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Een stagiaire bij vzw OSTC 

 Hallo liefste leden!  

Ik ben Aurélie Schoenaerts, laatstejaarsstudente Health Care Management aan UCLL en ik doe 

drie weken stage bij vzw OSTC. Ik ben zeer blij dat ik deze kans heb gekregen en op deze manier 

in contact kom met de behoeften en noden van jullie, als specifieke patiëntengroep. Ik vind deze 

vzw een zeer mooi initiatief, omdat het zeer belangrijk is dat er naar patiënten geluisterd wordt en 

dat er zo snel mogelijk meer onderzoek wordt gedaan naar het Overdruksyndroom & Tarlov 

cysten, zodat jullie een betere, leefbare toekomst tegemoet kunnen gaan.  
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Vzw Overdruksyndroom en Tarlov cysten 

(Psychologische) hulp op afstand tijdens corona

 tijdens corona 

 

Dat de coronacrisis ons leven drastisch veranderd heeft, is snel gebleken. De maatregelen 

hebben niet alleen effect op ons sociaal contact, maar ook op onze psychologische 

toestand. Daarom heeft de regering een nieuwe regeling ingevoerd om de psychologische 

hulp op afstand via videoconsultaties bij een geconventioneerd klinisch psycholoog tijdelijk 

terug te betalen. Iedereen heeft namelijk recht op psychologische bijstand, zeker gedurende 

deze bizarre tijden. Een verwijsbrief is niet nodig. Je huisarts (of de bedrijfsarts) mag je ook 

doorsturen via mail of zelfs via sms. Per jaar heb je recht op acht sessies. Het remgeld bedraagt 

11,2 euro per sessie (of 4 euro voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.) Je huisarts 

kan je hierover meer informatie geven. 
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www.mijnkwartier.be 

 

Luisterboeken van de luisterpuntbibliotheek 

 
Luisterpunt is een openbare bibliotheek in Vlaanderen. Als je graag leest maar je door je 

aandoening moeite ondervindt, dan ben je bij de luisterpuntbibliotheek aan het juiste adres. Deze 

bibliotheek biedt 30 000 boeken aan binnen verschillende genres: bloedstollende thrillers, een 

meeslepende roman, wetenschappelijke werken ... Er is voor ieder wat wils! Luisterpunt werkt als 

een verzendbibliotheek en verstuurt de boeken in een aangepaste verpakking. Je kan de 

luisterboeken ook downloaden of streamen. Handig in corona-tijden. Als je meer informatie wenst, 

neem dan zeker een kijkje op de website van de Luisterpuntbibliotheek.  

 

 

 

 

www.mijnkwartier.be is een website waarop je dagelijks terecht kan voor een kwartier online 

hulpverlening als je je niet lekker in je vel voelt. Het is een online zelfhulpprogramma opgesteld 

door gespecialiseerde artsen op basis van (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek. Je 

start met een zelftest door verschillende stellingen te beantwoorden en je bepaalt helemaal 

zelf waaraan je wil werken (stress, eenzaamheid, depressie, …) en wat je wil bereiken. Het 

zelfhulpprogramma is gratis en 7/7 en 24/24 bereikbaar, wanneer jij er nood aan hebt. 

 

 

  

 

 

Enquête VUB 
 
De VUB doet een enquête om na te gaan wat chronische pijnpatiënten willen bereiken met een 

behandeling. Vaak komt dit namelijk niet overeen met wat de medische hulpverleners in hun 

hoofd hebben. Deze vragenlijst wordt over heel Europa verspreid: de vragen zijn beschikbaar in 

het Engels, Nederlands, Frans, Duits of Spaans. Het duurt ongeveer 10 minuten om deze in te 

vullen. Klik op deze link om de enquête in te vullen.  

 

 

 

 

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl
http://www.mijnkwartier.be/
https://www.mijnkwartier.be/
https://scs.sawtoothsoftware.com/SCS/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=SCS&RID=SCS
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Corona gooit roet in het eten: heel wat evenementen en acties kunnen niet doorgaan. 

Vandaar dat Trooper het BENEFIETkot heeft georganiseerd. Dankzij dit platform kan vzw OSTC 

toch een leuke activiteit doen! 

 

TOUR DE VZW OSTC 

Aurélie vertelt: “We zullen al fietsend/wandelend samen 100 km afleggen voor vzw 

Overdruksyndroom & Tarlov cysten. Omdat velen van jullie last hebben met wandelen of lang 

zitten, leek ons dit symbolisch een mooi initiatief. We zijn geen fervente sporters en leggen onze 

tocht met een damesfiets af .”  
 

