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Het is wat stil geweest rond be-TSC. Maar met nieuwe schooljaar zit ons werkritme weer 

strak en kijk, hier zijn we weer! Met een gevarieerde nieuwsbrief en een grootse 

aankondiging!  

Op 16 november zijn drie internationaal gerenommeerde TSC specialisten onze gast in 

Leuven. Ze komen om jullie een update te geven over hun expertisedomein, 

respectievelijk neurologie, nefrologie en TAND. Een geneticus van eigen bodem vult het 

plaatje aan met een presentatie over de genetica en erfelijkheid van TSC. Mis dit unieke 

evenement niet, zet de datum alvast in jullie agenda.  

Hartelijke groet 

het be-TSC team  

met een klik hieronder vindt je alle info over het symposium  

  

TSC Symposium: genetica, neurologie, nefrologie en TAND - 
Leuven 16 november - 9u30 -14u  

 

 

 

 

TSC in de kijker: Marleen en Jeroen  

 

Op deze pagina's lees je vaak over kinderen met TSC. Maar hoe 

is het om te zorgen voor een volwassen zoon met de ziekte? 

Marleen vertelt er ons alles over. "Jeroen trekt zijn plan, maar hij 

is afhankelijk van ons." 

 

Lees de getuigenis. 
 

 

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=414013ad18&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=414013ad18&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=9ca9911985&e=7512c1ff42


 

 

Medicatie vóór aanvallen: minder kans op epilepsie  

 

Een preventieve behandeling bij baby’s met TSC verkleint heel 

sterk het risico op epilepsie en ook de ernst ervan. Dat heeft 

EPISTOP uitgewezen, het grootschalig internationaal onderzoek 

naar epilepsie. 

 

 

Lees meer over het onderzoek. 
 

 

 

 

Toronto: boeiend, inspirerend, onvergetelijk  

 

Onze voorzitter Eva Schoeters reisde in juni naar Toronto voor de 

jaarlijkse internationale onderzoeksconferentie over TSC. 

Enthousiast en vol energie kwam ze terug van vier dagen 

inzichten opdoen over TSC, inspirerende ideeën uitwisselen met 

TSC-verenigingen uit 27 landen, interessante mensen ontmoeten 

en een vleugje natuur opsnuiven. Lees meer 
 

 

 

 

Registreer je actie voor de Warmste Week  

 

Draag je be-TSC een warm hart toe en wil je ons mee 

ondersteunen? Organiseer dan je actie voor de Warmste Week 

die dit jaar neerstrijkt in Kortrijk. Bouwonderneming Wyckaert 

geeft alvast het goede voorbeeld: al hun acties dit jaar gaan naar 

be-TSC! 

Registreer je actie.  

 

Wil je getuigen over het (samen)leven met TSC? Dan moet je in 

West-Vlaanderen zijn, bij de radiomarathon van Studio 

Kontrabas. 
 

  

 

Het Zwin: een gevleugeld fotoverslag  

 

Hij ligt al even achter ons, de be-TSC-dag in het Zwin, maar we denken er met 

veel plezier aan terug. Vlieg met ons mee door een heerlijk ontspannende dag.  

 

 

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=7fd6df7d46&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=f2b4656556&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=02ece7a41c&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=8a240ffc93&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=e95e3e9e1e&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=e95e3e9e1e&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=1c3ccd2941&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=2c557ef2df&e=7512c1ff42


  

 

  

 

Bekijk het be-TSC jaarverslag 2018  
 

 

 

Wij hopen u drie maal per jaar een nieuwsbrief te kunnen sturen. Het eerstvolgende nummer 

mag u verwachten in december 2019. Input en suggesties altijd welkom op info@betsc.be.  

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=524e50ba58&e=7512c1ff42
mailto:info@betsc.be
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onze contactgegevens zijn: 

be-TSC v.z.w. 

Kapenbergstraat 42 

2640 Mortsel 

 

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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