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OVERZICHT 

Als er kerst- en nieuwjaarswensen gepubliceerd worden, weten we dat het jaar 
alweer te vlug op zijn einde loopt. Toch brengt ook dit boekje heel wat nieuws. 

Van de Europese privacy wetgeving tot een interessant gesprek over MS met  
Dr. Anoek Symon, Senior medical manager van het farmaceutisch bedrijf Biogen. 

Het stukje ‘Placied’ baadt ook in de nieuwjaarssfeer en laat ons nog eens lachen. 
Dat de jaarlijkse uitstap naar Bokrijk een voltreffer was, bewijzen de twee 
verslagen. 

Maar de hoofdmoot wordt zeker het zeer boeiende interview van Yvon met 
Christian J : we kunnen er maar één les uit trekken: positief blijven ! 

Neem alvast ook jullie kalender om de volgende activiteiten te noteren : 
- Huldiging van het Nationaal MS Centrum dat 60 jaar bestaat 
- Swimso 2019 
- Grillfestijn 
- Feestkalender 

En vergeet op de valreep niet de wafelverkoop.  H.V.V.                                   

_________________________________________________________________ 

SOMMAIRE 
 

Ce numéro vous accueille par la présentation des vœux chaleureux de l’IMSO. 
Le règlement général sur la protection de la vie privée (GDPR) vous est ensuite 
présenté partiellement, le reste étant à consulter sur le site de l’IMSO, à la page 
d’accueil : www.imso.be 
 
Pour suivre, un article signé du Docteur Anoek Symons, de chez Biogen, 
montrant l’importance de la recherche en SEP et les moyens employés 
actuellement pour acquérir de nouvelles connaissances. 
Juste après, une invitation gourmande de ‘De Melsbroekjes’ à participer à une 
grosse vente de gaufres au profit des patients. 
Vient ensuite l’invitation à participer au 28ème marathon de natation, SWIMSO, 
événement annuel devenu célèbre. 
 
L’interview d’un patient médecin vient ensuite. Elle confortera les croyants, 
réconfortera les agnostiques, et fera douter les athées. 
Vient ensuite le calendrier 2019, puis quelques mots et quelques photos de la 
visite à Bokrijk, puis les mots croisés et le sudoku n°4. 
          Bonne lecture.  Y.L. 

http://www.imso.be/
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Mevrouw Vicky MAES 

Geboren op 03 juli 1941 

Overleden op 18 augustus 2018 

 

De heer Willy MOERMANS 

Geboren te Lanaken op 13 november 1952 

Overleden te Tongeren op 02 sptember 2018 

 

Mevrouw Lydia HANNAERT 

Geboren te Asse op 24 juli 1953 

Overleden te Aalst op 18 september 2018 

 

Mevrouw Josiane SWINNENS 

Geboren op 18 december 1957 

Overleden op 30 oktober 2018. 

 

Mevrouw Vicky DE BIE 

Geboren te Keerbergen op 17 maart 1954 

Thuis overleden op 09 november 2018 

 

 

 

 

Aandacht – Attention. 

 

Het Nationaal Multiple Sclerose Centrum zal volgend jaar zijn 60 

jarig bestaan huldigen op 20, 21 & 22 september 2019.  

Meer volledige informatie volgt in 2019. 

 

Le Centre National de la Sclérose en Plaques fêtera l’année 

prochaine son 60ième anniversaire le 20, 21 & 22 septembre 2019. 

 Une information plus complète vous sera adressée l’année 

prochaine. 

 

 

 

Overleden - Nous ont quittés 
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              Kerst- en Nieuwjaarswensen 
 

 
Ik wens je een bloem voor iedere dag. 

 

Een vriendelijk woord en 

een vrolijke lach 

Een arm om je schouders en een knipoog. 

Maar vooral een duim in de hoogte 

“het ga je goed”   in 2019 

 

De Raad van Bestuur wenst jullie het 
allerbeste voor de toekomst. 

 
Nelly Coopman 

Voorzitster   I.M.S.O. 
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                  Europese privacy wetgeving 
 

De Algemene Verordening Gegevenscherming (AVG) of in het Engels de 
General Data Protection Regulation (GDPR) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. 
Die verordening verstrekt het recht aan de Europese burgers om hun 
persoonsgegevens te controleren én legt uniforme regels op waaraan 
ondernemingen en organisaties moeten voldoen. 
 
I.M.S.O. hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van haar leden en gaat steeds met de nodige zorg om met hun 
gegevens. Via dit Privacyreglement  wenst I.M.S.O. haar leden dan ook zo 
volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de VZW wordt 
omgegaan met de persoonsgegevens die over hen verzameld en verwerkt zijn. 
In dit Privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de 
persoonsgegevens van leden binnen de VZW worden verwerkt en hoe de 
leden hun rechten zoals inzage, wijziging, correctie en schrapping kunnen 
uitoefenen. 
 
I.M.S.O. kan de volgende persoonsgegevens van haar leden verwerken: 
- identificatiegegevens zoals naam en foto 
- administratieve gegevens zoals e-mailadres, adres en geboortedatum 
- andere gegevens die door een lid worden meegedeeld in het kader van de 
organisatie van financiële tussenkomst 
Deze gegevens worden enkel verwerkt mits uitdrukkelijke en geïnformeerde 

toestemming van het lid. 

 

Hebt u vragen rond de wijze waarop I.M.S.O. met uw gegevens omgaat of wilt 

u één van uw rechten uitoefenen, contacteer dan info@imso.be en 

nellycoopman@gmail.com  of schriftelijk : I.M.S.O. vzw  Vanheylenstraat 16  

1820 Melsbroek 

Wij zullen u zo snel mogelijk proberen verder te helpen. U hebt ook steeds het 

recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermings-

autoriteit. 
 

De volledige tekst over de privacy is beschikbaar op de welkompagina van de 

website van IMSO www.imso.be 
 
 

mailto:info@imso.be
mailto:nellycoopman@gmail.com
http://www.imso.be/
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MEDIAPLANET 
 

 

 
MS is een complexe aandoening die het volledige zenuwstelsel kan aantasten.© FOTO: PRIVÉ 
 

“Het onderzoek naar MS blijft verder evolueren” 
 

Na jaren van onderzoek bestaat er nog steeds geen geneesmiddel dat MS-

patiënten volledig kan genezen. Farmaceutische bedrijven, onder meer het 

Amerikaanse Biogen, doen volop onderzoek naar de ziekte en ontwikkelen 

geneesmiddelen om MS te behandelen. Dr.Anoek Symons,  senior medical 

manager bij Biogen, benadrukt dat er blijvend onderzoek naar de ziekte zal 

gebeuren. 
    
  Dr. Anoek Symons 
Senior medical manager bij Biogen 

 
 Wat zijn de eerste symptomen van MS? 

MS is een complexe aandoening. Aangezien de ziekte het volledige zenuwstelsel kan aantasten, 

kunnen de eerste alarmsignalen zeer verschillend zijn van patiënt tot patiënt. Een diagnose van MS 

wordt door een  neuroloog gesteld door middel van bijkomend onderzoek, met onder andere een 

MRI-scanner,  een lumbaalpunctie en een uitgebreid klinisch neurologisch onderzoek.  

Een diagnose van MS wordt meestal gesteld tussen de leeftijd van 25-35 jaar en komt veel meer voor 

bij vrouwen dan bij mannen.” 

 Sinds ongeveer 25 jaar bestaat er medicatie voor MS. Wat heeft dat opgeleverd voor MS-

patiënten? 

“Er is aangetoond dat de ziekte met deze medicatie kan afgeremd worden. Met de huidige medicatie  

kunnen we het aantal opstoten verminderen, wat toch wel belangrijk is voor de levenskwaliteit van de  

patiënt. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat als we de opstoten verminderen, we ook het  

vooruitzicht en de prognose van de patiënten sterk kunnen verbeteren. Maar we zijn er nog lang niet.  

We kunnen iemand die MS heeft nog altijd niet genezen. De schade die MS veroorzaakt, kunnen we  

nog niet herstellen. Net om deze reden zijn blijvende investeringen in onderzoek cruciaal om ook hier  

antwoorden op te kunnen bieden.” 
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 Wat maakt het zo moeilijk om MS definitief uit te schakelen? 

