
 

Een zeldzame datum voor een zeldzame ziekte, daarom dat het 

meestal “gevierd” wordt op 28/02. Voor ons is er nog een lange 

weg te gaan. We krijgen wekelijks verhalen binnen in onze 

mailbox van patiënten die al een lange zoektocht achter zich 

hebben. Gelukkig dat we nu samen kunnen strijden! 

 

29/02 Dag van de zeldzame ziekten  

Een forum op Facebook  

 Hoera! Een nieuw forum! Vanaf nu kan je nog gemakkelijker 

mensen aanspreken, tips uitwisselen, je hart luchten… We hebben 

gekozen voor een “geheime groep” zodat enkel patiënten 

toegang hebben tot deze pagina. Zo kunnen we elkaar beter 

leren kennen. Welkom dus, op onze Facebookpagina 

Overdruksyndroom & Tarlov Cysten – forum. Heb je geen 

Facebookaccount? Geen probleem? Het forum op onze website 

kan je ook nog gebruiken.   

 

Surf naar onze website 
voor de laatste 
nieuwigheden 
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Vzw overdruksyndroom en Tarlov cysten 

Nieuw op onze website 

 Neem af en toe een kijkje op onze website om op de hoogte te 

blijven. Vanaf nu duiden we aan wat er is toegevoegd. Zo 

proberen we bijvoorbeeld de lijst van wetenschappelijke artikels 

regelmatig aan te vullen. En je vindt er een presentatie. 

Alle nieuwe tips die leden doorsturen, worden vanaf nu ook 

aangeduid met “nieuwe tip” op onze website: 

 

https://www.facebook.com/groups/1999580590296343/?multi_permalinks=1999717400282662&notif_id=1519876323787733&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
http://overdruksyndroom.be/overdruksyndroom/wetenschappelijke-artikels/
http://overdruksyndroom.be/nieuwsbrieven/
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Dankzij jullie steun en jullie inzet hebben we maar liefst  

18 000 euro 

op de teller staan! Dat is al een hele som. Maar onderzoek kost 

ontzettend veel geld. Er lopen ondertussen nog heel wat vragen 

rond sponsoring bij onder andere serviceclubs. 

 

Dokter Rasschaert (neurochirurg) heeft een onderzoeksaanvraag 

ingediend bij de Nord American Spine Society. Duimen maar dat 

we subsidies krijgen, dan kunnen we deze som aanvullen met het 

geld dat wij al ingezameld hebben. Het plan is om voor deze studie 

bij een twintigtal patiënten een shunt te plaatsen in de hersenen 

zodat het vocht gedraineerd kan worden naar de buikholte. 

Operaties aan de cysten zelf behandelen namelijk enkel maar de 

symptomen en niet de oorzaak. Een shunt zou misschien de 

oplossing kunnen zijn. Afwachten dus… 

 

Onderzoek 

 

_______________________ 

Een hoop projecten voor 2018. 

Wil jij graag meewerken?  

Laat het ons weten! 

Op onze planning 

 Wat staat er in 2018 nog op onze planning? 

 Een wijnverkoop in april. Verwittig alvast alle wijnliefhebbers 

en ouders van communicantjes uit de buurt.  

 Een webshop met gadgets. Heb je hiervoor zelf nog een 

idee? Mail dan naar info@overdruksyndroom.be. 

 Een Trooperactie. Al onze leden krijgen een aantal stickers 

en flyers opgestuurd, zodat we Trooper nog zichtbaarder 

kunnen maken. 

 Een sensibiliseringsactie. We bezorgen iedereen foldertjes 

zodat onze aandoening meer bekend wordt. 

 Een zoektocht naar BV’ers (of BN’ers) die peter of meter 

willen worden van onze patiëntenvereniging. Ken je zo 

iemand? Laat het ons weten! 

 

mailto:info@overdruksyndroom.be
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 Trooper is in de tussentijd serieus uitgebreid: er zijn 

ontzettend veel nieuwe webwinkels bijgekomen.  

Toch horen we dat er mensen zijn die vergeten dat 

ze via Trooper moeten gaan. Daarom kan je een 

Firefox-extensie of een Chrome-extensie installeren, 

zodat je zeker niet vergeet je vereniging te 

steunen. (Klik op de links hierboven of op de 

afbeeldingen hiernaast om dit te installeren.) 

Je krijgt dan in een webshop bovenaan een rode 

balk te zien die je eraan herinnert om te Troopen: 

 

Handig, toch? 

 

 

 

 

 

Trooper – een geheugensteuntje 

 

 

 

De lepeltjestheorie 

 Heb je al gehoord van de lepeltjestheorie?  

Wie chronisch ziek is, moet leren doseren.    

Dat is niet alleen voor jezelf moeilijk, maar 

ook moeilijk uit te leggen aan familie en 

vrienden. Dankzij de “lepeltjestheorie” lukt 

dat misschien beter…  

Per dag heb je 12 lepeltjes. Elke activiteit 

kost een bepaalde hoeveel lepeltjes. Heb je 

slecht geslapen? Dan ben je al een lepeltje 

kwijt. Ben je grieperig, dan kost je dat al 4 

lepeltjes.  

Uit bed (-1), gewassen (-2) en aangekleed (-

1)? Hoeveel lepels heb je nu nog over? Wat 

krijg je nog gedaan vandaag. Eten maken? 

Of een kleine boodschap? Of naar de 

dokter gaan?  

Een goede denkoefening… 

Op zoek naar de vorige nieuwsbrieven? Die vind je op onze website. 

Vragen, ideeën, bedenkingen? Mail ons: info@overdruksyndroom.be  

https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/trooperchecker/
https://chrome.google.com/webstore/detail/trooper-checker/mhagdpdhkigphaiaicighcnhphenlgmo?authuser=2
https://chrome.google.com/webstore/detail/trooper-checker/mhagdpdhkigphaiaicighcnhphenlgmo?authuser=2
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/trooperchecker/
http://zebrawrites.com/2016/04/27/9-words-phrases-that-chronic-illness-added-to-my-vocabulary/
http://overdruksyndroom.be/nieuwsbrieven/
mailto:info@overdruksyndroom.be

