
 

Goed nieuws en slecht nieuws. Laten we met het slechte 

nieuws beginnen: onze vereniging komt niet in aanmerking 

voor MusicforLife-De Warmste Week… Nog niet, want in de 

voorwaarden staat dat de vzw uiterlijk opgericht moet zijn 

op 31 december 2016. We hebben geprobeerd, maar 

helaas: we zullen nog een jaartje moeten wachten. 

Maar er is ook goed nieuws: Trooper komt met een nieuwe 

Plopsalandactie. Per verkocht ticket voor een bezoekje 

aan Plopsa De Panne op 25 of 26 november gaat er 3,75 

euro naar onze vzw. Misschien een leuk cadeautje voor je 

(klein)kinderen, vrienden, buren…?  Tickets bestellen kan 

via www.trooper.be/overdruksyndroom. Snel zijn is de 

boodschap, want er zijn maar 1000 tickets beschikbaar 

voor alle verenigingen samen. 

Steuninitiatieven 
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https://buy.oxynade.com/?lang=nl&flow=1f8907f8-453d-7067-894e-7270f1e6f44f&dist=93448&event=334303
https://buy.oxynade.com/?lang=nl&flow=1f8907f8-453d-7067-894e-7270f1e6f44f&dist=93448&event=334303
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Een van de voordelen als lid, is dat je op ons ledenforum in 

contact kan komen met medepatiënten. Momenteel zijn 

er weinig mensen die hiervan gebruik maken. We vragen 

ons af of een privé-Facebookgroep een betere manier zou 

zijn om met elkaar te communiceren. Graag jullie mening 

via onze enquête.  

Enquête forum-Facebook 

 

Wist je dat… 

ons ledenaantal blijft 
stijgen? We krijgen 
gemiddeld twee 

aanvragen per week 
binnen. Welkom aan 

alle nieuwe leden!  

In de pijplijn 

Ondertussen hebben we ook een aanvraag ingediend bij 

het Torfsfonds. Torfs deelt aan 100  initiatieven 1000 euro uit. 

En we hebben ons opgegeven voor het nieuwe 

televisieprogramma van Lieven Scheire. Hij is namelijk op 

zoek naar mensen voor wie een uitvinding of een innovatie 

een aanzienlijke verbetering van hun levenskwaliteit zou 

betekenen. Met een team van uitvinders, makers, geeks en 

wetenschappers wil hij vervolgens oplossingen bedenken. 

Ons ingezonden idee is een gesofistikeerde bureaustoel 

waaraan we niet zittend, maar liggend kunnen werken. 

Benieuwd of we geselecteerd zullen worden!  

We blijven dé super-Trooper met een grote voorsprong op 

alle andere verenigingen. Goed bezig dus! Er zijn trouwens 

heel wat winkels bijgekomen de laatste maand. En wie 

online bestelt, kan nu een e-mailadres achterlaten zodat je 

onmiddellijk weet hoeveel euro jij hebt gesponsord dankzij 

jouw online aankoop. Blijven Troopen maar! 

 

OSTC is super-Trooper 

http://overdruksyndroom.be/ledenforum/
https://www.survio.com/survey/d/U1Y8K9P7H2I2M6Y3T
https://www.torfsfonds.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/30/lieven-scheire-zoekt-problemen/
http://www.trooper.be/overdruksyndroom
http://www.trooper.be/overdruksyndroom
https://www.torfsfonds.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/30/lieven-scheire-zoekt-problemen/
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Het Sylvia-kussen 
 

Last but not least! 

In een recente wetenschappelijke publicatie staat dat 

Tarlov cysten de meest genegeerde oorzaak is van 

lumbosacrale uitstralingspijn en bekkenpijn. Eindelijk 

erkenning! 

 

 

 

Vriendelijke groet en een fijn schooljaar gewenst! 

Tina, Sarah, Ine en Fien 

voor vzw OSTC 

 

Tarlov cysten zijn 
symptomatisch 

“Tarlov cysts most commonly 

affect the S1-S3 nerve roots 

and are one of the most 

overlooked causes of 

lumbosacral radiculopathy 

and pelvic pain.” 

(Neurogenic Pelvic Pain, Elkins, 

Hunk & Scott, Elsevier Inc.,2017) 

Een van onze patiënten, Sylvia Roording, heeft een kussen 

ontwikkeld speciaal voor mensen met pijn bij het zitten. Het 

materiaal is 100 % geperforeerd Talalay latex. Je kan kiezen 

uit verschillende maten. Meer info vind je op Sylvia’s website. 

Sylvia: Dit kussen 
“draagt” letterlijk mijn 

leven. Zonder dit kussen 
kan ik alleen nog 

liggend door het leven! 

Wijnactie 
 
Omdat we met de vorige wijnactie een mooi bedrag hebben ingezameld én omdat 

binnenkort de feestdagen voor de deur staan, lanceren we over een paar weken een 

tweede wijnactie. Wacht dus nog even met de aankoop van wijn en cava. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S1047965117300232/first-page-pdf
https://sylvieart.wordpress.com/2017/07/25/talalay-latex-zitkussen-sylvia-maakt-het-verschil/