 Aurélie fietst +/- 30 km  

 Liese fietst +/- 30 km  

 Sofie wandelt +/- 20 km  

 Lissa en Lily fietsen samen +/- 10 km 

 Hannelore en Fien fietsen samen +/- 10 km  

 

Aurélie, Liese en Sofie zijn drie studenten Health Care 

Management aan UCLL. Lissa (12 jaar) en Hannelore (10 jaar) 

zijn de twee dochters van Fien, de voorzitster van vzw OSTC. Lily 

(12 jaar) is haar buurmeisje (en BFF van Lissa).  

 

 
We vertrekken op zaterdag 30 mei om 14 uur.  

Tijdens onze tocht maken we een foto van zeven monumenten of bekende plaatsen in België. 

Deze foto’s plaatsen we in het Facebook-evenement tijdens onze tocht. Weet jij waar de foto 

genomen is en wat er op de foto staat? Reageer dan onder de foto in het Facebook-evenement. 

De deelnemer die als eerste het juiste antwoord schrijft onder de foto, wint een prijs.  

Wie het dichtst bij de exacte tijd van de route (van ons zeven samen) zit, wint de hoofdprijs.  

 

Er zijn dus 8 prijzen te winnen:  
 7 prijzen die je kan winnen als je de foto’s kan raden. 

 1 hoofdprijs die je kan winnen als je raadt hoe lang we samen fietsen/wandelen. 

 

Wat moet je doen om een prijs te winnen? 
 Stap 1: Scan de QR-code met een app van Payconiq of Bancontact. Of ga via de Payconiq-app 

naar ‘Winkels’  ‘vzw OSTC’. Je kan ook traditioneel overschrijven naar de rekening van vzw 

Overdruksyndroom: BE64 6528 5227 7852. 

 Stap 2: Sponsor een vrije bedrage. Opgelet: zorg ervoor dat je bedrag voor zaterdag op onze 

rekening staat. 

 Stap 3: Voor de hoofdprijs: Vul de totale tijdsduur voor de tocht in voor zaterdag 30 mei om 13 uur 

via de volgende link https://bit.ly/2WKFAzT  

 Stap 4: Voor de fotoprijzen: Waag een gokje op zaterdag 30 mei vanaf 14 uur op de pagina van 

het Facebookevenement telkens als er een foto verschijnt. 

 

Alvast heel erg bedankt voor jullie steun! 

 

Kleine lettertjes: 
- Deze actie loopt van 20 mei tot 30 mei.  
- Elke deelnemer kan maar 1 fotoprijs winnen. 
- De hoofdprijs wordt uitgereikt aan de persoon die het dichtst bij de exacte tijd zit van de tocht. 
- De namen van de winnaars worden vermeld op de Facebookpagina. Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt 

toegekend.   
- De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor interne doeleinden.  
- De organisatoren behouden het recht om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten in geval van overmacht, zonder enig recht op 

compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 
- Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement. 

 

Het Trooper-BENEFIETkot 

 

https://facebook.com/events/s/tour-de-vzw-ostc/302870107370649/?ti=wa
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4Y45tkV5k2mXbSHia4fCIEhYp6VH-tKseDlGByhBbJUNFEwVzBaMElLVTJHRFpZTk00VzIzUUFJNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4Y45tkV5k2mXbSHia4fCIEhYp6VH-tKseDlGByhBbJUNFEwVzBaMElLVTJHRFpZTk00VzIzUUFJNi4u
https://bit.ly/2WKFAzT
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Nominatie dokter Hulens en vzw OSTC 

 

Goed nieuws: dokter Hulens heeft alweer een nieuwe publicatie. Ze deed een nieuw onderzoek 

met als doel om de elektrodiagnostische tests van patiënten met fibromyalgie te herzien bij 17 

vrouwelijke patiënten. Zo werden voor de eerste keer elektrodiagnostische gegevens van zowel 

lumbale als sacrale zenuwwortels gepresenteerd. De 17 patiënten vertoonden allemaal meer 

uitgesproken neurogene afwijkingen van de sacrale dan in de lumbale zenuwen. Naar 

aanleiding van dit onderzoek stelt dokter Hulens voor om ook de beoordeling van de 

elektromyografische anale reflex toe te voegen als een nuttig onderdeel in de diagnostiek van 

patiënten met fibromyalgie. 

(Tip: vertaal het Engelse artikel met deepl.com, een gratis vertaaltool.)  