“MS is een complexe aandoening die het volledige zenuwstelsel kan aantasten en waarvan we de  

onderliggende oorzaken nog niet volledig ontrafeld hebben. Dat maakt het moeilijk om een 

geneesmiddel  te ontwikkelen dat de ziekte volledig kan genezen.” 

 Jullie voeren al 40 jaar onderzoek naar MS. Waarom is dat onderzoek zo belangrijk? 

“Als leider in het neurowetenschappelijk onderzoek is het zeer belangrijk om verder te blijven 

investeren  in onderzoek naar een behandeling voor MS die de ziekte zou kunnen genezen. We 

werken daarvoor  samen met academische onderzoekscentra om de diagnose, opvolging en 

behandeling van personen met MS te verbeteren. We proberen na te gaan wat de oorzaak van de 

ziekte is en proberen samen naar oplossingen te zoeken om ook de patiëntenzorg te optimaliseren” 

“Op internationaal niveau wordt nu een grote MS-database ontwikkeld waarin veel 
gegevens van MS-patiënten op anonieme wijze worden verzameld, in samenwerking 
met academische centra en ziekenhuizen. 
 

 Ook op internationaal vlak wordt er veel onderzoek gedaan. Wat zijn daar de plannen? 

“Op internationaal niveau wordt nu een grote MS-database ontwikkeld waarin veel gegevens van  

MS-patiënten op anonieme wijze worden verzameld, in samenwerking met academische centra en  

ziekenhuizen. Dat kan een belangrijke stap zijn om op grote schaal gegevens van MS-patiënten bij 

elkaar te brengen en het zal ons hopelijk nieuwe inzichten geven. Op die manier hopen we nog beter 

onderzoek  te kunnen doen naar MS en ook antwoorden te vinden op enkele cruciale vragen, zoals: 

wat zijn de factoren die een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ziekteverloop en wat is 

het effect van een zeer vroegtijdige behandeling op lange termijn?  In heel de wereld bestaan er 

uiteraard al veel belangrijke samenwerkingsverbanden tussen academische centra en farmaceutische 

bedrijven om verder onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van de ziekte en nieuwe potentiële 

behandelingen.  

Daarnaast zoeken we ook naar oplossingen voor een optimale ondersteuning en opvolging van 

personen met MS.” 

 Waarom is een goede opvolging van personen met MS zo belangrijk? 

“Een goede opvolging van personen met MS is cruciaal. Maar ook daar is blijvend onderzoek voor 

nodig. Verdere ontwikkeling van technologieën en onderzoeken die de artsen toelaten om op de beste 

manier MS-patiënten op te volgen, zijn nodig. We proberen echt antwoorden te vinden op belangrijke 

vragen. Wat leren bepaalde onderzoeken ons? En hoe moeten we die het best interpreteren? We 

moeten blijven zoeken naar manieren waarbij we zowel de arts als de patiënt kunnen ondersteunen 

om het leven van MS-patiënten zo lang en zo goed mogelijk te houden. Gelukkig zijn er op dat vlak 

ook al veel onderzoeken en studies lopende. We proberen antwoorden te vinden op al deze aspecten 

om uiteindelijk de levenskwaliteit van MS-patiënten verder te verbeteren. Dit in samenwerking met 

de academische wereld. Als farmaceutische bedrijf richten we ons niet enkel op medicatie.  

Onze blik gaat veel ruimer.” 

DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET BIOGEN. 

 
Matthias Vanheerental redactie.be@mediaplanet.com 
 

mailto:redactie.be@mediaplanet.com
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PLACIED 
 
 
Als m.s. – patiënt met jááren ervaring heb je niet zo gek veel last meer van 
bezoek. Maar 2 keer per jaar zit ik rechtop in mijn stoel en dat is op 3 of 4 
januari als mijn postbode, Placied komt om om gelukkig ... hik ... Nieuwjaar te 
wensen en begin augustus als hij de kastomatenoogst van mijn vrouw komt 
bewonderen. 
 
Ook dit jaar op 4 januari werd er plots driemaal op de deur van de woonkamer 
gebonsd. Ik riep: “Binnen.”  
 
Wat ik het volgende ogenblik te zien kreeg, kwam regelrecht uit een film van 
Fellini. Zijn pet stond in zijn nek en met een brede glimlach zwalkte hij op zijn 
rechter grote teen en zijn linkerhiel naar binnen, perfect in evenwicht 
gehouden door zijn nochtans lege brieventas.  
Hij strompelde naar mij toe en omhelsde me met de woorden: “Gelukkig 
Niefjoar en een goei gezondheid, want da’s toch het principoilste.”  
 
Hier voelde hij instinctmatig dat hij iets verkeerds gezegd had, maar goed 
lazarus als hij was, schonk hij er geen verdere aandacht meer aan en liet zich 
op de bank vallen. Hij kieperde zijn pet in de verste hoek, liet zijn tas op de 
grond glijden en ontknoopte zijn jasje. 
 
“En koud dat het is, André jong !” en met enige  zin voor overdrijving voegde 
hij er het exacte getal aan toe: “Min 18” zei hij overtuigd. “Maar dan toch in de 
schaduw, zeker?” vroeg ik. Hij negeerde de als geintje bedoelde opmerking 
volkomen.  
 
“Met ons, facteurs, lacht iedereen als ze ons zien drinken, maar als we dorst 
hebben, dan zien ze het niet. En daarbij, wat zouden ze aanvangen met een 
bevroren facteur. Ze zouden kunnen fluiten naar hun pensioentje.” 
 
“En bovendien,” onderbrak ik hem vergoelijkend “het is maar eens per jaar 
Nieuwjaar.” Die laatste woorden beschouwde hij duidelijk als het teken tot de 
aanval. Als door een wesp gestoken veerde hij op, verleid door de sirenezang 
van het bier. Hoe hij in de kelder geraakt is en ook weer boven, is me nu nog 
een raadsel. Maar met twee klikkende flesjes verscheen hij weer.  
 
Na vijf minuten had hij de twee glazen van het bier, waar Brabant trots op is, 
achterover geslagen en zat hij duidelijk met een na-palmeffect.  
Hij begon te vertellen over zijn beginjaren bij tante Pos. 
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“Begonnen ben ik in Brussel,” zei hij “met elke dag een andere ronde. Met een 
volle tas reclamefolders stuurden ze me ooit naar vijf grote 
appartementsgebouwen.  
Toen ik het eerste briefje in de bus wilde stoppen, zag ik dat het reclame was 
voor tuinhuisjes. André, jong, begrijp me goed : veur toinhhoizekes; zemme 
nog gien plosj om eure velo te zette. Allee, ik heb de conciërge gebeld en 
gevraagd of ze gene grote vuilbak had en dat mens had mij dadelijk begrepen. 
Wemme ze allemoal in stilte gelikkedeerd.” 
 
Na Brussel hebben ze me in een of ander Brabants boerengat gestoken. Elke 
week had ik een andere ronde. Hadden ze me na de laatste nog een andere 
gegeven, ik had direct mijnen omslag gegeven. 
In dat deel van de gemeente waren de straatnamen bijna allemaal ongeveer 
dezelfde. Er was daar een Kruisstraat, een Rode Kruisbaan, een Kruisweg, 
een Kruiskensveld en een Kruissteeg.  
 
Maar kom André jong, dat gaat nog, maar ze hebben daar ook een plaatselijke 
afdeling van het Rode Kruis voor de zieken, van het Wit-Gele Kruis voor de 
katholieken, van het Groene Kruis voor de Aalstenaars, van het Zwart Kruis 
voor de Vlamingen en van Blauwe Kruis voor de beesten.  
 
Onlangs was er een struise atleet die geschreven had : 
 Blauw-Gele Kruis 
 Groen Kruiskensveld 34 
 Heikruis 
 
Als de mensen het nog niet weten, hoe moeten wij het dan weten? Maar ik 
heb dat opgelost: ik heb over dat adres een groot kruis getrokken en 
geschreven: “Terug naar afzender”.  
 
