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Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

BELANGRIJK: SPIERZIEKTEN VLAANDEREN GAAT DIGITAAL
We leven steeds meer in een digitale wereld waarin
het internet en smartphones of tablets niet meer
weg te denken zijn. Omdat wij onze leden vooropzetten en we jou zo snel en correct mogelijk willen
informeren sloegen wij de digitale weg in.
De belangrijkste voordelen:
• snellere communicatie naar al onze leden
• enkel berichten ontvangen die voor u relevant zijn
• kost besparend = meer geld dat naar de
activiteiten kan gaan
• goed voor het milieu
Je kan erop rekenen dat ons team er alles aan doet
om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Dit kan verscheidene oorzaken hebben:
• Je bent verhuisd, maar je hebt het nieuwe adres
niet doorgegeven.
• Jouw mailadres is gewijzigd, maar je hebt dit niet
doorgegeven.
• Je hebt jouw mailadres nog niet doorgegeven.
• Soms kunnen emailberichten door een computer
aangezien worden als ‘spam’ waardoor ze in jouw
‘spambox’ belanden.
Daarom vragen wij - in het geval dat dit nog niet
gebeurde - om jouw mailadres en elke wijziging
van adres en/of mailadres aan ons door te geven via
secretariaat@spierziektenvlaanderen.be.
Controleer ook regelmatig jouw spambox, zodat je
niets hoeft te missen. Dankjewel hiervoor!

Ontvang jij nog geen nieuwsbrieven via mail of uitnodigingen via post van Spierziekten Vlaanderen?
We merken nog te vaak dat mailadressen niet meer
werken (of ontbreken) en postadressen niet meer
kloppen.

PS: Heb je geen internet? Geen nood, geef een seintje
via 0483 39 74 74 en Nadine noteert dit in ons
bestand zodat je nog een papieren versie ontvangt.
Let op - De digitale nieuwsbrieven vertrekken eerder.

Secretariaat Spierziekten Vlaanderen
Gsm: 0483 39 74 74 - of 011 72 31 87
secretariaat@spierziektenvlaanderen.be
www.spierziektenvlaanderen.be

Rekeningnummer Spierziekten Vlaanderen vzw
IBAN BE18 7370 2204 0665 - BIC KRED BE BB
Haarbemdenstraat 55/1 - 3500 Hasselt

In het zeldzame geval dat deze elektronische gegevensuitwisseling toch mislukt, zal je later dit jaar
van de dienst nog een papieren brief ontvangen
(geen attest). Deze brief bezorg je dan aan je leverancier. Je moet deze brief tijdig, dit wil zeggen voor
het einde van het jaar, aan je leverancier bezorgen
OF binnen de 3 maanden na de verzendingsdatum
van het heffingsbiljet.

Sociaal tarief water, gas en
elektriciteit (Vlaanderen)
Als je in Vlaanderen je domicilie hebt, kan je
aanspraak maken op het sociaal tarief inzake water,
gas en elektriciteit.
Belangrijk om weten is dat het sociaal tarief alleen
nog via elektronische gegevensuitwisseling kan
toegekend worden. Sinds 01/01/2015 bestaan er
geen papieren attesten meer en worden deze ook
niet meer verstuurd.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
maakt automatisch de selectie van alle dossiers die
voor het voordeel in aanmerking komen en op deze
manier kunnen de nutsmaatschappijen het sociaal
tarief automatisch toekennen. Er wordt dan automatisch een korting aangerekend op de factuur en/
of op het heffingsbiljet. Je hoeft dus helemaal niets
zelf te doen om van dit voordeel te kunnen genieten.
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Ter herinnering:
wie kan van het sociaal tarief genieten?
Alle personen die op 1 januari van het betreffende
jaar:
• genieten van een inkomensvervangende
tegemoetkoming,
• genieten van een integratietegemoetkoming,
• genieten van een tegemoetkoming hulp aan
bejaarden.
Indien je problemen ondervindt met de toekenning
van het sociaal tarief, neem dan contact op met de
FOD Economie via het nummer 0800 120 33.
Bronnen:
DG Personen met een handicap, FOD Sociale Zekerheid
Automatische toekenning van sociale tarieven
4 oktober 2017
Het is niet mogelijk om een papieren attest bij de DG
Personen met een handicap aan te vragen voor het
bekomen van het sociaal tarief voor gas en
elektriciteit. Link: tiny.cc/DG-bekomen-sociaal-tarief
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Wijziging functies binnen RvB Spierziekten Vlaanderen
25-11-2017
Spierziekten Vlaanderen wordt gedragen door een
team van gedreven mensen die zich in hun schaarse
vrije tijd onbaatzuchtig inzetten als vrijwilliger voor hun
mede-lotgenoten. Vrijwilligers van een
onschatbare waarde dus!
Naast vrijwilligers die activiteiten allerhande organiseren, redactie- of administratief werk doen, is er nog
een groep vrijwilligers binnen Spierziekten Vlaanderen
die in alle stilte veel werk verzet: de raad van bestuur
(RVB). Met deze relatief kleine ploeg van bestuursleden proberen wij bergen te verzetten!
Eén van deze bestuursleden is Robert van Tichelen.
Ondanks zijn overvolle (privé en werk) agenda vond
Robert toch een manier om tijd vrij te maken en zich
vanaf 2012 in te zetten als voorzitter en verantwoordelijke informatica voor Spierziekten Vlaanderen. Echter,
de druk langs alle kanten werd te groot en daarmee

