moment in het leven epilepsie. Ongeveer twee derde van
de patiënten met epilepsie ten gevolge van TSC, krijgt de

eerste aanvallen al voor het vijfde levensjaar. In het eerste
levensjaar treden de zogenoemde salaamkrampen op: dit
zijn snelle korte bewegingen van het hoofd, de armen en de
benen, die eruit zien alsof de baby schrikt. Bij patiënten die
al vroeg in het leven epileptische aanvallen hebben, is doorgaans de verstandelijke achterstand groter.
Epilepsie bij TSC is vaak moeilijk te behandelen. Bij salaamkrampen is vigabatrine het middel van eerste keuze. Bij
andere typen aanvallen op iets latere leeftijd kunnen
dezelfde middelen worden gebruikt als voor epilepsie
zonder TSC. Vaak reageert de epilepsie echter niet, dan
wordt gesproken van refractaire epilepsie. Als medicatie niet
(meer) werkt, kan een hersenoperatie in een aantal gevallen
uitkomst brengen. Ook het ketogene dieet kan voor kinderen
een optie zijn, samen met medicatie of in de aanloop naar
een operatie. Op de website van de Epilepsie Vereniging
Nederland is over dit dieet meer informatie te vinden.

chemische structuur van everolimus
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Studies naar de invloed van mTOR remmer
everolimus op epilepsie als gevolg van TSC
Gezien de impact die epilepsie heeft op het dagelijks leven,
is een goede behandeling van belang. Hoewel inmiddels
duidelijk is dat mTOR-remmers een gunstig effect hebben op
reuscelastrocytomen(SEGA) in de hersenen en angiomyolipomen in de nier (zie eerdere artikelen in dit tijdschrift), is
dit effect bij epilepsie nog minder duidelijk. In de EXIST-1studie naar het effect van everolimus op reuscelastrocytomen
(zie artikel in TSC Contact nummer 136) is wel gekeken naar
de invloed van everolimus op epilepsie. Deelnemers aan
deze studie werden echter niet op epilepsie uitgezocht en
achteraf bleek dat de meeste deelnemers voorafgaand aan
de studie geen verschijnselen van epilepsie hadden. Er kon
dus ook niet goed worden gekeken naar het effect van everolimus hierop.
In een andere, kleine studie is wel gericht gekeken naar de
afname van epilepsie bij het gebruik van everolimus. Bij 12
van de 20 deelnemers namen de aanvallen met minstens de
helft af, en bij nog 3 namen de aanvallen met minstens een
kwart (tot de helft) af. De frequentie van epileptische activiteit was ook verminderd op een 23-uurs EEG. Dit was echter
een korte studie van slechts 12 weken bij 20 patiënten.
Bovendien was er geen vergelijking met een patiëntengroep
die geen everolimus kreeg. Deze op zich bemoedigende
resultaten moeten in grotere studies waarin everolimus wordt
vergeleken met een placebo nader worden onderzocht.
EXIST-3 studie bekijkt het effect van everolimus bij mensen
met TSC en epilepsie. Inmiddels is de EXIST-3-studie gestart.
Hierin wordt gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid
van everolimus bij TSC-patiënten met moeilijk behandelbare partiële epilepsie. Deelnemers worden vooraf al goed
gescreend op het optreden van epileptische aanvallen. Het
belangrijkste meetpunt van deze studie is bij hoeveel patiënten het aantal epileptische aanvallen met minstens 50%
afneemt.

dus de officiële uitkomsten laten nog even op zich wachten.
Hierover zal de redactie zeker een publicatie opnemen in
dit tijdschrift, zodra mogelijk, om u volledig op de hoogte te
houden van de laatste ontwikkelingen.
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A Placebo-controlled Study of Efficacy & Safety of 2 Troughranges of Everolimus as Adjunctive Therapy in Patients With
Tuberous Sclerosis Complex (TSC) & Refractory Partial-onset
Seizures (EXIST-3).Te raadplegen op:
https://clinicaltrials.gov (NCT01713946).
De Europese commissie heeft op 27 januari Votubia ®
(everolimus) dispergeertabletten goedgekeurd als aanvullende
behandeling van patiënten van 2 jaar en ouder waarvan
de refractaire partiële epilepsie aanvallen, met of zonder
secundaire generalisatie, geassocieerd worden met tubereuze
sclerose complex (TSC). Zie het Nieuwsbericht op pagina 4
van dit blad. n

In deze studie zijn in totaal 3 onderzoeksgroepen: 2 groepen
krijgen een verschillende concentratie everolimus, en 1 groep
krijgt een placebo (nepmiddel). Dit is om ook te kunnen
achterhalen bij welke concentratie minimale bijwerkingen
optreden en toch nog een gunstig effect gezien wordt.