Daarna ben ik een stevige pint gaan drinken in het wijkcafé. 
“En dat café heette: ‘Het Kruis’”, zei ik gelaten. “Hoe kunt g’et raden?” vroeg hij 
even berustend. 
 
Na tien minuten goot hij het laatste restje bier naar binnen, scharrelde zijn 
spullen bijeen en zei: “Ik laat mezelf wel uit, maar het is dinsdag en da’s veel 
erger.” Niet begrijpend bekeek ik hem. “Mijn vrouw zal weer Schotse Nero’s 
gemaakt hebben”, verduidelijkt hij, groette nog eens en vertrok.  
 
Tot in augustus, Placied, als de diepvriesschorseneren verdwenen zijn en de 
tijd van de kastomaten weer aanbreekt. 
 

A.W. 
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               Jaarlijkse uitstap BOKRIJK 01/09/2018 
 

Beste leden, 
 
Na een ritje met de bus werden we in Bokrijk in het Koetshuis hartelijk 
verwelkomd met koffie en koeken. 
 
Daarna begon onze wandeling door het verleden. Onder een stralende zon werden 
verschillende historische gebouwen bezocht, zoals woningen, boerderijen met 
dieren, kerk en school. Maar ook een  molen, duiventoren, smidse, weverij en 
bakkerij met lekkere gebakjes en brood.  
 

Hier en daar werden ook verhalen en 
rituelen uit het verleden verteld door de 
plaatselijke bevolking. Bijna alles was  
toegankelijk voor onze patiënten. 
 
Op de middag hebben we genoten van 
stoofvlees met frietjes en ijs als dessert, 
wat ook gelust werd door de wespen. 
 
De wandeling werd in de namiddag verder 
gezet met af en toe een “stop” voor een 
verfrissing op een terras van een 
ouderwets café. 
 

Na het avondeten is iedereen, tevreden en voldaan, huiswaarts vertrokken. 
 
Dank aan alle begeleiders voor het fijne 
initiatief en het goede verloop van de 
uitstap. 
 

 
 
IMSO Team 
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                    Uitstap naar Bokrijk op 01/09/2018 

 
 

De busreis was verrassend en leuk en gaf de gelegenheid om met elkaar rustig te 
keuvelen. 
Er waren veel geïnteresseerden gezien het aangename weer.  
 
Bij de aankomst werden wij zoals steeds verwend met een verzorgd en goed 
ontbijt. Alles was zeer lekker en er was ruim voldoende maar, gezien de beperkte 
ruimte, een beetje ongemakkelijk voor de rolstoelgebruikers. 
 
Bij de rondgang in het park hebben wij mooie lemen huisjes met prachtige 
strooien daken mogen bezichtigen. Bokrijk is een mooi park om in te wandelen en 
om nog eens van vele oude ambachten te genieten.  
 
Bij een gereconstrueerde bakkerij was er gelegenheid tot aankoop van 
kaneelkoekjes, alle soorten brood zelfs met zuurdesem en dit alles ter plaatse 
gebakken en klaargemaakt. Het was zeer lekker en het ambachtelijk karakter was 
zeer present. 
 

 
 
Rond de middag werden wij opgewacht in een restaurant met buiten een terras. 
Iedereen had vrij snel een aangepaste plaats en werd verrast met een lekkere 
maaltijd. 
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In de namiddag bezochten wij een 
mooi Vlaams kerkje met personages 
van vroegere tijden zoals een 
pastoor die op gepaste ogenblikken 
preekte en aanpalend was er een 
schooltje met de schoolmeester en 
zelfs enkele jongeren die de vroegere 
tijden vertolkten. 
Onderweg konden wij een kiekje 
nemen met een boerinnetje die 2 
emmertjes water torste voor de 

koeien.  
 
In O. en W. Vlaanderen was een 
Valkenshow te bezien. “ Prachtig “ 
 
De afdeling Sixties was voor 
rolstoelgebruikers eerder moeilijk 
toegankelijk. 
In het algemeen was het sanitair 
gedeelte zeer toegankelijk.  
 
 
 

Rond 17.00 werden wij terug 
opgewacht voor een rijkelijk 
avondmaal. 
Zo’n een uitstap is zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
 
IMSO verwent ons steeds met een 

mooie dagtrip. Dank aan de organisatie 
en de vrijwilligers. 
 
 
Ria De Lange en Gilbert Noens 
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GROTE WAFELVERKOOP ten voordele van IMSO 

 
Succesvolle wafelverkoop 
 
Wij (Jessy & Micheline) hadden besloten om iets te orgnaniseren voor IMSO 

financieel te steunen want dit is goed voor iedere patiënt.   

 

Na lang nadenken hadden we besloten een grote wafelverkoop te organiseren 

dit samen met de MS patiënten, familie en vrienden.   

 

Na één week hadden we al meer dan 100 dozen verkocht en vervolgens 

kwamen de bestellingen vlot binnen.   We hadden er een 300-tal en we 

dachten we gaan voor de 500 dozen.  Maar op een gegeven moment gingen 

we voor de 800 dozen en nu is de besteltijd voorbij en we hebben exact de 

1600 behaald. 

 

 
 

Dit met de hulp van vele mensen maar bijzonder Lut en echtgenoot met maar 

liefste 477 dozen. 

 

We hadden gehoopt op een succes maar zo een groot succes hadden we niet 

verwacht. Dus Dikke dikke merci aan al de mensen die ons geholpen en 

gesteund hebben.    

                                                                         Jessy & Micheline 
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 GROTE WAFELVERKOOP ten voordele van IMSO 
 

 

 

Wij organiseren een grote wafelverkoop ten voordele van IMSO en hopen op jullie medewerking.   

Vandaar willen we jullie warm maken om zoveel mogelijk wafels te verkopen aan jullie familie, 

vrienden, kennissen ...     Jullie kunnen een bestelling plaatsen via de volgende kanalen : 

 Persoonlijk via Jessy Ribus of haar mama (Micheline Janssens) via onderstaand bestelformulier of door 

afgifte van dit bestelfomulier in de cafetaria te Melsbroek 

 Per email : ribus-janssens@telenet.be   

 Via een persoonlijk bericht op de facebookpagina ‘De Melsbroekjes’ 

We vragen jullie wel dat bij het plaatsen van een bestelling onmiddellijk zal worden betaald. 

Dit kan cash bij afgifte van jullie bestelling of via overschrijving als jullie per email of via de 

Melsbroekjes bestellen en dit kan op het volgende rekeningnummer : BE09 7360 5188 4657 met als 

mededeling : ‘Waferverkoop + volledige naam’  

De bestellingen kunnen gemaakt worden tot ten laatste 16.11.2018. 

De afhaling van jullie bestelling zal plaatsvinden in de week van 03.12.2018 tot en met 07.12.2018 en 

dit tussen 9h00 en 14h00 in de cafetaria van Melsbroek. 

Wat kunnen jullie bestellen : 

 Eenheidsprijs/doos Aantal dozen Totale prijs 

Vanillewafels (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Chocoladewafels (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Frangipane (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Carré confituur (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Zeevruchten (250gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Suikervrije vanillewafels (700gr) 8,00 EUR                                  EUR 

 TOTALE PRIJS bestelling :                                EUR 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Bestelformulier (persoonlijk af te geven aan Jessy of Micheline of in de cafetaria te Melsbroek in een 

gesloten omslag met gepast geld) 

 Eenheidsprijs/doos Aantal dozen Totale prijs 

Vanillewafels (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Chocoladewafels (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Frangipane (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Carré confituur (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Zeevruchten (250gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Suikervrije vanillewafels (700gr) 8,00 EUR                                  EUR 

 TOTALE PRIJS bestelling :                                EUR 

 

Naam + voornaam besteller : ................................................................................................................... 

 

mailto:ribus-janssens@telenet.be
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                 SWIMSO 2019 

                        Sporten voor MS 
 
 
 
               
 
 
               I.M.S.O.                                                                                                            Leuven Erasmus 
 
 

Geachte, 
 
Een dagje ontspanning voor het hele gezin of met vrienden !!! Uitstekend idee, zeker als u er 
ook een goed doel mee steunt! 

