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DE EDELWEISS AWARD VOOR EEN ZORGPROFESSIONAL 

 

 

 

Sinds 2010 reikt RaDiOrg (de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte) 

eervolle onderscheidingen uit. Met deze Edelweiss Awards wil de organisatie Belgische personen 

en organisaties belonen die zich onderscheiden met acties en initiatieven ten voordele van 

patiënten met een zeldzame ziekte. Deze prijs beloont zorgprofessionals die op een bijzondere 

manier bijdragen aan een optimale zorg voor mensen met een zeldzame ziekte. De jury hecht 

bijzonder belang aan initiatieven die bijdragen tot geïntegreerde, multidisciplinaire en 

aangepaste zorg. Mogen we jullie vragen om massaal te  

stemmen op dokter Mieke Hulens en/of dokter Ricky Rasschaert? 

https://www.radiorg.be/nl/over-ons/edelweiss-awards-2021/nomineer-een-professional/  

 

We bekijken of vzw OSTC een project kan indienen, zodat jullie ook op onze patiëntenvereniging 

kunnen stemmen. Meer info volgt via mail en op Facebook! 

 

https://www.radiorg.be/nl/over-ons/edelweiss-awards-2021/nomineer-een-professional/
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Online infosessie: Hoe (opnieuw) aan de slag met een chronische aandoening? 

 
Op dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni van 12 tot 13 uur 
 

Inhoud 

 

• KAN IK TIJDENS MIJN ARBEIDSONGESCHIKTHEID GEDEELTELIJK TERUG AAN HET WERK?  

• BESTAAT ER EEN PREMIE VOOR MIJN WERKGEVER?  

• SOLLICITEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING, HOE PAK IK DAT AAN?  

• WAT ALS IK NOG NIET TERUG NAAR HET WERK KAN?  

• HOE VERLOOPT EEN RE-INTEGRATIETRAJECT? 

Dit zijn enkele onderwerpen die aan bod komen tijdens de infosessie over werken met een 

chronische aandoening. Eline Bruneel en Koen Neyens, beleidsmedewerkers werkgelegenheid bij het 

Vlaams Patiëntenplatform (VPP), geven je tijdens het eerste deel een overzicht van de voornaamste 

maatregelen die bestaan voor werknemers met een chronische aandoening. Ze zoomen ook in op 

werken met een chronische aandoening in tijden van corona. Tijdens het tweede deel wordt het re-

integratietraject voor werknemers en werklozen toelicht.  

 

Na deze infosessie heb je een basis mee en weet je waar je moet zijn voor meer informatie. Je hebt 

ook een overzicht van het verloop van het re-integratietraject. Het statuut van zelfstandige en 

ambtenaar komen tijdens deze infosessie niet aan bod, evenals ziektespecifieke aspecten. Heb je 

specifieke vragen? Eline en Koen bekijken graag samen met jou waar je hiervoor best terecht kan.  

 

Praktisch 

 

Schrijf je in voor 27 juni 2021! 

 

Deel 1: Hoe (opnieuw) aan de slag met een chronische aandoening?  

Dinsdag 29 juni van 12u tot 13u 

Via Zoom, deelnemers ontvangen de dag van de infosessie een link om deel te nemen. 

   

Deel 2: Het re-integratietraject van mensen die langdurig ziek zijn. 

Woensdag 30 juni van 12u tot 13u 

Via Zoom, deelnemers ontvangen de dag van de infosessie een link om deel te nemen. 

 

De kleine lettertjes 

➢ Inschrijven is verplicht. 

➢ Je kan ervoor kiezen om één of twee sessies te volgen. 

➢ De sessie wordt niet opgenomen. 

➢ Je mailadres wordt door VPP enkel gebruikt om je de link van de online vergadering te 

bezorgen en om je achteraf alle informatie (= de presentatie en nuttige folders) te mailen. 

 

Voor september/oktober staan de sessies over financiële toegankelijkheid op de planning: 

• Deel 1:  Federale tegemoetkomingen: waar heb je recht op en hoe vraag je ze aan? 

• Deel 2: Vlaamse tegemoetkomingen: waar heb je recht op en hoe vraag je ze aan? 

Meer info hierover volgt in de volgende nieuwsbrief! 

