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Vzw overdruksyndroom en Tarlov cysten 

Onze beste wensen! 

 

 
 

 
Nieuwe studie en publicatie 

 

 
Dokter Hulens voert momenteel huidbiopsies uit bij patiënten met chronische pijn 

(EDS, fibromyalgie, Tarlov cysten) om de klinische diagnose dunne vezelneuropathie 

te kunnen stellen om klinische redenen.  

Zodra de studie afgerond is, worden de resultaten daarvan gepubliceerd. Dunne 

vezels zijn de uiteinden van de gevoelszenuwen en van de autonome zenuwen in de 

huid. Als die aangetast zijn is dat heel pijnlijk. Dunne vezelneuropathie is gekend bij 

fibromyalgie en EDS, maar bij Tarlov cysten bestaan daar nog geen studies over. 

Een huidbiopsie doet geen pijn: je wordt plaatselijk verdoofd. Nadien heb je een klein 

wondje dat je moet verzorgen en goed droog moet houden.  

De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend: de meeste mensen hebben, zoals 

verwacht, een afwijkende biopsie. Dit patroon bevestigt dus de stelling dat ook 

mensen met Tarlov cysten zouden lijden aan dunne vezelneuropathie. 

 

De meest recente publicatie vind je hier: High Prevalence of Perineural Cysts in Patients with 

Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome | Pain Medicine | Oxford Academic (oup.com).  

(Je kan enkel het abstract gratis lezen. Het artikel zelf is betalend.) 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fevent--full%2Fpublic%2Fevents%2Fwim_de_vilder.jpg%3Fitok%3DJRRMVV4F&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fwim-de-vilder&docid=PUL7NODdiwmsoM&tbnid=FY8xPYOkB_uh7M%3A&vet=10ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ..i&w=800&h=800&bih=510&biw=1163&q=wim%20de%20vilder&ved=0ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fevent--full%2Fpublic%2Fevents%2Fwim_de_vilder.jpg%3Fitok%3DJRRMVV4F&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fwim-de-vilder&docid=PUL7NODdiwmsoM&tbnid=FY8xPYOkB_uh7M%3A&vet=10ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ..i&w=800&h=800&bih=510&biw=1163&q=wim%20de%20vilder&ved=0ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article-abstract/doi/10.1093/pm/pnaa410/6015822?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article-abstract/doi/10.1093/pm/pnaa410/6015822?redirectedFrom=fulltext
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Ben je zelf een wandelaar of ken je mensen die graag wandelen? Schrijf dan in op de 

familiewandeling van 5 kilometer in Leuven van Samen Altijd Warmer via 

www.samenaltijdwarmer.be/acties/familiewandeling!  

1. Schrijf je in via het formulier op de website. 

2. Kies voor vzw OSTC als goed doel. 

• Je betaalt geen inschrijvingsgeld, maar maakt het bedrag van jouw keuze over. 

• Je ontvangt een mail ter bevestiging in je mailbox, met daarin alle informatie. 

3. Wandelen maar! 

Deze link kan je doorsturen aan familie, vrienden en sympathisanten. Zo roep je ook hen op om 

ons te steunen. 

Met al deze bijdrages (en onze andere inkomsten zoals Trooper en lidgelden) financieren we de 

prospectieve studie om na te gaan of OSTC-patiënten inderdaad schade hebben aan de 

zenuwen van de lage rug en het bekken. 

 

 

 

Samen Altijd Warmer – Wandel voor vzw OSTC! 

 

 

 

 

Samen Altijd Warmer – Bedenk een actie! 

 
Dankzij Samen Altijd Warmer (SAW) konden we opnieuw een actie uit de grond stampen. Onze 

handgelverkoop is ondertussen achter de rug. De winst van deze actie bedraagt 260 euro. 

Daarnaast hebben we nog heel wat giften ontvangen van mensen. Hierdoor eindigen we op een 

mooi bedrag van 1284 euro!  

Dit geld investeren we integraal in het onderzoeksproject dat op stapel staat. 

 

Goed nieuws: SAW heeft in de tussentijd beslist om de periode te verlengen tot 14 februari. Wie 

graag nog een actie opstart, kan dat dus nog altijd doen.  

Meer info vind je op  https://goededoelen.samenaltijdwarmer.be/vzw-overdruksyndroom-en-tarlov-cysten/. 

Er is nog heel wat tijd om een leuke actie te bedenken en ze toe te voegen op onze pagina!  

Stuur gerust een mailtje als we je met iets kunnen helpen (zoals het aanmaken van een pagina op 

de website van SAW).   

 

 

 

 

http://www.samenaltijdwarmer.be/acties/familiewandeling
https://goededoelen.samenaltijdwarmer.be/vzw-overdruksyndroom-en-tarlov-cysten
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INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES – CLINICAL MODIFICATION (ICD-10-CM) 

ICD-10-CM is een internationaal classificatiesysteem dat de codering van klinische diagnoses 

mogelijk maakt.  Het is een classificatie die vooral bestemd is voor de codering en de registratie 

van klinische diagnoses binnen een ziekenhuissetting (Health.Belgium.be). 

Goed nieuws: vanaf oktober 2020 staat er niet enkel meer ‘Perineural cysts’, maar ook ‘Tarlov 

cysts’. Alweer een kleine stap in de goede richting! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarlov cysten: nieuwe code! 

 

Beste leden 
 
Mijn naam is Heidi Goossens en ik ben 49 jaar oud. Sinds eind 2020 mag ik deel uitmaken 
van het OSTC-team. Dit is voor mij een hele eer! Daarom zou ik eerst en vooral Fien, Ine 
en Sarah heel erg willen bedanken voor hun warme onthaal. 
 
