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Dag allemaal 

Hebben jullie je uitstap naar Ede al gepland voor het STSN Lustrum 

Symposium op 6 november?  

En wisten jullie dat er nu woensdag weer een online babbeluurtje doorgaat?  

Ontdek in deze nieuwsbrief ook 'Rare', een boek met het levensverhaal van 

Zoe Bull (28) met TSC en LAM, confronterend en inspirerend tegelijk. be-TSC 

schenkt 10 exemplaren cadeau.  

Hartelijke groet en hopelijk tot binnenkort! 

het be-TSC team  

  

 

 

STSN Lustrum Symposium - 6 november  

 

 

Staat dit symposium van onze Nederlands 

zustervereniging al in je agenda? Een fantastische 

gelegenheid om in het Nederlands up-to-date 

gebracht te worden over de recentste en meest 

relevante ontwikkelingen omtrent TSC. Lees alles 

over het gevarieerde programma in het Belmont Hotel in 

Ede hier.  
 

 

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=6ad07cbe07&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=66cb513a19&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=af1d5cc4b2&e=7512c1ff42


 

 

be-TSC-babbel-uurtje - 29 september 19u30  

 

 

Zin om eens (bij) te praten met anderen die leven met 

TSC, als patiënt of als ouder? Een van gedachten 

wisselen met mensen aan wie je niet moet uitleggen wat 

Tubereuze Sclerose Complex is? Zit je met vragen die je 

wel eens 'in de groep' wil gooien? Dan is het TSC-

ZOOM-babbel-uurtje misschien iets voor jou. Alle info 

hier 
 

 

 

 

RARE van Zoë Bull - 10 exemplaren cadeau  

 

Zoe (24) had een relatief symptoomvrije jeugd. Toen ze 

volwassen werd, kreeg ze een levensbedreigende 

nierbloeding en meerdere longinstortingen. Dat eiste 

fysiek en mentaal zijn tol. In Rare. A journey of Self-

Acceptance (enkel in het Engels te verkrijgen) vertelt ze 

over haar herstel en hoe ze dingen ging accepteren die 

haar lang angst inboezemden en die onmogelijk te 

aanvaarden leken.   

be-TSC schenkt 10 exemplaren cadeau aan de 10 

eersten die een mailtje sturen naar 

betscvzw@outlook.be.  
 

 

 

 

Wij hopen u drie maal per jaar een nieuwsbrief te kunnen sturen. Input welkom 

op info@betsc.be.  

 

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=c441f277a5&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=c441f277a5&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=f6a25b028f&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=f6a25b028f&e=7512c1ff42
mailto:betscvzw@outlook.be
mailto:info@betsc.be
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https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=94a478a3f5&e=7512c1ff42
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Wilt u de manier waarop u deze nieuwsbrief ontvangt laten aanpassen of wilt u zich 

uitschrijven? 

Laat het ons weten op info@betsc.be  
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