 
Neem dus snel uw agenda en noteer: 

 
Zondag 10 maart 2019 van 09.00 tot 17.00 uur 

Zwembad “De Motte”  1930 Zaventem 
Hector Henneaulaan, gemeentepark 

 

SWIMSO 2019 
 

Swimso is een zwemmarathon met een jarenlange traditie. De organisatie is in handen van 
vzw I.M.S.O. (International Multiple Sclerosis Organisation) en Lionsclub Leuven Erasmus. 
Bedoeling van SWIMSO is dat u een ploeg samenstelt om op een uur tijd zoveel mogelijk 
lengtes te zwemmen. U laat zich daarvoor sponsoren door familie en vrienden, per gezwommen 
lengte of tegen een vast bedrag.   
De opbrengst gaat integraal naar personen met M.S.( verbonden aan het Nationaal M.S.-
Centrum te Melsbroek), een aandoening van het centrale zenuwstelsel die in België meer dan 
10.000 mensen treft.  Allerhande tussenkomsten in het voordeel van de patiënten, ( 
hulpmiddelen, medicatie, welfare-activiteiten, toekenning van kosteloze lening, cybercafé, 
driemaandelijks tijdschrift,…worden toegekend. U kan ons volgen op onze website: 
www.imso.be)  
 
Van al dat sporten krijgt u natuurlijk honger en dorst. U vindt ter plaatse alles wat u nodig hebt 
om weer op krachten te komen. 
 
Schrijf u meteen in (vὀὀr 03 maart 2019) en kom op 10 maart 2019 met zoveel mogelijk 
vrienden en familie naar Zaventem. Bent u niet vrij, dan kunt u ons altijd steunen door een 
bedrag te storten op rekeningnummer: BE72 6528 3223 4016 van  IMSO - SWIMSO 2019 
(voor giften vanaf € 40,00 ontvangt u een fiscaal attest). 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
De Donder Luc Coördinator, Gsm: 0477 / 20 91 19 Email: dedonder.luc@gmail.com,  

file:///C:/Users/Luc/AppData/Local/Temp/www.imso.be
file:///C:/Users/Luc/Documents/IMSO%20DOCUMENTEN/SWIMSO%202016%20DOCUMENTEN%20NL/dedonder.luc@gmail.com
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     Interview van de heer Christian J. (Geboren in 1974). 
 

 
PERIODE VÓÓR DE ZIEKTE 
 

Het familiaal milieu, de uitgevoerde studies. 

 

Yvon – Willen we starten met uw jeugdjaren ? In welk milieu werd u grootgebracht ? 

C. – Mijn ouders … mijn vader was arts. 

Y. – Ah zo ! En u bent dat ook !  

C. – Inderdaad. Y. – Ah ! het is wel een traditie. C. –  Ja. 

 

Y. – Waar werd u geboren ? C. – In Namen.  

Y. – En, uw studies ? C. – Voor een groot deel in Namen. Ik volgde er lager en secundair onderwijs. De 

eerste drie jaar lager onderwijs bij de Broeders.  

 

 Y. – Welke Broeders ?  

C. –  De Broeders van de Christelijke Scholen. Nadien ging ik naar de Jezuïeten waar ik de laatste jaren 

van de lagere school en de humaniora volgde. 

 

Y. – Wat bedoelt u met de laatste jaren ?  

C. – Het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Nadien volgde de humaniora tot het vierde jaar de twee laatste 

jaren. De twee laatste jaren humaniora volgde ik bij de Broeders van het Heilig hart te Burnot naast 

Philippeville.  

Daar de studies vlot verliepen, heb ik voor geneeskunde gekozen aan de Faculteit te Namen waar ik de 

eerste drie jaar heb gestudeerd, gevolgd van vier jaar aan de UCL (Université Catholique de Louvain).  

Vervolgens heb ik gekozen voor een opleiding als specialist eerst in radiotherapie en nadien nucleaire 

geneeskunde te Leuven en te Woluwe.   

 

 Uw verhouding tegenover derden 

 

Y. – Hoe verliepen uw verhoudingen met uw ouders, uw familie ?  

C. – Vlot. (N.B. : aan zijn blik was duidelijk dat zijn verhoudingen met zijn familieleden zeer goed 

waren)  

Y. – En, ik veronderstel dat je deel uitmaakte van een welstellende familie. 

C. – Ja. We leefden zonder zorgen maar eenvoudig. We konden zonder geldzorgen onze studies volgen en 

genieten van de jaarlijkse vakantie. 

Y. – Had u ook broers en zussen ? C. – Ja, ik had één zus en zes broers.  

Y. – En in welke volgorde moet ik u situeren ? C. – Op de vijfde plaats, de voorlaatste. Y. – Hoe ging u 

om met uw zus en broers ?  

C. – We hadden een goede verstandhouding. Onze zus heeft zich veel ingezet voor ons.  

Y. – Zo, ja, zij was de grote zus ! C.- Onder de jongens waren er de drie groten en de drie kleinen 

waarvan ik deel uitmaakte. We kwamen vooral goed overeen met die van onze leeftijd. 

 

De godsdienstige en filosofische overtuigingen  

 

Y. – U werd opgevoegd met een christelijke opleiding. 

C. – Ja. Y. – Een katholieke opleiding voor heel het gezin? C. - Ja, voor alle zeven.  

Y. - In uw kinderjaren, waren jullie gelovig ? Was u gelovig ? C. – Ja, zeker, ik was gelovig. 

Y. – Had u nooit enige problemen met het geloof ?  
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C. –  Neen, ik was ook misdienaar.  

Y. – Ja, had u geen moeite om de geloofsbelofte af te leggen ?   

C. – Neen, neen, toen stelden we ons deze vragen niet. We beschouwden het als natuurlijk want voor ons 

was gelovig zijn normaal. 

Y. – Persoonlijk had ikzelf geen problemen met het erkennen van de evangelische waarden want het zijn 

die waarden die we moeten naleven : zich niet zelfzuchtig opstellen en zich bekommeren over zijn naaste 

en het algemeen belang. Maar een geloofsbelofte heb ik kunnen afleggen. Die stap zetten is nog een ander 

probleem dan zich akkoord verklaren met christelijke waarden.  U, hebt deze stap kunnen zetten en hebt u 

dat kunnen volhouden. C. – Ja. 

 

 

DE PERIODE NA UW STUDIES 

 

Y. – Hoe kwam het dat u in Templeuve (naast Doornik gelegen) ging wonen ? 

C. – Ik heb de verhuis van de dienst nucleaire geneeskunde meegemaakt van Louvain (Leuven) naar 

Woluwe (N.B. na de uitwijzing van de Franstalige U.C.L.). Toen kreeg ik het bezoek van een collega uit 

Doornik die me voorstelde om in Doornik een dienst nucleaire geneeskunde op te richten.  

Y. – Van nucleaire geneeskunde. Kan u dat even toelichten ? 

C. – Inderdaad, ik zou kunnen toelichten met te zeggen dat het hier gaat over medico-technische diensten. 

Ik moet eraan toevoegen dat ik destijds, in 1978, de keuze had tussen 10 ziekenhuizen en ik dan voor 

Doornik gekozen heb omdat ik daar als eerste specialist in nucleaire geneeskunde aankwam en er alles 

kon oprichten ! 

 

De verhoudingen met anderen 

 

Y. – Is u getrouwd ? C. – Ik huwde op het einde van mijn studies, in 1975. Ik volgende toen nog mijn 

opleiding als arts-specialist. Y. – Hoezo ? En hoe heb je dan je plan kunnen trekken op financieel vlak ?  

C. – Als assistent in opleiding werd men maar weinig betaald; gelukkig kon mijn vrouw ook werken  

en  hebben mijn ouders wat kunnen helpen. Deze situatie is maar verbeterd op het einde van mijn 

specialisatie.  

Y. – Hebt u kinderen ? 

C. –  Ik heb drie kinderen. In 1979 werd ons eerste kindje geboren, juist na het beëindigen van mijn 

opleiding.  

Y. – En nadien om de twee jaar  ?  

C. –  Neen, wel alle drie jaar. Y. – U hebt mevrouw laten uitblazen ?. Y. – Ja, het was haar voorstel om 

tussenin wat te kunnen uitblazen. Dus werden de kinderen geboren in 1979, 1982 en 1985.  