Begin vorig jaar kreeg ik ‘eindelijk’, na een zoektocht van jaren en na meer dan 6 jaar 
ziek thuis te zijn, de diagnose van het Overdruksyndroom en Tarlov cysten. In eerste 
instantie was ik opgelucht. Er was dus echt meer aan de hand. De pijn en de 
vermoeidheid van de voorbije jaren hadden duidelijk een oorzaak!  
Maar die opluchting verdween al snel als sneeuw voor de zon toen bleek dat er weinig 
aan gedaan kon worden. Daarnaast bleek deze aandoening ook nog eens vrij ongekend in 
de medische wereld. Toch ben ik nog steeds blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Elke dag 
blijft een uitdaging, maar nu weet ik tenminste beter waar ik het best rekening mee hou.  
 
Voor mij blijft het, net zoals zovelen, heel moeilijk te begrijpen dat er zo weinig kennis is 
over deze aandoening en vooral dat er zo weinig ondersteuning is naar meer onderzoek. 
In plaats van mezelf hierin nog meer te ergeren, heb ik daarom eind vorig jaar aan Fien, 
Ine en Sarah gevraagd of ik hen zou kunnen helpen en ondersteunen, al is het maar in 
kleine dingen. Op deze manier hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen om deze 
onzichtbare ziekte meer zichtbaar te maken! 
 
Groetjes van Heidi! 

 

 

Welkom Heidi! 
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Tip: gebruik een TENS-apparaat tegen pijnprikkels 

 
Hoe werkt TENS? 

 

TENS staat voor transcutane elektrische neurostimulatie  

De TENS-behandeling activeert lichaamseigen processen in het centrale zenuwstelsel die pijn 

onderdrukken. Daarbij speelt de frequentie (= aantal elektrische impulsen per seconde) een 

belangrijke rol: 

- Een TENS met een lage frequentie (vb. 2 Hz) en hoge intensiteit zorgt ervoor dat de spieren 

onder de elektroden samentrekken en dat er meer lichaamseigen stoffen vrijkomen die pijn 

onderdrukken, zoals endorfines.  

- Een TENS met een hogere frequentie (vb. 100 Hz) blokkeert de pijnsignalen naar de 

hersenen. 

 
Tens-apparaat - Merk Beurer, type EM59 

Het Tens-apparaat op de foto is een voorbeeld van een nieuw soort Tens apparaat: dit apparaat 

geeft via de pads niet alleen elektrische impulsen, maar ook warmte. 

De elektroden kan je aanbrengen op verschillende delen van je lichaam. De elektrische impulsen 

zijn onschadelijk en nagenoeg pijnloos.  

Ine heeft dit apparaat net aangekocht en is er voorlopig zeer tevreden over. Het is wel iets 

duurder in aankoop (ongeveer €130). Tip: koop dit apparaat via 

www.trooper.be/overdruksyndroom - klik door naar Bol.com. Zo steun je onze vzw (zonder zelf 

extra te betalen)! 

 

 
 

 

http://www.trooper.be/overdruksyndroom
https://www.bol.com/nl/p/beurer-em59-tens-ems-apparaat-verwarming/9200000129141282/?promo=main_803_RTVH_B3_product_0_&bltgh=iJiT3c4WCIpDGZrEjRVPcQ.1_0_2.3.ProductImage
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Voor sympathisanten verlagen we de jaarlijkse bijdrage 

van 20 euro naar 10 euro.  

Steunende leden krijgen jaarlijks een aantal 

nieuwsbrieven. Zo houden we hen op de hoogte van 

acties en wetenschappelijke studies. 

Ken je mensen in je omgeving die ons kunnen steunen? 

Stuur hen dan zeker een berichtje of verwijs hen naar 

onze website! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort je jaarlijkse bijdrage voor 
1 februari 

 BE64 6528 5227 7852  

(vzw Overdruksyndroom en TC) 

 

Steunende leden gezocht 

 

Als vzw vragen we onze leden een jaarlijkse bijdrage. Heel 

wat mensen hebben torenhoge rekeningen, waardoor we 

beslist hebben om een vrije bijdrage te vragen. Je mag 

helemaal zelf kiezen welk bedrag je stort (50 cent is ook 

een vrije bijdrage). Met dit solidaire systeem wil vzw OSTC 

het voor iedereen mogelijk maken om lid te blijven. Voor 

2021 mag de vrije bijdrage (graag voor 1 februari) gestort 

worden via Payconiq of op  BE64 6528 5227 7852 (vzw 

Overdruksyndroom en TC) met vermelding van je naam 

en ‘lidgeld 2021’ in de mededeling.  

Als patiënt krijg je toegang tot: 

• ons forum; 

• extra info over onderzoeken die nuttig zijn; 

• extra informatie over hulp en hulpmiddelen; 

• extra informatie over lopende studies; 

• alle nieuwsbrieven.  

Leden kunnen steeds hun mening/input geven via 

info@overdruksyndroom.be.  

Toegetreden leden hebben geen stemrecht. Als lid 

vertrouw je op de beslissingen van het bestuur. 

 

 

Jaarlijkse vrije bijdrage 

 

De soldenperiode is net van start gegaan. Denk je bij je online aankopen aan onze 

Trooperpagina?  Passeer via www.trooper.be/overdruksyndroom en schenk – zonder zelf extra te 

betalen – een deeltje van je aankoopbedrag aan onze vzw. Het kost je zelf niets extra! Ook onze 

Nederlandse leden kunnen dit systeem trouwens gebruiken voor bepaalde websites, zoals 

coolblue.nl.  

 

Soldenkoopjes, ook via Trooper! 

 

mailto:info@overdruksyndroom.be
http://www.trooper.be/overdruksyndroom