 

Hoe aan de slag met een chronische aandoening - VPP 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4Y45tkV5k2mXbSHia4fCIEhYp6VH-tKseDlGByhBbJURDZTTUxOWjNMTTZaUTFPNTgwV0k0VzY5Mi4u
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De voorbije jaren is aan het licht gekomen dat bij patiënten met chronische verspreide pijn en fibromyalgie 

in meer dan de helft van de gevallen dunnevezelneuropathie (DVN) voorkomt. 

DVN is een aandoening waarbij de dunne zenuwvezeltjes (eigenlijk lange dunne elektriciteitsdraadjes) die 

van het ruggenmergkanaal tot de huid lopen, beschadigd zijn.  

Er zijn twee soorten DVN:  

1. de gevoels- of sensibele zenuwvezels. De dunne gevoelszenuwen zorgen voor het overbrengen van 

pijn en van koude- en warmtegewaarwording naar de hersenen.   

2. de autonome zenuwvezels. De autonome dunne vezels zorgen voor de regeling van het hartritme, 

bloeddruk, zweten, maagdarmfunctie en voor de werking van de geslachtsorganen en de blaas.  

Als deze dunne vezeltje beschadigd worden, krijg je pijn, gevoelsstoornissen en ontregeling van de 

hogergenoemde autonome stoornissen. Deze beschadiging kan opgespoord worden door een 

eenvoudige huidbiopsie. Vroeger dacht men dat DVN vooral een auto-immuunziekte was (antistoffen 

maken tegen je eigen zenuwvezeltjes). Maar nu weet men dat dit bij minder dan de helft van de patiënten 

het geval is. Bij de helft is de oorzaak nog onbekend. 

Deze afwijking past echter volledig in onze theorie van overdruk. Volgens onze theorie is er dicht bij het 

ruggenmergkanaal beschadiging van de zenuwcelletjes van waaruit deze dunne vezels vertrekken door de 

overdruk in het ruggenmergkanaal. 

Er is helaas geen behandeling, maar het bevestigt wel dat patiënten met chronische pijn zenuwschade 

hebben, die heel veel klachten kan verklaren. Deze informatie kan van belang zijn voor de erkenning van 

de pijn en van de aandoening. 

Voorlopig kan niet iedereen in aanmerking komen voor deze biopsie om logistieke redenen. Er zijn zeer 

weinig labo’s die de analyse uitvoeren. De biopsie moet ook binnen de 4 uur naar het anatomopathologie-

labo van het UZ gebracht worden. Om de definitieve diagnose te stellen moeten er overigens ook nog 

gespecialiseerde autonome functietesten gebeuren, die ook maar zeer beperkt beschikbaar zijn en enkel 

in universitaire centra worden uitgevoerd. 

 

Symptomen van dunnevezelneuropathie (DVN) 

 

Sensorisch systeem • spontane pijn (brandend, scherp) 

• uitgelokte pijn (niet pijnlijke prikkel lokt pijn uit, een licht pijnlijke prikkeling 

wordt als heel pijnlijk ervaren) 

• jeuk (vaak prikkend) 

• tintelingen 

• eigenaardige gewaarwordingen 

• gevoelsvermindering voor temperatuur en pinprik 

• rusteloze benen (restless legs syndrome) 

• vulvodynie/ pijn aan de teelbal of prostaat 

• blaaspijn 

• chronische bekkenpijnsyndromen 

• het syndroom van Tietze 

 Autonoom systeem • overvloedig zweten, niet zweten 

• hart en bloedvaten (orthostatische hypotensie, bloeddruk daalt bij rechtop 

komen) 

• maag en darmen: maagledigingsstoornissen, reflux, slikproblemen,  diarree, 

constipatie, opgeblazen gevoel), prikkelbare darmsyndroom 

• genitaal en urinair: blaasretentie (moeilijk leegplassen), incontinentie, 

prikkelbare blaas, dringend plassen, seksuele functiestoornissen 

• visueel: wazig zicht, overgevoeligheid voor licht 

• huid en slijmvliezen: droge ogen, droge mond, verkleuren van de huid (je kan 

erop schrijven) 

 

Bron: Overview of Small fiber neuropathy. Tseng, Pan and Hsieh in Small fiber neuropathy and related syndromes: pain and 

neurodegeneration. Springer Nature Singapore 2019 

 

 

Dunnevezelneuropathie (DVN) – door dokter Hulens (fysisch geneesheer) 
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We bezorgen jullie hierover nog info via mail. 