 

 

EERSTE ZIEKTETEKENS EN DIAGNOSE 

 

Y. – Wanner zijn de eerste ziektetekens opgetreden ? Op welke leeftijd ?  

C. – Wel, ongeveer op mijn 50 jaar. Toen begon ik met één been te manken en heeft de oppuntstelling 

geleid tot het vaststellen van MS-letsels. Maar toen was de uitbreiding zeer beperkt, er werd me toen geen 

therapie voorgeschreven.  

Y. –  Ik veronderstel dat u in het begin hebt geoordeeld dat u maar last had van een beperkte 

vermoeidheid ?  

C. – In de beginfase kwamen de klachten al voor na twee, drie keer afwisselend met een volledig hertstel.  

Feitelijk lijd ik niet aan de klassieke vorm van MS maar wel aan de primair progressieve vorm.  

Y. – Toen verbleef u al in Doornik. C. - Ja.  

Y. – Hoe oud waren uw kinderen wanneer u deze eerste symptomen vertoonde ?  

C. – De laatste geboorte had plaats in 1985. Het is dus meer dan 10 jaar later dat de eerste symptomen 

optraden, nl. in 1998. 
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De financiële toestand 

 

Y. – Op financieel vlak leidde de ziekte niet tot een catastrofaal gevolg. Heb u uw beroepsactiviteit ooit 

moeten stopzetten ? 

C. – Neen, nooit heb ik mijn beroepsactiviteiten in het ziekenhuis moeten stopzetten. De personeelsleden 

en de patiënten hebben zich aangepast eerst aan mijn mankende gang, nadien aan de gang met een 

wandelstok, aan het gebruik van een rolstoel en ten slotte van een elektrische scooter.  

 

Uw religieuze overtuiging 

 

Y. – En, met uw religieuze overtuiging heeft u kunnen omgaan met deze ziekte ?  Of heeft de ziekte uw 

christelijke overtuiging kunnen wijzigen ?  

C. – Neen de ziekte had nooit enige invloed op mijn overtuiging.  

Y. – Want er zijn toch patiënten die bij deze gelegenheid negatief reageren. Geloven is toch belangrijk om 

de ziekte te verwerken en de kop boven water te houden. 

C. – Ja, ja.  Bij sommige mensen speelt dat een belangrijke rol. Bij mij heeft dat een positief effect. Ik kan 

voor een deel het “dolorisme” bijtreden. Ik meen dat een beetje lijden niet onnuttig is en ons dichter bij 

onze overtuiging brengt. Ons lijden verdragen om het meer intense lijden van anderen te verlichten.  

Y. – Dat is het. 

 

De verhoudingen binnen uw familie. 

 

Welke invloed had uw ziekte op uw kinderen ?  Hebben ze zich allemaal kunnen ontplooien ?  

C. - Ja. Mijn oudste zoon had het wel moeilijk in het begin. Hij ondernam enkele pogingen zonder 

resultaat tot hij de opleiding elektronisch ingenieur heeft gevolgd want daar verliepen de studies zonder 

problemen en kon hij ook werk vinden. Mijn tweede zoon is arts. Y. – Ja, dat is de familiale aanleg.  

C. – En mijn dochter is geoloog. 

 

Uw hobby’s 

 

Y. – Welke hobby’s beoefende u in uw jonge jaren ?  

C. – Toen ik jong was deed ik aan sport, maar vooral de scouts beweging was voor mij belangrijk.  

Het bij de scouts dat ik ook nu mijn beste vrienden heb. We komen nog meermaals per jaar samen. Dat is 

voor mij zeer belangrijk. Ik kon genieten van de natuur : samen met mijn twee jongste broers had ik op 

zolder van ons huis te Namen een museum samengesteld van allerlei producten afkomstig uit de natuur 

 

De invulling van bijstand 

 

Y. –  Kon u rekenen op externe ondersteuning ? 

C. – Ja, ik had wel nood aan hulp van buitenhuis. Spijtig genoeg is mijn echtgenote drie jaar geleden 

overleden.  Zij heeft me altijd bijgestaan. We waren veertig jaar samen ! 

 

Aanpassingen van uw woning 

 

Y. – Bleef u in dezelfde woning ? C. – Ja, ik heb ze helemaal aangepast.  

Y. – Beschikte u over een traplift. C. – Ja, daar had mijn vrouw voor gezorgd. Zij had alles voorzien. Ze 

had ook voorzien dat de badkamer naar het gelijkvloers werd verhuisd. Zij nam altijd het initiatief en 

moest me telkens aanzetten om deze veranderingen uit te voeren, waarvan ik achteraf zeer tevreden was. 

Ik was ook bijgestaan door een verpleegster, een huishoudster en een familiale helpster.  

Ik volgde kinesitherapie, zowel thuis als in een zwembad.  
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Het omgaan met de ziekte 

 

Y. – Hebt u het hoofd boven water kunnen houden ? Of was dat voor u niet van toepassing, u bleef 

altijd dezelfde ? 

C. – Ja, door komt het op neer.  De ziekte was progressief en ik heb me altijd kunnen aanpassen. In 

het begin beperkte mijn gangstoornis zich tot manken, nadien had ik nood aan een wandelstok, 

daarna moest ik overstappen naar de rolstoel en tenslotte heb ik mijn wagen volledig laten aanpassen.  

 

Y. – Ik deed ooit een interview te Maubray (naast Doornik). De patiënt die ik toen bezocht kon zijn 

tuin nog onderhouden. Tot hij dan plots niet meer kon stappen. Hij moest dan een tijd wachten 

waarna hij opnieuw enkele stappen kon zetten. De plotse uitval van de gang was voor deze man 

wanhopig. Zijn vrouw had dan de kinderen opgeroepen om hun vader bij te staan.  Ze hadden hem 

dan een computer gekocht. Dat heeft hem kunnen bekoren en kon voorkomen dat hij volledig 

wegzakte. Hij was onderwijzer en kon nadien leerlingen helpen met het geven van inhaallessen.   

C. – Voor mij gaat het wel en vele zaken kunnen me nog boeien. 

 

Y. – U had ook het geluk te kunnen terugvallen op een zeer constructief familiaal milieu.  

C. – Ja, dat is belangrijk. Ik deed ook veel sport, vooral tennis. Ik herinner me nog dat op een dag 

mijn linker been niet meer kon volgen. Maar dat was snel vergeten. 

Y. – En toen hebt u geen vermoeden gehad van … ?  C. – Neen, daar heb ik niet aan gedacht mits dat 

van voorbijgaande aard was. Maar nadien heb ik begrepen dat het al het eerste teken was van mijn 

ziekte.  

 

Y. – Kan u nog stappen ?  

C. – Ja, maar met bilaterale steun aan een meubel of aan de arm van iemand enerzijds en een 

wandelstok anderzijds.   Ik ben nog wel snel vermoeid. Dan moet ik wel wat rusten, soms zelfs wat 

slapen maar niet langer dan 10 minuten.  

 

 

Het belang van de familie 

 

Y. – We hebben nog niet alles verteld en we zouden nog verder kunnen nagaan wat er allemaal 

gebeurde. Het interview was bijzonder rijk aan informatie. Het is duidelijk geworden dat de familiale 

bijstand zo belangrijk is.  

C. – Zowel tijdens de kinderjaren, tijdens het huwelijk en ook de inbreng van de vrienden niet te 

vergeten.  Ik heb vrienden in Doornik, medestudenten uit Leuven, en de ziekte heeft me nooit belet 

mijn beroep uit te oefenen en mij verantwoordelijk te voelen voor mijn patiënten. 

 

Y. – U hebt uw beroep kunnen uitoefenen zonder vermoeidheid ?. Maar met de leeftijd voel je wel 

aan dat het werkritme toch verzwakt. 

C. – Ja, maar ik hoor hierbij toch een zeer positief verhaal dat aangeeft dat sommigen verder kunnen 

blijven werken, niet tegenstaande een ziekte, die algemeen aanvaard wordt als een ernstige ziekte.   