besliste hij om zijn taak als voorzitter aan anderen over
te laten. Zijn plaatsje in de RvB behoudt hij voorlopig
wel, de toekomst zal uitwijzen waar
alles toe leidt. Wij willen hier in naam van heel
Spierziekten Vlaanderen Robert heel hartelijk
bedanken voor zijn mateloze inzet!
Samenstelling RvB
Omdat een vzw niet zonder voorzitter kan en
Carina al jaren ‘ondervoorzitter’ is, was het eigenlijk
een logisch gevolg dat zij Robert zou opvolgen.
Echter, dit kon niet zonder het aanpassen van de
statuten. Dit is elke keer een hele papierwinkel, maar
op deze manier zijn we ook hiermee netjes in orde.
Carina’s voorzitterschap is tijdelijk, want ook zij heeft
haar handen vol met andere taken binnen SV en
daarbuiten. Dus, tot er een nieuwe kandidaatvoorzitter zich aanmeldt, wensen wij haar veel
succes in deze functie!

Nieuwe verantwoordelijke
voor de diagnosegroep
ziekte van Steinert
09-12-2017
29 oktober gaven we een groot feest ter ere van
Emma Cambré, zij nam na vele jaren vrijwilligerswerk voor onze vereniging afscheid van haar taak
als verantwoordelijke voor de diagnosegroep
Steinert. Trees Vanneste volgt haar nu op als
verantwoordelijke. Hans van Gorp zal haar bijstaan als assistent en helpen waar nodig.

Wat is de een zonder de ander?
Daarom wensen wij jullie met elkaar
Fijne feestdagen, maar vooral
een heel Gelukkig Nieuwjaar!

FOTO - v.l.n.r. Emma Cambré en Trees Vanneste

Grieks onderzoek naar het vitamine D tekort bij patiënten
met een auto-immuunaandoening
Bron: Diëtisten voor spierziekten – Onderzoek van Chroni E, Dimisianos N en Rostedt Punga A.

Vitamine D speelt o.a. een rol in het afweermechanisme van het lichaam. Uit eerder onderzoek is gebleken
dat bij auto-immuunziekten te lage vitamine D waarden kunnen voorkomen. In dit Griekse onderzoek is
bij myasthenia gravis (MG), chronisch inflammatoire
demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en het
Guillain Barré syndroom (GBS) gekeken naar eventuele tekorten van vitamine D in het bloed.

De auteurs denken dat, door de grote verschillen
van de verschillende ziektebeelden, niet gezegd kan
worden dat individuen niet van extra vitamine D
kunnen profiteren. Mogelijk is ook door de autoimmuunreactie het extra vitamine D niet in staat de
waarde in het bloed te verhogen. Of is de dosering
mogelijk te laag. Nader onderzoek is gewenst om
optimale vitamine D waarden te bereiken.

Van de deelnemers hadden 19 mensen MG, 3 GBS en
8 CIDP. De gemiddelde leeftijd van de mensen met
MG was 47 jaar, met GBS 51 jaar en met CIDP 59 jaar.
De gegevens werden vergeleken met de gegevens
van 30 gezonde vrijwilligers uit dezelfde regio in
Griekenland, een land met veel zonneschijn. Zij gebruiken geen extra vitamine D. De spiervermoeidheid
bij mensen met MG werd gemeten met de MGC en de
kwaliteit van leven met de MGQ score. Tien mensen
met MG kregen, voorafgaand aan de bloedafname,
al meer dan zes maanden 400-800 IE vitamine extra
per dag. De mate van beperkingen bij de mensen met
GBS en CIDP werd gemeten met de INCAT score. Zij
gebruiken geen extra vitamine D.
De mensen met MG zonder extra vitamine D hadden
dezelfde MGC en MGQ scores als de mensen met
extra vitamine D. Twee mensen met MG werden niet
met prednison behandeld; de overige 17 wel, met
hoeveelheden van 5-40 mg per dag.

¹ De optimale waarde van vitamine D werd voor dit
onderzoek gesteld op 75nmol/L of meer, een mild
tekort tussen 25-74 en een ernstig tekort op
25 nmol/L of lager.

