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Terugblikken. Vooruit kijken. Het is weer die tijd van het jaar. 

 

Veel van jullie hebben er in 2019 weer pittige uitdagingen op zitten. Niet altijd 

dingen die jullie zagen aankomen in het begin van het jaar. En daar zit TSC 

vaak voor een en ander tussen. Maar jullie hebben vast ook overwinningen 

en mooie mijlpalen te vieren. Dat het er in 2020 alvast héél veel mogen zijn! 

 

Ook be-TSC kijkt met enige verwondering terug op een jaar dat anders werd 

ingevuld dan eerst gepland. We vertrokken met het vaste voornemen een 

scholenbrochure over TSC te schrijven, maar switchten onderweg naar de 

unieke opportuniteit om een TSC-symposium te houden met een schare aan 

internationale sprekers. En nu staan we weer voor een nieuw begin. En voor 

een doorstart voor de scholenbrochure. Met de stevige basis die al gelegd 

werd, gaan we binnenkort terug aan de slag. 

 

Maar eerst even wat gas terug nemen naast de kerstboom! En ons laten 

verwarmen door al de acties die onze TSC-helden ook dit jaar weer 

organiseren voor be-TSC in het kader van de Warmste week. 

 

We wensen jullie gezellige dagen toe, zo gezellig mogelijk, op de manier die 



 

het best past bij elk van jullie. Een zalige kerst! En een gelukkig nieuwjaar! 

 

Liefs 

het be-TSC team  

  

 

 

 

be-TSC toppers in actie voor de Warmste Week  

 

Bakken, smelten, gieten, verpakken, verkopen… 

Onze be-TSC-helden zijn serieus uit hun sloffen 

geschoten om geld in te zamelen voor be-TSC voor 

de Warmste week. Ontdek wat Lindsay, Charysse 

en Tatiana allemaal doen om onze kas te spekken. 

Lees meer  

 

 

 

 

TSC in de kijker: Zara en Hilal  

 

Hilal heeft net heel goed nieuws gekregen. De SEGA van haar 

vierjarig dochtertje Zara is onder controle. Maar de onzekerheid 

en de zorgen rond de andere TSC-symptomen blijven. 

 

Lees het verhaal van Hilal en Zara 
 

 

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=ff2fc91855&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=623feb4955&e=7512c1ff42


 

 

Behandeling TSC maakt vorderingen  

 

Stuk voor stuk topexperts waren het, de sprekers op ons 

symposium in het Groot Begijnhof van Leuven. Ze presenteerden 

de vooruitgang in het onderzoek en de behandeling van TSC op 

het vlak van hersenen, nieren, genetica en TAND-problemen.  

Lees meer 
 

 

 

 

TANDem van start: app op komst voor hulp bij 

psychische problemen rond TSC  

 

Hoe pak je de psychische- en ontwikkelingsproblemen rond TSC 

aan? En hoe kan je je zoon, dochter, man of vrouw daar het beste 

bij helpen? Daarvoor ontwikkelt het onderzoeksproject TANDem 

een app met belangrijke informatie en tips. TANDem ging in 

november officieel van start. Lees meer 
 

 

 

 

Londen gaststad voor TSC conferentie in 2020  

 

In november volgend jaar is Londen de place to be voor 

iedereen die te maken heeft met TSC. Dan vindt de jaarlijkse 

internationale onderzoeksconferentie plaats. Van 12 tot 14 

november zijn de TSC experts samen aan zet, op zondag 15 

november richten ze zich exclusief tot families en 

patiënten. De informatiepagina van de conferentie is nog zo 

dood als een pier, maar wij houden je op de hoogte! 

 

 

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=f689d74328&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=09b19da84c&e=7512c1ff42


 

 

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

nummer mag u verwachten in maart of april 2020. Input en suggesties altijd welkom op: 

info@betsc.be!  
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Kapenbergstraat 42 
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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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