Erasmus medisch centrum doet mee aan
de EXIST-3 studie
De EXIST-3-studie loopt nog niet zo lang. Dr. Marie-Claire de
Wit, kinderneuroloog in het Erasmus Medisch Centrum heeft
op het moment van schrijven van dit artikel binnen deze
studie twee mensen met TSC onder behandeling met everolimus. Aan het einde van 2016 is het eerste moment dat de
resultaten van alle deelnemers geanalyseerd zullen worden,
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De aftrek van zorgkosten
Laat geen belastinggeld liggen!
Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen,
extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel
ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van. In dit artikel leest u hoe u aangifte moet doen
en welke kosten u daarbij wel en niet kunt opvoeren.
tekst Kees Dijkman

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar
2016. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2017.
Vanaf 1 maart 2017 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen
over het jaar 2016. Dat kan best een lastige klus zijn. Maar
het is de moeite waard. Hebt u hoge zorgkosten, dan kan de
aangifte u veel geld opleveren. Dat komt door de aftrek van
zorgkosten. Maak er gebruik van!

Vraag zo nodig hulp
Komt u er zelf niet uit? Veel belangenorganisaties beschikken
over deskundige vrijwilligers, die u graag helpen.

De voorbereiding
Hebt u nog geen DigiD? Ga dan eerst naar de website
www.digid.nl en vraag er een aan. Bent u fiscale partners?
Dan hebt u elk uw eigen DigiD nodig. Log vervolgens
in op mijn.belastingdienst.nl, open in het onderdeel
'Inkomstenbelasting' de aangifte over het jaar 2016.
U kunt aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei 2017. Lukt
het niet om alle gegevens vóór 1 mei op een rijtje te
krijgen, vraag dan uitstel tot 1 september. Dat kan bij de
Belastingtelefoon 0800-0543. Bent u fiscale partners, dan
moet u allebei even bellen.

Begin met invullen
De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor u ingevuld.
Loop deze gegevens zorgvuldig na. U kunt ze zo nodig
aanpassen of aanvullen. Ga vervolgens naar het onderdeel
Uitgaven, vink Zorgkosten aan (en eventuele andere
aftrekposten) en klik op Akkoord.

Pak uw administratie erbij
U ziet nu in het menu links in beeld, onder Uitgaven het
onderdeel Zorgkosten staan. Als u daar op klikt, krijgt u een
lijstje te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrek.
U kunt in de witte vakjes alleen de totaalbedragen invullen.
De berekeningen van de aftrekbare kosten per onderdeel
zult u zelf moeten maken. Pak daarom uw administratie
erbij. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van
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de kosten die in 2016 voor uw rekening kwamen, min de
eventuele vergoedingen die u hiervoor hebt ontvangen. Bent
u fiscale partners, vul dan in de witte vakjes de zorgkosten in
van u beiden samen, bij elkaar opgeteld.

Algemene voorwaarden
Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal spelregels. U
moet de kosten in 2016 hebben betaald. Het gaat om kosten
voor u zelf, uw fiscaal partner, uw kinderen tot 27 jaar of
familieleden die bij u wonen en die van uw zorg afhankelijk
zijn. De kosten moeten voor uw eigen rekening komen.
Kosten die u vergoed hebt gekregen (of had kunnen krijgen)
kunt u niet aftrekken. Kosten voor zorg, hulpmiddelen en
voorzieningen die in het basispakket van de zorgverzekering
zitten, die door de gemeente verstrekt worden of waar u
een indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor
uw eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in
de basisverzekering kunt u niet aftrekken. Wettelijke eigen
bijdragen zijn niet aftrekbaar. U kunt alleen kosten aftrekken
die in de verschillende onderdelen genoemd staan. U kunt
bijvoorbeeld geen zorgpremies aftrekken.