 

Y. – Ga je soms nog op reis ?   

C. –  Ja, ik aarzel wel maar meestal doe ik het toch als alles goed geregeld is. Ik wou sinds lange tijd 

op bedevaart gaan naar Santiago de Compostella tot mijn dochter mij vroeg of ik nu werkelijk naar 

Santiago gaan? En verleden jaar heb ik dan met haar de reis ondernomen. We namen een vlucht en 

huurden ter plaatse een wagen. 

Y.- Hoelang ?  

C.- Alles samen, een week. Het was vermoeiend voor mij en de anderen want ik moest in- en 
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uitstappen, trappen doen met de nodige hulp. Maar achteraf was ik gelukkig dat ik het kon 

meemaken. 

 

Y. – Dat was fijn van uw dochter. 

C. – Ja. Met mijn dochter en haar man reisden we nog naar IJsland. Zo kan ik nog verder aangename 

zaken beleven. En we weten nooit wat er ons te wachten staat.  

 

 Commentaar 

 

 Christian komt naar het centrum voor opname, één maal per jaar rond de maand augustus. Ik 

had de gelegenheid hem voor het eerst te ontmoeten op 28 augustus 2018. Die dag ging hij al 

akkoord om mee te werken aan het interview. Maar omdat hij de volgende dagen het ziekhuis ging 

verlaten, zijn we overeengekomen om een tweede samenkomst vast te leggen bij hem thuis te 

Templeuve (Doornik) die dan doorging op vrijdag 6 november 2018. 

 

We hebben het interview afgerond met het genieten van een goede trappist van Maredsous. 

Nadien toonde hij me zijn tuin waarbij de paden waren aangepast voor het verplaatsen met de 

rolstoel. Zijn tuin deed me terugdenken aan die van Alice in wonderland, een prentboekje uit mijn 

kinderjaren.  

We bezochten heel zijn tuin en gingen zo van de kippen naar een fazant die we eten gaven. 

 

            Christian liet me zijn verzameling van met stro opgevulde dieren bewonderen, overblijfselen 

van zijn verzameling door hem genoemd het “museum natuurgeschiedenis” waarnaar hij verwees in 

het interview. 

 

Hij gaf me ook wat uitleg over de bijstand waarop hij een beroep kon doen. Op de eerste 

plaats de brave dames van het huis tegenover onze woonst: twee zussen, zestigers, die hem op een 

zekere dag hebben geholpen wanner hij gevallen was en niet meer recht kon. Toen hebben ze hem 

met tweeën recht getrokken en in zijn rolstoel gezet, met inspanning van alle krachten om 70 kg op te 

tillen ! 

Daarnaast beschikt Christian nog over een tweede, derde en vierde lijn hulpdiensten. Is dat geen 

organisatie ! 

 

Christian blijft nooit inactief en ontvangt als arts nog één dag per week patiënten.  

Hij blijft goed omringd door zijn vrienden en familie. Zijn geloof vervult een grote rol in het 

verwerken van zijn ziekte. 

 

 Tegen 16 u., kwam zijn oudste zus vergezeld van een vriendin op bezoek. Toen heb ik het 

dynamisme van zijn zus van 77 jaar kunnen vaststellen, de inzet en toewijding die ze destijds heeft 

getoond om haar moeder bij te staan in de opvoeding van Christian en zijn jongere broers. 

 

 Ik verliet Templeuve met nieuwe moed, mijn voortdurend twijfelen als agnosticus werd wat 

meer omgebogen naar de groene kant. 

 

Moge het lezen van dit interview de gelovigen versterken, de agnostici versterken, de 

atheïsten doen twijfelen ; in ieder geval de patiënten en hun familie helpen om het hoofd boven water 

te houden. 

 

Bedankt Christian. 

 

 

          Yvon 
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Grillfestijn Kurt Smet 
t.v.v.: MS Liga Vlaanderen & I.M.S.O. Melsbroek 

Op zondag 17 maart 2019 
in het “Gildenhuis” 

Kloosterstraat 22, 1840 Malderen 
Van 11:00 uur tot 18:30 uur brand het vuur 

 
 
 

 
Menu volwassenen: € 25,00 pp         Menu kinderen € 15,00 
/kind 
 
 
 
Voorgerecht:                                                     Hoofdgerecht: 
- Vis in pappiot met kruidenboter                      - 2 stukken vlees 
 
 
Hoofdgerecht:                                                   Dessert:  
- 3 stukken vlees                                               - ijsje 

 
 

Vooraf intekenen voor 4 maart 2019 
Bankrekening nr.: BE46 9733 5442 8536 

Wij bieden steunkaarten aan van 05,00 €, die je kan inruilen als 
mindering voor drank aankoop 

 

De familie Smet – De Baerdemaeker en zijn vrijwilligers 
danken u bij voorbaat 

 

Contact: Moeke Lutgarde 
Info: lutgarde10db@telenet.be 

 

mailto:lutgarde10db@telenet.be
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TE KOOP 

 
Alternating Oplegmatras PRI > 50. Prijs overeen te komen. 

Bevindt zich nog in ongeopende verpakking. 

Af te halen in Mechelen of Tienen. Tel. 016/81.38.48 gsm: 0499. 424 642 

André Deprez, Donystraat 19, 3300 Tienen. 

 

                Feestkalender 2019 

 

Zondag 10 maart : SWIMSO - IMSO 

Zondag 17 maart : Grillfestijn 

Zaterdag 27 april : Kippenfestijn – Rotary. 

Week 01-05 mei : Paasbedeling – IMSO 

Zondag 12 mei : Moederdag – IMSO 

Zaterdag 01 juni : Koud buffet – IMSO 

Woensdag 12 juni : Algemene Vergadering IMSO 

Zondag 09 juni : Vaderdag – IMSO 

Zaterdag 07 september :Jaarlijkse uitstap - IMSO. 

Dinsdag 03 december : Kerstfeest - Rotary. 

Week 16-20 december : Bedeling kerstfeest – IMSO. 

 

 

Deze kalender, opgemaakt op 09/10/2018, kan nog verder gewijzigd 

worden. 

 



 

IMSO 2018/4 25  

 

PUZZEL EN SUDOKU  
 
Puzzel 

Wij ontvingen 11 juiste antwoorden.  
De correcte werden ingestuurd door : Chantal Claes, Frieda Clemens, Rita Pans, 
Marie-Louise Peetermans, Madeleine Petrus, Simone Steels, Josiane Swinnens, 
Jenny Van Landeghem, Rita Verbeke, Livia Verschueren en Noëlla Wuytack. 
 
Uit de hoed kwam : Chantal Claes. 
 
Sudoku  
 
Er waren 14 juiste antwoorden. De correcte antwoorden werden ingestuurd door : 
Chantal Claes, Frieda Clemens, Rita Pans, Marie-Louise Peetermans, Madeleine 
Petrus, Alfons Roosen, Simone Steels, Swinnens, Marina Van den Brande, Jenny 
Van Landeghem, Rita Verbeke, Livia Verschueren, Martha Vervoort en Noëlla 
Wuytack. 
 
De winnaar heet : Jenny Van Landeghem. 
 
 

 
 
 

 



 

IMSO 2018/4 26  
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Zweedse puzzel N° 4 
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Aanpassing lidgeld 2019 
Ajustement des frais d’adhésion 2019 

Patiënten / patients: 20,00 € 
Familie en sympathisanten / familles et amis: 30,00 € 
Steunende leden / les membres d’honneur: 50,00 € 

Giften / dons 

Supplement van minstens 40,00 € + het lidgeld 
geven recht op een fiskaal attest. 

Vb: 40,00 € + 20,00 €  lidgeld = 60,00 € 
 40,00 € + 30,00 €  lidgeld = 70,00 € 

Une attestation fiscale sera délivrée pour les dons, minimum de 40,00 €, 
supplémentaire à la cotisation. 

