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Leven met
een spierziekte

moeilijk?
Weten dat je er niet alleen voor staat is belangrijk!

Spierziekten Vlaanderen steunt personen

met een spierziekte en hun familie!

spierziektenvlaanderen.be



Graag stellen wij u onze vzw Spierziekten Vlaanderen voor

Bij Spierziekten Vlaanderen vzw zijn personen met om het even welke spierziekte maar 
ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen welkom.

Er bestaat echter niet één type spierziekte, maar heel veel verschillende. Onze leden vertegenwoordigen samen
een 50-tal verschillende diagnoses. Omdat deze aandoeningen allemaal erg zeldzaam en dus onbekend zijn, 
is het heel moeilijk om op zoek te gaan naar informatie of lotgenoten met dezelfde aandoening. 

Onze vereniging betekent voor al deze mensen een grote steun. 
Het kan immers enorm deugd doen om met lotgenoten te praten. Naast het contact tussen lotgenoten en het
uitwisselen van tips en ervaringen, zorgt onze organisatie ook voor vormingsdagen en aangepaste ontspannings-
activiteiten, lobbyen we bij de overheid, volgen we de medische ontwikkelingen op de voet…

  Wat zijn onze voornaamste activiteiten?

  🍮 Online ontmoetingsmomenten
    Met lotgenoten, volgens diagnosegroep

  📺 Virtuele infosessie rond verschillende thema’s,
    volgens diagnosegroep en diagnosegroep overschrijdend

  📕 Driemaandelijks tijdschrift Spierkracht
    Met getuigenissen, tips en wetenschappelijk nieuws

  📧 Digitale nieuwsbrieven
    Met nieuws volgens diagnosegroep en uitnodigingen

  🌐 Onze website: www.spierziektenvlaanderen.be

  👍 Contact met andere organisaties zoals het Vlaams Patiëntenplatform (VPP),
    Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap (GRIP), RadiOrg (zeldzame ziekten organisatie),
    SMA Europe, European CMT Federation en GBS/CIDP Foundation International

  🍮 Lotgenotenbijeenkomst in elke provincie - Volgens diagnosegroep

  🌞 Ontspanningsactiviteit: familiedag

  💬 Themadag - Volgens diagnosegroep en diagnosegroep overschrijdend

Emma’s reactie illustreert mooi onze impact:
“De steun die ik vond bij Spierziekten Vlaanderen heeft mijn leven veranderd, zonder hen had ik het

niet gered! De warmte van het contact met mensen met dezelfde aandoening deed mij enorm deugd”

Wij zijn voor onze inkomsten echter bijna volledig afhankelijk van benefietacties en giften. 

Misschien hebben wij uw interesse aangewakkerd?
Wij zijn graag bereid om live of online te komen spreken over Spierziekten Vlaanderen.

Met vriendelijke groeten,

Carina Verdonck,
voorzitter bij Spierziekten Vlaanderen vzw
voorzitter@spierziektenvlaanderen.be - gsm 0486 78 78 86
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Je bent een vlotte dertiger in de fleur van je leven 
met een goede baan, maar hebt al een tijdje last 
van vermoeidheid en kramp in de benen. Gek, dat 
had je vader ook de laatste jaren van zijn leven. 
Je gaat naar de huisarts en na een eindeloze
rondgang langs tal van artsen zegt eindelijk een 
neuroloog: “meneer, het spijt me maar u hebt 
de ziekte van Steinert. U zal chronisch vermoeid 
blijven, en in de komende jaren meer en meer 
last krijgen van spierzwakte, niet meer kunnen 
werken en uiteindelijk in een rolstoel belanden”…

Deze verhalen horen we vaak bij
Spierziekten Vlaanderen…
Spierziekten Vlaanderen helpt, met een bezoek, 
een telefoon, door contact te leggen met een 
ander gezin, met praktische tips, verwijzing naar 
de juiste diensten,… Waarbij we steeds hoop
geven maar toch realistisch zijn.

Online ontmoetingsmomenten met lotgenoten

Jaarlijkse familiedag op toegankelijke locaties

Ontspanningsactiviteiten

Themadagen met gastspreker(s)
en panel met ervaringsdeskundigen

Oudergroep, gezinnen met kinderen
met een spierziekte en hun brussen

Mensen met een spierziekte kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor
informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming. Om aan deze noden tegemoet te 

komen, ontplooit Spierziekten Vlaanderen een brede waaier aan activiteiten.

www.spierziektenvlaanderen.be


