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Dag allemaal 

 

De foto hierboven brengt onze laatste be-TSC dag in herinnering, in het Zwin 

in 2019, lang voor er sprake was van corona. Voor 2020 hadden we een dagje 

Technopolis gepand, maar de pandemie stak daar een stokje voor.   

 

De corona-crisis had een grote impact op het ploegje vrijwilligers rond be-

TSC. Het is bijgevolg wat stil geworden rond de vereniging. Maar nu beginnen zich 

stilaan terug initiatieven te ontwikkelen. Et voilà, daar komt alvast deze nieuwsbrief 

uit voort...  

 

We hopen dat het goed - of toch zo goed mogelijk - gaat met jullie. Weet dat 

verhalen over hoe jullie de corona-crisis hebben beleefd altijd welkom zijn voor de 

getuigenissenrubriek op onze website. Of deel ze tijdens één van de virtuele be-

TSC-babbels die vanaf 27 juli met regelmaat zullen plaats vinden.   

 

Hartelijke groet en hopelijk tot binnenkort! 

het be-TSC team  

  

 

 



 

 

be-TSC-babbel-uurtje - 27 juli 20u00  

 

 

Zin om eens (bij) te praten 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? 

Ben je gewoon benieuwd om anderen die leven met 

TSC te leren kennen?  

Op dinsdag 27 juli kan dat via deze ZOOM link om 20u.  

We plannen dit soort babbelmomenten vanaf nu met 

regelmaat. De volgende vindt plaats op woensdag 29 

september om 19u30.  
 

 
 

 
 

 

Help jij mee om een vragenlijst te maken voor 

volwassenen met TSC?   

 

UZ Brussel en Erasmus MC (Rotterdam) voeren samen 

onderzoek om een vragenlijst voor volwassenen met 

TSC te maken. Doel is om de klachten en 

beperkingen die iemand met TSC in het dagelijks 

leven ervaart, beter te kennen. Zo kan worden 

gekeken waar meer aandacht en/of behandelingen 

op toegespitst moeten worden.   

De uiteindelijke vragenlijst zal gedeeld worden met 

zorgverstrekkers voor volwassen TSC patiënten over 

heel de wereld.  

Wil jij mee helpen? Bekijk de informatiebrief via deze 

link. Alle informatie ook op onze website.  
 

 
 

 

https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=cb7d7a05c1&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=1252902483&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=1252902483&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=8b79463372&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=00e2e9c93b&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=b5eef48284&e=7512c1ff42
https://betsc.us13.list-manage.com/track/click?u=faf075c7ac57ab9723662ac34&id=a8e0611647&e=7512c1ff42


 

 

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.  
 

 

 

 

Wij hopen u drie maal per jaar een nieuwsbrief te kunnen sturen. Input welkom op info@betsc.be.  
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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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