Example: 40,00 € + 20,00 € cotisation = 60,00 € 
 40,00 € + 30,00 € cotisation = 70,00 € 

Betalingen voor 01/04/2019 
Paiements avant le 01/04/2019 

  Raad van bestuur  Conseil d’administration 

IMSO: Lidgeld / cotisation 

   BE63  6528  3223  3208 

I.M.S.O. vzw
Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek

BBUBEBB 
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JANUARI - JANVIER  FEBRUARI - FEVRIER 
     

LECLERQ Marguerite BRUSSEL  DE GEYTER Eliane   RIXENSART 

KINDERMANS Hilde LANDEN  CLAEYS Nicole GRIMBERGEN 

VANTHOOR Nancy BERLARE  KAMERS An LEUVEN 

ZAHMIDI  Fatima MOLENBEEK ST JEAN  BERCKMANS Jeannine MECHELEN 

VITALE Giovan HALLE  VAN DEN BRANDE D. PUTTE 

VAN BORM Ingrid BORNEM  WILLEM  Inge ASSEBROEK 

HENDERICKX Agnes ST KATELIJNE WAVER  RIBUS Jessy BOORTMEERBEEK 

DE VRIES Jan SCHELLE  GOOVAERTS Augusta DUFFEL 

VAN HEEDE Dimitrie DIKSMUIDE  FRANCKAERT Freddy ST GILLIS WAAS 

VAN MELKEBEEK  Filip ANDERLECHT (Brussel)  BENSEDDIQ  Jamal IXELLES 

HOUBEN Jacques LEUVEN  DE WEERT Ingrid HERENT 

NAUTS Olivier MANAGE  POPLEMONT Valerie ANDERLECHT 

PIESSENS  Kris LONDERZEEL  RENTEURS Francois DEURNE (Antw) 

CEYSSENS Roger KURINGEN (Hasselt)  BENGARDA Moumma RENAIX 

MOMMENS Germaine ELEWIJT  VAN BENEDEN André WILLEBROEK 

DEROO Ingrid GEMBLOUX  DELANGHE Caroline  MARIAKERKE  (Gent) 

HORVATH Berlinda TEMSE  SCHNEIDER Emilie BRUSSEL 

PETRUS Madeleine  DILBEEK  SCHUERMANS Arlette SINT-TRUIDEN 

DE GRAEF Carine   EDEGEM  DE VRIES  Koen HERENT 

DRABBE Brigitte  VELTEM  JACKERS  Elisa RIEMST 

CARDON  Jacqueline    KRAAINEM  HEERWEGH Greta   TEMSE 

DE MEERSCHMAN S.  ASSE    

DEQUIDT Annelies VEURNE    

STEVENS Christine DILBEEK    

BEULLENS  Willy HERENT    

ROGGEN Nadia TIENEN    

PIERRE Dirk BUGGENHOUT    
 

 
 
Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw verjaardag, gelieve 
dan uw adres en geboortedatum mede te delen aan de receptie van het Centrum. 
Si votre nom, en tant que membre de l’IMSO, n’est pas mentionné au mois de votre 
anniversaire, prière dans ce cas de communiquer votre date de naissance et votre 
adresse à la réception du Centre. 
 
 

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 
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MAART - MARS 

VAN ASSCHE Maaike HERENT 

TOREMANS Marina LEUVEN   (Vl Br) 

VAN ROOSBROECK Jos PUTTE 

PEETERMANS M-L VEERLE-LAAKDAL 

NOENS Gilbert ST NIKLAAS 

VERSCHUEREN Livia DEURNE 

ZEGERS Maria HEIST-OP-DEN-BERG 

GOEN Simone TIENEN 

LEMMENS ALEX  jos HECHTEL-EKSEL 

VAN DE VONDEL IRA ANTWERPEN  (Hoboken) 

VAN DAM Marie LINKEBEEK 

VANDAMME Anne MECHELEN 

LUYCKFASSEEL Francine VILVOORDE 

HENS Genoveva SCHOTEN 

MOENS Elise MELSBROEK 

DEWIT Sofie OUD-HEVERLEE 

KALOGEROPOULOS Rosa ANDERLECHT 

DE BIE Victorina KEERBERGEN 

OLBRECHTS Jozef BEIGEM 

DE VOECHT Frank RUMST 

RAYMAEKERS Jacqueline TIENEN 

VERSTRAETEN  Dirk BRASSCHAAT 

SCHEERS Ragna DEURNE 

WERELDS A. DENDERHOUTEM 

MILLAN  RUIZ Anna VILVOORDE 

FRIEDRICH  Joyce TERVUREN 

DELMOITIEZ Elke SOIGNIES 

VAN CLEEMPUT Erik BRASSCHAAT 

SELS  Lutgardis RANST 

VERVOORT Martha SCHOTEN 

VERBEKE Rita HOEVENEN 

DESMEDT Liliane HALLE 

SMEKENS Werner WOMMELGEM 
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Voeux de Noël et de Nouvel An 

Je vous souhaite une fleur pour chaque 

jour, 

Un mot gentil et un sourire, 

Un bras autour de vos épaules 

et un clin d’œil, 

Pardessus tout, le pouce vers le haut, 

“ d’être bien“ en 2019 

Le Conseil d ‘administration vous souhaite   
le meilleur pour l’avenir. 

Nelly Coopman 
Présidente de l’ ‘ I.M.S.O. 
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Réglement général sur la protection de la vie privée (GDPR) 
 

Le règlement général sur la protection des données (AVG) ou le règlement 
général sur la protection des données (GDPR) en anglais est entré en vigueur 
le 25 mai 2018. Ce règlement donne aux citoyens européens le droit de 
vérifier leurs données personnelles et établit des règles uniformes que les 
entreprises et les organisations doivent respecter. 

I.M.S.O. attache une grande importance à la protection de la vie privée de ses 
membres et traite toujours vos données avec le soin nécessaire. À travers 
le "réglement respect de la vie privée" , I.M.S.O. informer au mieux ses 
membres sur la manière dont l'ASBL traite les données à caractère personnel 
collectées et traitées à leur sujet. Cette politique de confidentialité clarifie, 
entre autres choses, la manière dont les données personnelles des membres 
de l'OBNL sont traitées et comment les membres peuvent exercer leurs droits 
tels que l'inspection, la modification, la correction et la suppression. 

I.M.S.O. peut traiter les données personnelles suivantes de ses membres: 
- données d'identification telles que nom et photo 
- des données administratives telles que l'adresse e-mail, l'adresse et la date 
de naissance 
- autres informations communiquées par un membre dans le cadre de 
l'organisation d'une intervention financière 
Ces données ne sont traitées qu'avec le consentement explicite et éclairé du 
membre. 

Avez-vous des questions sur la façon dont I.M.S.O. utilisez vos coordonnées 
ou si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, veuillez contacter 
info@imso.be et nellycoopman@gmail.com ou par écrit I.M.S.O. vzw 
Vanheylenstraat 16 1820 Melsbroek 

Nous allons essayer de vous aider dès que possible. Vous avez également le 
droit de déposer une plainte auprès de l'autorité belge de la protection des 
données. Le texte complet au sujet de la vie privée est disponible surla page 
d’accueil du site de l’IMSO : www.imso.be 

http://www.imso.be/Privacy/Le%20respect%20de%20la%20vie%20priv%C3%A9e.pdf
mailto:info@imso.be
mailto:nellycoopman@gmail.com
http://www.imso.be/
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WWW.INFORMATIONSMEDICALES.BE MEDIAPLANET 

▲ Le diagnostic de SEP est établi par un neurologue sur base d'examens, dont une IRM et une ponction lombaire.

« La recherche sur la SEP tourne toujours 
à plein régime » 

En dépit d’années de recherche, il n’existe encore aucun médicament capable de guérir 
totalement les patients atteints de sclérose en plaques. Les sociétés pharmaceutiques, 
et notamment l’américaine Biogen, mènent pourtant d’intenses recherches dans ce 
domaine et développent des médicaments. 
Le Dr. Anoek Symons, Senior Medical Manager chez Biogen, souligne que les 
recherches sur la maladie sont loin d’être terminées. Texte : Matthias Vanheerentals. 

Quels sont les premiers symptômes de la SEP ? 

« La SEP est une a_ection complexe. Comme la maladie peut atteindre l’ensemble du 

système nerveux, les premiers signaux d’alerte variant très fortement d’un patient à 

l’autre. 