Volgens het Vlaams patiëntenplatform (VPP) zijn patiëntenverenigingen onontbeerlijk in onze 

maatschappij. Dit zijn de 5 gouden troeven: 

1. Lotgenoten steunen elkaar: ervaringen uitwisselen, begrepen worden… Lotgenoten 

binnen een patiëntenvereniging vinden steun bij elkaar en begrijpen zonder veel woorden 

wat het is om te leven met een bepaalde ziekte.  

2. Lotgenotencontact verbetert de gezondheidscompetenties: patiënten die lid zijn van een 

patiëntenvereniging versterken vaak hun kennis over hun ziekte via contact met 

lotgenoten of door informatie die gedeeld wordt binnen de vereniging. Hierdoor kunnen 

ze hun zorg meer in eigen handen nemen en beter communiceren met hun zorgverleners. 

3. Patiëntenverenigingen bezitten een schat aan informatie: Patiëntenverenigingen 

beschikken vaak over heel wat nuttige info. Zo kunnen ze mensen die pas een diagnose 

kregen uitgebreid informeren over de ziekte en tips geven aan patiënten. 

4. Samen opkomen voor belangen van patiënten: Een patiëntenvereniging probeert op te 

komen voor de belangen van patiënten en de ziekte meer kenbaar te maken.  

5. Onwikkelen en inzetten van ervaringsdeskundigheid: Door ervaringen uit te wisselen 

bouwen mensen ervaringsdeskundigheid op. Zo kunnen lotgenoten elkaar ondersteunen 

en wegwijs maken. 

5 gouden troeven van een patiëntenvereniging 

Webinar professor Jan-Peter Warnke (neurochirurg) 

Een Duitse neurochirurg, Jan-Peter Warnke, gaf een lezing over Tarlov Cysten. Je kan dit webinar 

opnieuw bekijken via deze link: https://www.crowdcast.io/e/tarlov-cysts-and-pain-in.  

Aangezien deze webinar een groot succes was en er te weinig tijd was om alle vragen aan bod te 

laten komen, komt er een tweede sessie. Je kan je inschrijven voor deze vraag- en antwoordsessie 

op 15 april 2021 om 17 uur.  

PainCast Special: Tarlov Cysts and Pain - Questions & Answers 

Vragen moeten opgestuurd worden voor 11 april via tarlov@gtmed.com.  

Deze (Engelstalige) sessie kan je later ook opnieuw bekijken via dezelfde link.  

Vaccinatie COVID voor mensen die behoren tot de risicogroep 

https://www.crowdcast.io/e/tarlov-cysts-and-pain-in
https://t75eec1fe.emailsys1b.net/c/9/3862137/4157/0/8159761/497/218379/5b2ebbd040.html
mailto:tarlov@gtmed.com?subject=Question%20for%20PainCast%20Special%3A%20Tarlov%20Cysts%20and%20Pain%20-%20Questions%20%26%20Answers


 

 

 

PAGINA 5 NIEUWSBRIEF VZW OSTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giften voor vzw OSTC fiscaal aftrekbaar! 

Cornet-actie in mei! 

Hoog tijd dat er terug leven in de brouwerij komt! Daarom lanceren we in mei een Cornet-actie.  

 

Per verkochte bak Cornet verdient vzw OSTC maar liefst 10 euro. We hopen dus op massaal veel 

bestellingen, en dat kan alleen als jullie je allemaal engageren en je achterban motiveren om een bak 

te kopen. Meer informatie volgt via mail en op Facebook in de maand mei! 

 

Vanaf 2021 zijn fiscale giften voor vzw OSTC eindelijk fiscaal aftrekbaar. We dienden heel wat 

documenten in en kregen een doorlichting. Een hele opluchting dat ons dossier eindelijk 

goedgekeurd is. 

We reiken een fiscaal attest uit vanaf 40 euro! – Mail hiervoor je naam en adres en het bedrag van je 

gift naar info@overdruksyndroom.be. (Lidgeld valt niet onder een gift en is dus niet fiscaal aftrekbaar.) 

 

Stort je vrije bijdrage (met als mededeling ‘gift’ + naam)  

op het rekeningnummer van vzw Overdruksyndroom:  

BE64 6528 5227 7852 (BIC BBRU BE BB). 

 

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. 

Meer informatie vind je op de website van de federale overheid Financiën. 

Met jouw bijdrage vergroot je de slagkracht van vzw OSTC! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@overdruksyndroom.be
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q1