Loop de verschillende onderdelen na
Hieronder staan de onderdelen van de aftrek op een rijtje,
met een korte toelichting.
• G
 eneeskundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1)
medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten
en (2) om uitgaven voor particuliere verpleging en
verzorging zonder indicatie of naast de indicatie, als de
indicatie niet toereikend was.
• Reiskosten ziekenbezoek. Voor bezoek aan een
(voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop
verpleegd wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met
een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de
auto, dan geldt een standaardtarief van 0,19 per kilometer.
• Medicijnen op doktersvoorschrift. Het gaat om (homeopathische) geneesmiddelen en verbandmiddelen, op
voorschrift van een erkende arts.
• Hulpmiddelen. Denk aan steunzolen, elastische kousen
en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts
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aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander
vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen,
contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken,
krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en
woningaanpassingen.
• Vervoerskosten. Denk vooral aan ziekenvervoer voor
bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde u
per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten
volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van de
werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving
en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen op
basis van de tabellen en rekenmodules van de ANWB of
de Consumentenbond. Kreeg u een vergoeding van de
zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet u die
in mindering brengen op de aftrek. In sommige gevallen
zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer)
aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig.
• Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. U kunt alleen
dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de
tabel van de Belastingdienst. Die tabel staat onder het
vraagtekentje bij dit onderdeel in de aangifte.
• Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Deze aftrek
geldt alleen voor huisgenoten en alleen voor meerkosten
ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of
beperking hebben. Er geldt een laag forfait van 300 voor
extra uitgaven die u wel aannemelijk kunt maken, maar
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niet kunt aantonen. Zijn uw extra uitgaven aantoonbaar
hoger dan € 600? Dan kunt u € 750 aftrekken.
•	Afschrijving van uitgaven van vóór 2014. Hebt u vóór
2014 een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing
aangeschaft, schrijft u die af en hebt u die afschrijving
ook al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten (toen
waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan mag u de
afschrijving over 2016 ook nog aftrekken.
• Extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om
particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke
ondersteuning, zonder indicatie of naast een indicatie
als de indicatie niet toereikend was. Er geldt een aparte
drempel, afhankelijk van uw inkomen.

Verhoging
Afhankelijk van uw inkomen en uw leeftijd, kan er een
standaard verhoging gelden van een aantal zorgkosten. De
online aangifte berekent zelf of u in aanmerking komt voor
de verhoging en om welk bedrag het gaat.
Drempel
Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel,
mag u de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is
afhankelijk van uw inkomen. De online aangifte berekent uw
drempel automatisch, op basis van de gegevens die u eerder
hebt ingevuld.
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Maak een verdeling
Deze stap geldt alleen voor fiscale partners. Bij de vorige
stappen hebt u de aftrekbare zorgkosten uitgerekend voor
uzelf en uw fiscale partner samen. U moet deze aftrek
nu gaan verdelen. Klik op Verdelen in het menu links in
beeld en ga naar het onderdeel Zorgkosten. Als u bij één
van beiden een bedrag invult, berekent de online aangifte
hoeveel aftrek er voor de ander overblijft. Door op de
knop Belasting berekenen te klikken, kunt u zien wat het
resultaat is. Probeer een paar verschillende verdelingen
uit en kies uiteindelijk voor de verdeling die u het meeste
belastingvoordeel oplevert.

Insturen
Loop de hele aangifte nog eens goed na. Kijk ook in
de rubriek Overzicht en ga na of alle posten er goed in
terugkomen. Stuur vervolgens uw aangifte in, met behulp
van uw DigiD.
U krijgt van de Belastingdienst een belastingaanslag over
het jaar 2016. Ook als u geld terugkrijgt. De Belastingdienst
maakt dat geld dan automatisch over naar uw bankrekening.
Klopt de aanslag niet, maak dan bezwaar. Hoe dat moet staat
in de aanslag zelf.

"Wat we niet weten
kunnen we niet genezen"
Stichting Michelle (partner van de STSN)
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

www.stichtingmichelle.nl

Aangifte op papier
Doet u toch liever aangifte op papier, bel dan met de
Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag om een P-biljet
(voor particulieren) over het belastingjaar 2016. De indeling
en de benamingen van de verschillende aftrekposten zijn
in de online aangifte soms anders dan in de Toelichting bij
het P-biljet. Toch zult u de verschillende posten gemakkelijk
herkennen. De regels voor de aftrek zijn hetzelfde.

Deze informatie wordt u aangeboden door Ieder(in). De tekst
is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt
er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel
was het definitieve online aangifteprogramma voor het jaar
2016 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op
onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven. Voor
meer informatie, kijk op www.meerkosten.nl in de rubriek
Belastingvoordeel.
Een uitgebreidere versie van deze informatie vindt u op
www.stsn.nl onder de link ‘Nieuws’. n
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Tip en truc hoek

tekst Yasmara Olyslag

Epilepsie App
Aanvallen bijhouden, medicijnen invoeren, een
medicijnschema maken en bijhouden, medicijnwekkers
instellen, een aanvalsoverzicht inzien en uitprinten. In de
gratis medicijnenapp MedApp kun je een epilepsiemodule
aanzetten waarin je dit allemaal kunt bijhouden.
Daarnaast heeft de module ook een volg mij-functie en
een alarmknop voor mensen die hun aanval aan voelen
komen. Het Epilepsiefonds heeft deze module mogelijk
gemaakt. De epilepsiemodule vervangt Eppy, die niet meer
beschikbaar is. Op de website www.epilepsie.nl staat een
introductiefilmpje. Deze gratis app is zowel voor Android als
voor iPhone beschikbaar. Ga naar de App Store (iOS) of Play
Store (Android) en download MedApp of kijk op
www.medapp.nu. Als je de eerste keer anti-epileptica
invoert, krijg je de vraag of je de epilepsiemodule wilt
aanzetten. Door het aanzetten van deze module, krijg je
toegang tot alle functionaliteiten van de epilepsiemodule.