 

 

Nieuwe publicatie door dokter Hulens 

 

We wensen een dikke proficiat aan dokter Hulens voor haar nominatie voor de Edelweiss Awards 

2020 binnen de categorie Professionals in de gezondheidszorg. Ook onze vzw 

Overdruksyndroom & Tarlov Cysten was genomineerd binnen de categorie 

Patiëntenvereniging. Jammer genoeg hebben zowel dokter Hulens als onze vzw de nominatie 

niet kunnen verzilveren. De nominatie op zich is natuurlijk ook al een mooie beloning. We kregen 

daarvoor een officiële oorkonde. Hartelijk dank voor de vele stemmen. De organisatie was 

onder de indruk van de vele mooie boodschappen die jullie gestuurd hebben. (En wij ook!) 

Volgend jaar wagen we nog eens een kans! 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=53028
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=53028
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‘Het merendeel van de zeldzame ziekten wordt helemaal niet 

onderzocht’ 

 
Volgens een recent onderzoek lijden wereldwijd maar liefst 300 miljoen mensen aan een 

zeldzame aandoening. In België zijn dit 500 000 patiënten. Naar schatting weet 3,5 à 5,9% van 

de wereldbevolking niet eens dat ze lijdt aan een zeldzame aandoening.  

72% van de zeldzame aandoeningen is de wijten aan een genetische afwijking. De aandoening 

komt vaak pas jaren later aan het licht, omdat de symptomen dan pas beginnen op te treden, 

maar ook omdat de klachten van de patiënten vaak door artsen als psychosomatisch worden 

omschreven. Wellicht herkenbaar voor velen van ons. Bij zeldzame aandoeningen duurt het 

gemiddeld zo’n 4,5 jaar om de juiste diagnose te stellen. Gedurende deze periode krijgen de 

patiënten vaak foute diagnoses en foute behandelingen. Dit kan ervoor zorgen dat de patiënt 

door de aandoening blijft aftakelen en dit proces is in sommige gevallen onomkeerbaar.  

Er bestaan naast onze aandoening dus nog duizenden andere zeldzame aandoeningen. De 

meeste zeldzame aandoeningen zijn niet levensbedreigend maar zijn wel ernstig en chronisch 

invaliderend. ALS is zo een zeldzame aandoening die in België vooral bekend geworden is door 

de “Ice Bucket Challenge”. De meest voorkomende levensbedreigende zeldzame aandoening 

in België is mucoviscidose. De zeldzame ziektes waarnaar nog niet veel onderzoek  gedaan is, 

blijven voor onderzoekers en artsen een echte uitdaging.  

Een aandoening is zeldzaam wanneer er minder dan 1 op 2000 mensen aan de ziekte lijdt. Als 

er weinig mensen aan die specifieke aandoening lijden, is het natuurlijk moeilijker om een 

onderzoek op te starten, aangezien ze bij een te beperkt aantal patiënten gegevens kunnen 

verzamelen. Bovendien is het ontzettend moeilijk om fondsen te vinden.  

In de toekomst hoopt men dat niet meer alleen de stukken van de genen in het lichaam 

geanalyseerd worden waarin men al gespecialiseerd is, maar dat er ook onderzoek zal gedaan 

worden naar genen waar nog niet veel over geweten is. Er moet ook niet alleen gescreend 

worden naar ziektes die te genezen zijn. Alle ziekten moet men screenen zodat patiënten ten 

minste weten aan welke aandoening ze lijden, zodat de klachten verlicht kunnen worden en 

eventueel vermeden kan worden dat er nog kinderen met diezelfde aandoening geboren 

worden. Er zijn binnen de artificiële intelligentie veelbelovende evoluties die ervoor zouden 

moeten zorgen dat patiënten niet jarenlang moeten zoeken naar een gepaste diagnose. Men 

hoopt ook dat de kosten van de CRISPR-cas en andere veelbelovende technieken voor de 

behandeling van genetisch zeldzame ziekten aan een schappelijke prijs aan de patiënten 

aangeboden zullen worden. Lees hier het volledige artikel van Eos wetenschap.  

We zijn jullie allemaal dankbaar omdat jullie meedenken op lange termijn. Dankzij al onze 

initiatieven (Trooper, Buffl, de Warmste Week) krijgt de volgende generatie wellicht een betere 

omkadering.  

 

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/het-merendeel-van-de-zeldzame-ziekten-wordt-helemaal-niet-onderzocht
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Dankzij jullie blijven wij de TopTrooper: vzw OSTC heeft al 10000 euro bij elkaar gespaard!  

Indrukwekkend! Denk er dus zeker aan om te blijven Troopen.  