Bijna alle patiënten en vrijwilligers (57 van de 60)
hadden een mild tot ernstig tekort¹ van vitamine D.
echter, de mensen met MG hadden hogere waarden
dan de mensen met CIDP/GBS en de vrijwilligers. Er
was daarbij geen verschil tussen mensen met MG met
(gemiddeld 62nmol/L) of zonder extra vitamine D
(gemiddeld 59 nmol/L). De waarden van mensen met
GBS/CIDP (gemiddeld 42 nmol/L) waren vergelijkbaar
met die van de vrijwilligers (gemiddeld 46 nmol/L).
De seizoenverschillen in waarden van vitamine D
waren niet significant.
Er werden geen relaties gevonden tussen de vitamine D
waarden en de ernst van de ziekte (scores van MGC,
MGQ en INCAT), de ziekteduur en dosering van de
prednison. Wel was er een relatie tussen vitamine D
waarden en leeftijd, zowel bij patiënten als vrijwilligers,
zowel met als zonder vitamine extra vitamine D: de
vitamine D waarde neemt af met het stijgen van de leeftijd.
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In Nederland stelt de Gezondheidsraad in haar
Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D
(2012) de minimale bloedwaarde op 30 nmol/L.
Voor mensen van 70 jaar en ouder geldt een
minimale bloedwaarde van 50 nmol/L.
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VERNIEUW NU JOUW LIDMAATSCHAP
Het einde van het werkjaar komt er weer aan!
Als jij jouw administratie bijwerkt, denk je er
dan ook aan om het lidmaatschap voor
Spierziekten Vlaanderen te vernieuwen?

Want jouw vertrouwen schenkt ons
de kracht om er in 2018 opnieuw
tegenaan te gaan!

Regel jij ook jouw
lidgeld voor 2018?

Storten kan op het reknr.:
IBAN BE18 7370 2204 0665 - BIC KRED BE BB.
Of via het overschrijvingsformulier hierbij gevoegd.
Let wel: Gebruik aub de juiste mededeling!

SOORTEN LIDMAATSCHAP 2018
Individueel lidmaatschap: € 20
- Nieuwsbrieven en persoonlijke uitnodigingen voor onze activiteiten via post
- Korting voor jezelf en jouw eventuele assistent(e) voor bijeenkomsten, aangepaste ontspanningsactiviteiten,
lezingen en vormingen
- Toegang tot alle informatie op onze website
Het individueel lidmaatschap is bijv. geschikt voor iemand die zelf een spierziekte heeft en als individu aan
activiteiten wenst deel te nemen

Gezinslidmaatschap: € 25
- Nieuwsbrieven en persoonlijke uitnodigingen voor onze activiteiten
- Korting voor alle gezinsleden en jouw eventuele assistent(e) voor bijeenkomsten,
aangepaste ontspanningsactiviteiten, lezingen en vormingen
- Toegang tot alle informatie op onze website
Het gezinslidmaatschap is geschikt voor het hele gezin, bijv. voor mensen die zelf een spierziekte hebben, of een
kind of een partner met een spierziekte hebben (alle personen op hetzelfde domicilieadres)

Infolidmaatschap: € 10
- Nieuwsbrieven en uitnodigingen enkel digitaal via mail
- Geen korting voor bijeenkomsten, aangepaste ontspanningsactiviteiten, lezingen en vormingen
- Toegang tot alle informatie op onze website
Het infolidmaatschap is bijvoorbeeld geschikt voor professionelen

Ja, ik wil lid worden van Spierziekten Vlaanderen
Rekeningnummer
IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB
Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt
Met mededeling: Naam – Soort lidmaatschap

Vergeet je mededeling niet
bij het overschrijven van
je lidgeld alsjeblief!

Ben je ouder van een “zorgkindje”, “speciaal kindje”,
kindje met kanker of een andere belastende ziekte;
een prachtig sterretje of een sterke leeuw? Draag
dan je steentje bij door deze vragenlijst in te vullen
en help om de levenskwaliteit voor ons allemaal te
verbeteren.

Behoefteonderzoek voor ouders van
kinderen die extra zorg nodig hebben
De zorg voor een ziek kind heeft een niet te onderschatten invloed op het hele gezin en de thuissituatie. Kinderthuiszorg België en Ons Steentje vzw
lanceren daarom een behoefteonderzoek rond zorg
voor kinderen en de rol van de ervaringsdeskundige.

Vragenlijst: tinyurl.com/Behoefteonderzoek-radiorg
Bedankt alvast!
Ingrid Jageneau, president RADIORG vzw/asbl
Rare Diseases Organisation Belgium
+32 478 727 703 – info@radiorg.be
www.radiorg.be – facebook

Ook Spierziekten Vlaanderen doet mee!

Getuigenissen gezocht
Bron: www.spierziektenvlaanderen.be
Spierziekten ➜ Getuigenissen
Spierziekten Vlaanderen op zoek naar nog meer
getuigenissen (deze worden anoniem, enkel met
voornaam of – indien dit mag – met volledige
naam verwerkt) over hoe je je ziekte beleeft,
wat dit voor jou betekent… eventueel ook met
getuigenissen van je partner, kind(eren) of
ouder(s).
Stuur jij ook je getuigenis naar
karin.moons@spierziektenvlaanderen.be.be?
Op deze manier help jij misschien ook
anderen om met hun aandoening
om te gaan.

Agenda
West-Vlaamse bijeenkomst, zondag, 4 maart
Rare Disease Day, woensdag 28 februari
Meer info: www.spierziektenvlaanderen.be
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Tilsystemen op maat
www.handimove.be
info@handimove.com
Tel 054 31 97 26