aanval gemeld wordt. Overleg met je neuroloog of zo'n
apparaat in jouw situatie geschikt en noodzakelijk is.
Veel verzekeraars vergoeden detectie- en
alarmeringsapparatuur voor epileptische aanvallen niet.
Bovendien is de uitprobeerfase van twee weken bij
leveranciers bij epilepsie vaak te kort om te beoordelen
of het apparaat geschikt is. Het Epilepsiefonds biedt
daarom voor donateurs (voor minimaal € 30 per jaar)
én mensen die donateur worden, de mogelijkheid om
bepaalde apparatuur drie maanden uit te proberen, voordat
tot aanschaf wordt overgegaan. Het Epilepsiefonds heeft
met twee leveranciers afspraken gemaakt over het lenen
van alarmeringsapparatuur. Het gaat om apparatuur van
leverancier Vahlkamp (Epi-Watcher) en leverancier Quo Vadis
Nederland (Epi-Care, Epi-Wet, Emfit, Epi-Care Free). Het fonds
neemt de kosten voor de leenperiode voor zijn rekening
(€ 150,-). Aan dit aanbod is een aantal voorwaarden
verbonden. Zie www.epilepsie.nl, www.qvn.nl en
www.vahlkamp.nl. Wil je meer informatie over
aanvalsdetectie of epilepsiealarmen, dan kan je telefonisch
contact opnemen met Ursula de Wit, 030 634 40 63.
Werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdag alleen in de
ochtend.

Aanvalsdetectie drie maanden te leen
Aanvalsdetectie en -alarmering wordt gebruikt om aanvallen
te registreren, zodat de omgeving hulp kan bieden als dat
nodig is. Een detectie- en alarmeringsapparaat signaleert
een epileptische aanval en geeft dan een alarm af. Zo kan
het apparaat levensbedreigende situaties bij aanvallen met
bewustzijnsdaling of -verlies proberen te voorkomen.
Als iemand een epileptische aanval voelt aankomen, voldoet
vaak een eenvoudig alarmsysteem of gps-systeem waarbij
de persoon met de aanval op een knop moet drukken.
Een alarm- of zorgcentrale krijgt dan een melding of er wordt
doorgeschakeld naar een (mobiele) telefoon. Voor aanvallen
met bewustzijnsverlies die iemand niet voelt aankomen,
bestaat op dit moment alleen redelijk betrouwbare
apparatuur bij tonisch-clonische aanvallen. Een bedmatje op
het matras of polsalarm reageert op de heftige bewegingen
die gepaard gaan met een tonisch-clonische aanval.
Een detectieapparaat kan echter nooit garanderen dat iedere
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Villa Pardoes
Villa Pardoes in Kaatsheuvel biedt een onvergetelijke
gratis vakantie voor gezinnen met een ernstig, mogelijk
levensbedreigend, ziek kind van 4 tot en met 12 jaar.
Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen
denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s
en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen.
Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen,
aan elkaar geschakeld rondom de Picknick Plaats. Kinderen
kunnen er in een veilige en kleurrijke omgeving spelen.
Ouders ontmoeten er lotgenoten. Ze kunnen er hun verhaal
vertellen en ervaringen delen. Een vakantie in Villa Pardoes
is een onvergetelijke, maar ook éénmalige belevenis.
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Het is niet mogelijk om vaker dan één keer een vakantie
in Villa Pardoes aan te vragen. Tijdens je verblijf kan je zelf
bepalen wat je wilt gaan doen. Buiten spelen, pretparken
bezoeken, knutselen, spelletjes doen of jezelf verkleden.
Of lekker luieren of je heerlijk laten verwennen? Villa Pardoes
ligt midden in de bossen en is de buurman van de Efteling.
Daar mag je tijdens je vakantie zo vaak naar toe als wilt.
Maar je mag bijvoorbeeld ook gratis naar Attractiepark
Toverland en de Beekse Bergen sponsort vijf toegangskaarten
per gezin. Het hele jaar door zijn er leuke activiteiten in de
omgeving en een weekprogramma in Villa Pardoes zelf.
Zo komt er een fotograaf of masseur op visite voor een mooi
familieportret en kan iedereen lekker ontspannen met Reiki