Dit zijn de topwinkels van onze leden en sympathisanten:  

1. Booking.com  

2. Bol.com  

3. Coolblue  

4. Farmaline 

5. Dreamland 

 

Graag zetten we nog wat nieuwe acties op een rijtje.  

Foodbag 

Alweer een nieuwe Trooper-partner: Foodbag! Bij Foodbag kan je elke week kiezen tussen 14 

gerechten. Alle verse ingrediënten worden coronaproof bij je thuis geleverd. Een nieuwe klant 

die zich aanmeldt via https://trooper.be/overdruksyndroom krijgt 2,10 euro commissie en een 

terugkerende klant geeft onze vzw 0,375 euro per bestelling. Het proberen waard!   

 

Zalando Lounge 

In de maand mei biedt Zalando Lounge iedereen die in de maand mei troopt gratis levering 

aan(ter waarde van 3,9 euro) bij een aankoop van minimum 35 euro op Zalando Lounge. En 

onze vzw krijgt 3% commissie.  

Stap 1: Je doet in de maand mei een aankoop bij een webshop op Trooper. 

Stap 2: Je krijgt een unieke code in je Patat!-mail van Trooper en je leest de alinea ‘Heel 

belangrijk om weten’. 

Stap 3: Je doet (via Trooper) een aankoop bij Zalando Lounge en geeft de unieke code 

in bij de betaling. (Je kan elke unieke code dus maar één keer gebruiken) 

Farmaline 

Wanneer je voor 24 mei 2020 een aankoop van minstens 29 euro doet bij Farmaline, krijg je 

dankzij de promocode TTTROOPERPG20 een gratis flesje alcoholgel dat perfect in je handtas 

of het handschoenkastje van je auto past. Deze actie is eenmalig geldig bij een aankoop 

vanaf 29 euro zolang de voorraad strekt. De actie is ook niet cumuleerbaar met andere 

promo’s.  

 
 

Extra kortingscodes 

In september kunnen jullie opnieuw (papieren) kortingsbonnen aanvragen. Spannend! 

         

Troopernieuws! 

 

 

https://blog.trooper.be/nl/het-overdruksyndroom-haalt-10000-euro-binnen-via-trooper-supertrooper-fien-geeft-haar-geheimen-vrij
https://trooper.be/overdruksyndroom
https://www.farmaline.be/apotheek/?utm_source=tradetracker_Trooper.be&utm_medium=affiliate&utm_campaign=TT_linkgenerator&utm_name=Deeplink
https://www.farmaline.be/apotheek/?utm_source=tradetracker_Trooper.be&utm_medium=affiliate&utm_campaign=TT_linkgenerator&utm_name=Deeplink
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 Download de Buffl-app en steun onze vzw  

 
Buffl is een app voor mobiel marktonderzoek. Er worden dagelijks korte vragenlijstjes (surveys) op 

de app ter beschikking gesteld. Je kiest zelf welke vragenlijsten je invult. Bij elke survey die je invult, 

krijg je muntjes (tokens), die je kan verzamelen en aan onze vzw kan schenken zodra je er 100 

hebt. Download de Buffl-app, volg het stappenplan en deel de app met je familie en vrienden. 

 

 

 

  

STAP 1 

Vul de korte vragenlijsten in. Per 

ingevulde survey krijg je tokens 

(muntjes). Die zie je rechts 

bovenaan staan. 

STAP 2 

Heb je 100 tokens? Klik dan 

onderaan op het winkelmandje en 

selecteer rechts bij ‘goede doelen’ 

onze vzw. 

STAP 3 

Klik op ‘koop’ en schenk zo je 

tokens aan vzw OSTC!  

Bij elke 11 000 tokens krijgt onze 

vzw 100 euro. 

  

Wil je graag meer weten over deze app? Lees dan de Buffl-informatie.  

 

 

 

De mooiste mensen die we hebben gekend, 

Zijn degenen die nederlagen hebben gekend, 

Lijden hebben gekend, strijd hebben gekend, 

Verlies hebben gekend 

En hun weg hebben gevonden uit de diepte. 

Deze personen bezitten een appreciatie,  

een gevoeligheid en een begrip van het leven 

Dat hun voelt met empathie, zachtaardigheid 

En een diepe liefdevolle zorg. 

Mooie mensen gebeuren niet zomaar. 

 

Elisabeth Kübler-Ross 

 

 

 

 

Nieuwe teksten zijn steeds 

welkom: 

info@overdruksyndroom.be. 

https://drive.google.com/file/d/1_KSPUpKDyiqDdgS_kQ9acpJooggmM9C0/view
mailto:info@overdruksyndroom.be