31

22-06-18 09:30

of Voetreflexmassages. Ze sluiten de week donderdag af
met een gezellige bonte avond. Het leuke van Villa Pardoes
is dat je heel veel kunt doen, maar dat je ook lekker kunt
niksen. Rustig doezelen in het Bubbel Paradijs bijvoorbeeld,
of relaxen in de snoezelkamer. Of gewoon rustig van je
eigen themahuisje genieten. Het kan allemaal. Het is jullie
vakantie. Voor meer informatie zie www.villapardoes.nl. n
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Stichting MEO stelt
zich voor

Het TSC Contact wordt sinds enige tijd vormgegeven door Stichting MEO. Hieronder vertelt Karima El Ouastani iets over
deze Stichting.
tekst Stichting MEO
Wij verzorgen drukwerk, grafische vormgeving, webdesign,
apps en online tijdschriften, ledenadministratie en andere
ondersteuning voor PGO- en andere non-profitorganisaties.
Onze jonge, creatieve en enthousiaste medewerkers leveren
deze diensten vanuit ons leerwerkbedrijf.
Hier doen jongeren met een beperking als AD(H)D of autisme
werkervaring op, samen met stagiairs uit het regulier en
speciaal voortgezet onderwijs. Zij krijgen professionele
begeleiding en ondersteuning van vaste krachten, zoals een
grafisch leermeester en een jobcoach.
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Op deze wijze bieden we non-profitorganisaties hoogwaardige
dienstverlening, terwijl onze jongeren hun talenten kunnen
ontplooien en daarmee een belangrijke investering in hun leven
kunnen doen. Ze vergroten zo namelijk aanzienlijk hun kansen
op het vinden van een passende baan. Zij bewijzen immers
dag in, dag uit, hun meerwaarde, die over het hoofd gezien
wordt door veel reguliere werkgevers. Niet alleen informeren
wij werkgevers over het in dienst nemen van een van onze
jongeren en de vele voordelen die dat op kan leveren, wij
proberen ook zoveel mogelijk zelf betaalde banen te creëren. n
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Onze nieuwe bestuursleden
stellen zich voor
Malti Gangabisoensingh
Dag allemaal! Hier ben ik dan, aangesloten als Bestuurslid HRM
(Human Resource Management (personeelsbeleid)) bij de STSN!
Mij lijkt het enorm leuk om een bijdrage te kunnen leveren
aan de Stichting. Dit wil ik graag doen vanuit betrokkenheid op
thema's en door mee te denken vanuit vernieuwing. Ik ben nu
tien jaar werkzaam in het HR veld waarin ik ben gespecialiseerd
in Opleiding en Ontwikkeling. Ik woon in Utrecht, ik ben opgegroeid in Twente, geboren in Suriname, en ik ben werkzaam
bij Royal Reesink als HR manager voor Midden Nederland.
Ik hou erg veel van mijn familie en vrienden, die een grote
mate van geluk bepalen in mijn leven. Mijn passie is het leren
kennen van verschillende culturen, waarbij lekker eten centraal
mag staan! Ik geloof dat we samen veel goeds kunnen
bereiken en daarom ben ik blij om deel te kunnen nemen aan
het werk van de Stichting.

Marco Muis
Ik ben Marco Muis, 39 jaar. Samen met mijn vrouw Sadie,
onze dochter Chloe (10) en zoon Valentin (6) woon ik in Baarn.
Valentin heeft TSC. Hier kwamen we vanwege de epilepsie na
acht weken al snel achter. Het gaat langzaam, maar Valentin
ontwikkelt zich en gaat met veel plezier naar school (ZMLK).
Chloe heeft het als grote zus soms lastig, maar zij heeft ook
veel begrip. Chloe en Valentin zijn gelukkig erg gek op elkaar.
We zijn direct lid geworden zes jaar geleden met ons gezin
en komen graag op de contactdagen en familiedagen. De
contactdagen waren in het begin confronterend en zelfs nu
nog wel eens emotioneel op sommige momenten. Maar
het is interessant meer te weten te komen over de ziekte,
ontwikkelingen en praktische zaken. Daarnaast is het gezellig
om je lotgenoten te spreken en ervaringen te delen. De sfeer
is altijd enorm hartelijk en je voelt je altijd welkom.
Ik voel me betrokken bij de stichting en wil graag wat terug
doen. Het valt niet altijd mee, omdat we naast een turbulent
gezinsleven ook druk zijn met werk. Als zzp’ er is het hollen
of stil staan. Ik ben ondanks dat blij deel te mogen nemen
aan het bestuur. Ik kan zo de komende jaren meelopen en
hopelijk steeds meer taken op mij nemen.
De eerste start is om het vrijwilligerswerk wat steviger neer
te zetten met Malti. We zouden graag het vrijwilligersteam
willen uitbreiden. We willen ook de activiteiten inzichtelijk
en toegankelijk maken om zo ook de drempel verlagen voor
nieuwkomers. n
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Bestuursmededelingen
tekst Jan-Paul Wagenaar

Vers bloed
In het vorige TSC Contact kondigde ik uitgebreid een aantal
bestuursveranderingen aan. Twee bestuursleden zijn met
ingang van dit jaar als bestuurder gestopt, maar leveren
nog een belangrijke bijdrage. Ton Cramer helpt ons in
2017 nog een keer met de verantwoording over 2016
middels het jaarverslag. Hans Ploegmakers onderhoudt als
vrijwilliger het externe netwerk van STSN en behartigt de
bijbehorende inhoudelijke speerpunten. Maar zoals ik in
het vorige nummer al aankondigde, hebben we gelukkig
twee nieuwe bestuurders gevonden, Marco Muis en Malti
Gangabisoensingh. Elders in dit blad presenteren zij zich kort.

Binnenkant . . . . .
Op de eerste bestuursvergadering eind januari hebben we
ons activiteitenplan 2017 doorgenomen. We hebben samen
een beeld gevormd van wat er allemaal gebeuren moet en
waar de uitdagingen liggen.
Een kleine greep. De lotgenotenbijeenkomsten 2017 zijn op
het moment dat ik dit schrijf gepland en worden georganiseerd. De groep ouders van jonge kinderen met TSC komt bij
elkaar op 1 april. De MBO-HBO-groep komt bij elkaar op
8 april en de LBO-groep komt op 15 april bij elkaar. De familiedag (zaterdag 17 juni, Avonturenpark Hellendoorn) begint
vorm te krijgen en we kijken uit naar deze mooie dag. Ook
de voorbereidingen voor de landelijke contactdag (zaterdag
30 september, Parc Spelderholt, Beekbergen) zijn onderweg
en er wordt gewerkt aan een interessant programma. Tot slot
mikken we in het najaar van 2017 op een lotgenotenbijeenkomst voor ouders van pubers met TSC.
Zoals u merkt is ook de redactie van TSC Contact weer volop
aan de slag en is bij deze het eerste van vier nummers dit
jaar weer bij u de mat gevallen. Onze vernieuwde website
is nu ruim een jaar online en draait naar tevredenheid, maar
we hebben nog wel een aantal wensen waar we dit jaar aan
willen werken.
In het bestuur hebben we gekeken naar hoe we onder
andere bovenstaande activiteiten bemenst en kwalitatief
goed ingevuld kunnen krijgen. Bij veel activiteiten is er
behoefte aan instroom van nieuwe vrijwilligers die een
deeltaak op zich kunnen nemen en/of huidige vrijwilligers
geleidelijk kunnen vervangen. Het gaat hierbij echt niet
om megaklussen! We proberen de behoefte die er is om
te zetten in afgebakende klussen en gaan op basis daarvan
leden en geïnteresseerden op verschillende manieren benaderen met de vraag wie ons wil helpen. Daarnaast is het
ook de bedoeling dat we dit jaar een ledenraadpleging gaan
houden. Het is hoog tijd om feedback te vragen ten aanzien
van behoeften, onze huidige activiteiten en hoe we onze
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activiteiten naar de toekomst toe moeten inrichten. In de
loop van 2017 hopen we door onze inspanningen vraag en
aanbod duidelijker te krijgen. En ook wat we ten aanzien van
bemensing kunnen realiseren. Op basis hiervan zullen we
onze toekomstige jaarplannen gaan inrichten.

. . . . . en buitenkant . . . .
Ñieuwe mensen in het bestuur en de activiteiten voor het
lopende jaar in het vizier. En nu op de automatische piloot
verder? Ik dacht het niet, want er gebeurt veel in de wereld
van TSC. Op vrijdag 24 maart organiseert STSN samen met
Stichting Michelle en Novartis de jaarlijkse expertbijeenkomst.
Op deze middagbijeenkomst komen TSC-specialisten uit
Nederland en België bij elkaar. Naast inhoudelijke presentaties staan kennismaking en uitwisseling centraal.
Een belangrijke bijeenkomst om wensen en mogelijkheden rond
TSC te verkennen, en als het kan concrete stappen te zetten.
In 2016 initieerden STSN en Stichting Michelle een samenwerkingsproject tussen de Expertisecentra Rotterdam en
Utrecht. De samenwerking krijgt gestaag vorm. In 2017
wordt onder andere ingezet op het starten van de voorbereidingen om te komen tot een gezamenlijke TSC database. Dit
is een lang gekoesterde wens van STSN en Stichting Michelle,
we zijn hier al sinds 2009 mee bezig en het ziet er naar uit
dat het nu echt vorm gaat krijgen!
In januari jl. kwam het nieuwsbericht dat de Europese
Commissie Votubia® (everolimus) heeft goedgekeurd als
aanvullende behandeling van TSC-patiënten van twee jaar en
ouder met moeilijk instelbare epilepsie. Dit is belangrijk nieuws
voor TSC-patiënten! Op onze website hebben we hierover een
nieuwsbericht geplaatst. Via het Erfocentrum werden we geattendeerd op de uitkomst van een onderzoek naar TSC in Boston
waarin een nieuw inzicht met betrekking tot de oorzaak van
hersenafwijkingen bij TSC-patienten werd gevonden. En, niet
onbelangrijk voor onderzoek in eigen land, Stichting Michelle is
eind februari jl. begonnen met het beoordelen van ingediende
voorstellen voor TSC-onderzoek in Nederland!
Ook samenwerken is belangrijk voor een kleine organisatie
als STSN. We proberen met een aantal koepelorganisaties
en zusterverenigingen zowel strategisch als praktisch tot een
efficiënt gebruik van expertise en competenties te komen.
Kleine stapjes, maar wel heel belangrijk!

. . . . . verbinden!
Inderdaad, binnenkant en buitenkant verbinden is onze
uitdaging. Aan de binnenkant een efficiënte en kwalitatief
goede organisatie van lotgenotencontact en informatievoorziening, zo goed mogelijk verbonden met de actuele ontwikkelingen en kansen die zich aan de buitenkant voordoen op
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het gebied van behandeling, zorg en onderzoek. Zonder de
buitenkant geen progressie voor de binnenkant. Andersom
zijn patienten en ervaringsdeskundigen aan de binnenkant
steeds belangrijker voor de buitenkant. Het is als kleine
vereniging die een zeldzame ziekte vertegenwoordigt van
essentieel belang dat we in beeld zijn en blijven bij de
‘buitenkant’ en onze rol als belangenbehartiger en ervaringsdeskundige spelen. Dat is ons de laatste decennia gelukt. We
zien het komende jaar voldoende mogelijkheden om ook
naar de toekomst toe onze rol te kunnen spelen.

Publicaties
Het afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe brochures
beschikbaar gekomen. Ik noem er een paar op: het ‘Handboek
TSC in verschillende levensfasen’ (oktober 2015), ‘De tien
dingen die ik van Kester heb geleerd’ (juni 2016), de ‘brochure
TSC en Gedrag’ (gebaseerd op het hiervoor genoemde
Handboek, december 2016) en ‘Anna & Tosca’, speciaal gericht
op brusjes in de leeftijd 6-9 jaar (digitaal - april 2016, sinds
januari 2017 ook in PAPIEREN VERSIE). Eind 2016 maakte
Novartis een Nederlandse versie van Turbo & Scott digitaal
beschikbaar. Deze strip gaat over hoe Scott, die TSC heeft, een
bijdrage levert aan een TSC Congres. Nieuw is de digitale patiënten-informatietool TSC. Deze is gebaseerd op de consensus
richtlijn TSC uit 2015, is speciaal bewerkt voor patiënten en
verzorgers en is via onze website te benaderen.
Ik wil u er bij deze nogmaals op wijzen dat al deze producten
te vinden of bestellen zijn via onze webshop. Maak er gebruik
van en verspreid deze informatie waar relevant in uw netwerk!
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zich inzetten voor
mensen met TSC? Dan kom ik graag met u in contact! Aarzel
niet en neem contact met mij op: voorzitter@stsn.nl of
info@stsn.nl n
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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 en dóór vrijwilligers. Help ons helpen!
tekst Jan-Paul Wagenaar

Recente initiatieven

Waar wordt uw bijdrage aan besteed?

Eind 2016 kregen we een prachtig bedrag, 440 euro, gedoneerd
van Corine & Alex Thijssen-Kaal. Hun kleinzoon heeft TSC.
Zij besloten om hun verjaardagscadeaus om te zetten in
een geldelijke bijdrage aan STSN. Corine en Alex, heel erg
bedankt en we zullen zorgen dat jullie bijdrage een goede
bestemming krijgt!
En dan nog één! Onlangs werd Willy Scholtens 65 jaar.
Samen met haar man Jan Scholtens besloot ze om in plaats
van cadeaus een geldelijke bijdrage voor STSN te vragen.
Dat leverde het mooie bedrag van 600 euro op. Willy en Jan
hebben een zoon met TSC. We zijn Willy en Jan zeer erkentelijk
voor hun initiatief en bijdrage. Ook voor deze donatie zal een
goede bestemming gevonden worden.

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 de Stichting Michelle (partner van STSN) opnemen in uw
testament.

Periodieke schenking

Nuttige informatie

Een schenking aan STSN kan ook in 2017 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!’.

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 Michelle:
www.stichtingmichelle.nl

STSN opnemen in uw testament

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 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.
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Stichting Tubereuze Sclerosis
Nederland
STSN is een landelijke, internationaal samenwerkende organisatie van mensen met Tubereuze Sclerose
Complex (TSC), hun partners, ouders, verzorgers, familieleden en van bij STSN aangesloten deskundigen.

STSN behartigt de belangen van en verleent ondersteuning
aan alle mensen in Nederland die te maken hebben met TSC.
STSN stelt zich tot doel een optimale kwaliteit van leven en
van zorg voor mensen met TSC te realiseren, en de verdere
overerving van TSC zo veel mogelijk te voorkomen. Om dit te
bereiken zijn nodig:
n betrouwbare en volledige informatie
n snelle diagnose, tijdige behandeling, zorg op maat
n	goede, persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij het
leren omgaan met deze aandoening
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:
n belangenbehartiging
n informatievoorziening
n lotgenotencontact
n samenwerking met relevante instanties en organisaties
n	stimuleren van geïntegreerde zorg en behandeling in
landelijke expertisecentra
n bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
n fondsenwerving
De kennis die hiervoor nodig is, verkrijgt STSN in de eerste
plaats van mensen met TSC en hun ouders en verzorgers en
daarnaast 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, zoals zorgverleners en wetenschappers, 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 daaraan 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
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medisch en gedragsgebied in een expertnetwerk. Via nationale en internationale contacten wordt getracht kennis
continu uit te bouwen, hetgeen ten goede komt aan de
mensen die zijn aangesloten bij STSN.
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 bij het Sylvia Tóth Centrum (Wilhelmina
Kinderziekenhuis te Utrecht) en het Sophia Kinderziekenhuis
(Erasmus MC, Rotterdam) terecht. 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.
Samen met Stichting Michelle (www.stichtingmichelle.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’.

Informatievoorziening
STSN geeft voorlichting over de vele aspecten van leven
met TSC, zowel aan mensen die bij STSN zijn aangesloten,
als daar buiten. Onder meer gebeurt dit 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 en Twitter. Op basis van door STSN
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verstrekte informatie zijn betrokkenen beter in staat zelfstandig
en bewust beslissingen te nemen.

Federatie (NPCF) en in platformverband met allerlei bij
epilepsie betrokken partijen.

Ook informeert STSN 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.

Daarnaast wordt samengewerkt met patiëntenorganisaties
die actief zijn op verwante terreinen, zoals Epilepsievereniging
Nederland, Nierpatiëntenvereniging en Nederlandse Vereniging
voor Autisme.

Lotgenotencontact
STSN organiseert contacten met lotgenoten om onder
deskundige begeleiding van elkaars ervaringen te leren. Dit
gebeurt op verschillende manieren.
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 in de wandelgangen. Nieuwkomers ervaren de
contactdag als een feest van herkenning , ondanks dat er van
tevoren best tegen deelname opgezien wordt.
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’.
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
jong volwassenen met TSC), of rond een probleemgebied. Alle
bijeenkomsten staan onder deskundige begeleiding.
Daarnaast fungeert het secretariaat als een telefonische
vraagbaak, respectievelijk hulplijn.

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 van het omgaan
en leven met TSC. STSN zoekt de samenwerking, omdat door de
bundeling van krachten meer resultaten kunnen worden geboekt.

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 faciliteiten als de TSC Expertisecentra en het
Expertiseteam TSC en Gedrag zijn rechtstreekse gevolgen van
deze aanpak.

Stimuleren van concentratie van zorg in
landelijk werkzame expertisecentra
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. Onder het hoofdje belangenbehartiging
werd de infrastructuur voor TSC in Nederland beschreven.
Jaarlijks belegt STSN samen met Stichting Michelle 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 selectief
en gericht in relevante internationale verbanden.

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

Fondsenwerving
Door de afbouw van overheidssubsidies is de STSN in
toenemende mate aangewezen op fondsenwerving om
haar activiteiten en initiatieven blijvend 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
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