Le diagnostic de SEP est établi par un neurologue, sur la base d’examens 

complémentaires dont une IRM, une ponction lombaire et un examen clinique 

neurologique complet. La SEP est généralement diagnostiquée entre l’âge de 25 et 35 

ans, et elle touche beaucoup plus souvent les femmes que les hommes. » 

Dr. Anoek Symons
Senior Medical Manager 

Biogen Il existe des traitements contre la SEP depuis 25 ans environ. Quels
en sont les effets concrets pour les patients souffrant de SEP ? 
« Il est démontré que ces medicaments ont un effet sur la maladie. Ils permettent de réduire le nombre 

de poussées, ce qui est important pour la qualité de vie du patient. Ces dernières 
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années, nous avons remarqué qu’une diminution des poussées peut également s’accompagner d’une 

forte amélioration des perspectives et du pronostic du patient.  

 Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos efforts. À ce jour, il n’est toujours pas possible de 

guérir la SEP. Et il n’est toujours pas possible de réparer les lésions causées par la SEP. C’est 

précisément pour répondre à ces besoins qu’il est crucial de continuer à investir 

dans la recherche.» 

Pourquoi est-il si difficile de vaincre définitivement la SEP ? 
« La SEP est une a_ection complexe qui peut atteindre l’ensemble du système nerveux et dont les 

causes sousjacentes n’ont pas encore été entièrement élucidées. Il est dès lors di.cile de développer un 

médicament capable de guérir complètement la maladie. » 

Vous menez des recherches sur la SEP depuis 40_ans. 
En quoi ces recherches sont-elles si importantes ? 
« En tant que leader dans la recherché en neurosciences, il est très important de continuer à investir 

dans la recherche d’un traitement contre 

 la SEP qui serait à même de guérir la maladie. Nous travaillons en ce sens avec des centres de 

recherché académiques afin d’améliorer le diagnostic, le suivi et le traitement 

des personnes qui vivent avec la SEP. Nous tentons d’identifier la cause de la maladie et de chercher, 

des solutions en vue d’optimiser les soins aux patients._» 

"Une grande base de données international est en cours de

construction. Faite en collaboration avec des hôpitaux et des centres 
académiques, elle rassemble des données anonymes de patients 
atteints de SEP 

De nombreuses recherches sont également en cours au niveau international. 
Quels en sont les objectifs ? 
« Sur le plan international, une grande base de données est en cours de construction, collectant de 

nombreuses données anonymes de patients atteints de SEP en collaboration avec des hôpitaux et des 

centres académiques. Cette base de données peut marquer une étape importante en vue de rassembler 

les données de patients à grande échelle afin de nous 

permettre, nous l’espérons, d’acquérir de nouvelles connaissances. 

Nous espérons ainsi encore améliorer nos recherches et trouver réponse à quelques questions 

cruciales, tells que : quels sont les facteurs susceptibles d’avoir une valeur prédictive de l’évolution 

de la maladie et quel est l’effet à long terme d’un traitement 

très précoce_ ? Il existe naturellement déjà de nombreux partenariats, un peu partout dans le monde, 

qui unissent des centres académiques et des sociétés pharmaceutiques dans le but de poursuivre les 

recherches sur la cause de la maladie et de mettre au point de nouveaux traitements 

potentiels. En parallèle, nous cherchons aussi des solutions afin d’optimiser le soutien et le suivi des 

personnes qui vivent avec la SEP.» ■  

CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN COLLABORATION AVEC BIOGEN. 

Dr Anoek Symons 
Senior Medical 
Manager 
Biogen 
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               GROSSE VENTE DE GAUFRES au profit d’ IMSO 
 

 

 

Nous organisons une grande vente de gaufres au profit d'IMSO et nous espérons à votre coopération 

Nous voulons vous appeler pour vendre autant de gaufres que possible à votre famille, vos amis, vos 

connaissances, ...      Vous pouvez passer une commande de la manière suivante: 

 Personnellement à  Jessy Ribus ou sa mère (Micheline Janssens) en remplissant le bon de commande ci-

dessous ou en remettant ce bon de commande à la cafétéria de Melsbroek 

 Par email : ribus-janssens@telenet.be   

 Par un message personnel sur la page facebook ‘De Melsbroekjes’ 

Nous vous demandons de payer immédiatement si vous faites une commande.   Vous pouvez payer en 

espèces au moment de l’émission de bon de commande ou par virement si vous faite une commande par 

email ou par la page ‘De Melsbroekjes’ et cela peut être fait sur le numéro de compte suivant : BE09 

7360 5188 4657 avec la référence : ‘vente des gaufres + nom et prénom’. 

Les commandes peuvent être effectuées jusqu'au 16.11.2018 au plus tard. 

La collecte de votre commande aura lieu dans la semaine du 03.12.2018 au 07.12.2018 et ceci entre 9h00 

et 14h00 à la cafétéria de Melsbroek. 

Que pouvez-vous commander: 

 Prix unitaire/boîte Nombre de boîte Prix total 

Gaufres à la vanille (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Gaufres au chocolat (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Frangipane (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Carré confiture (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Fruits de mer au chocolat (250gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Gaufres à la vanille sans sucre (700gr) 8,00 EUR                                  EUR 

 PRIX TOTAL de commande :                                EUR 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Bon de commande   (remettre personnellement à Jessy, Micheline ou à la cafétéria de Melsbroek, dans 

une enveloppe fermée avec l’argent approprié) 

 Prix unitaire/boîte Nombre de boîte Prix total 

Gaufres à la vanille (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Gaufres au chocolat (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Frangipane (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Carré confiture (700gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Fruits de mer au chocolat (250gr) 6,00 EUR                                  EUR 

Gaufres à la vanille sans sucre (700gr) 8,00 EUR                                  EUR 

 PRIX TOTAL de commande :                                EUR 

 

Nom et pénom donneur d’ordre : ............................................................................................................ 

 
  

mailto:ribus-janssens@telenet.be
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     SWIMSO 2019      

    Sports pour tous 
 
 
 
               
 

                I.M.S.O.                                                                                                              Leuven Erasmus 
 

Chers amis, 
 
 

Un jour de détente pour toute la famille ? Excellente idée, surtout si de plus c’est pour une 

bonne cause ! 
 

Dimanche 10 mars 2019, de 9,00 heures à 17,00 heures 

Piscine de Zaventem “De Motte” 

SWIMSO 2019 
 

Swimso est un marathon de natation de longue tradition. Son organisation est entre les 

mains de l’a.s.b.l.  IMSO (International Multiple Sclerosis Organisation) et du Lionsclub 

Leuven Erasmus. 

Les recettes vont intégralement aux personnes atteintes de sclérose en plaques, une 

affection du système nerveux central qui touche plus de 10.000 personnes en Belgique. 

 

Le but du SWIMSO est que votre équipe parcourt le plus de longueurs possible en 1 heure. 

Vous vous faites sponsoriser par longueur ou pour un montant fixe. 

Pour plus d’information : voir ci-dessous le lien du site IMSO. 

À cause de ces longueurs, vous aurez évidemment faim et soif. Mais vous aurez sur place 

tout ce qu’il faut pour vous restaurer. 

 

Allez ! inscrivez-vous et venez à Zaventem le 10 mars 2019 avec famille et amis. Si vous 

n’étiez pas libre ce jour-là, vous pourriez toujours nous sponsoriser par un versement sur 

le compte :  

BE72 6528 3223 4016 du SWIMSO (pour les dons à partir de 40 € vous recevrez une 

attestation fiscale). 

 

Merci pour votre collaboration ! 
 
De Donder Luc Coordinateur :  0477 20 91 19 
 

Annonces, flyers du marathon, formulaires de sponsorisation et itinéraire 

Vous pourrez charger ces documents à partir du site de l’IMSO : 

http://www.imso.be/SWIMSO/Swimmarathon.nl.htm  

http://www.imso.be/SWIMSO/Swimmarathon.nl.htm
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INTERVIEW DU 27 AOÛT 2018 DE MONSIEUR CHRISTIAN J. (NÉ EN 1947) 
 

 

LA PÉRIODE D’AVANT 
 

Le milieu familial, les études 

 

Yvon – Si vous voulez, commençons par votre jeune temps. De quel milieu étaient vos 

parents ?  

C. – Mes parents étaient … mon père était médecin.  

Y. – Ah ! Et vous l’êtes aussi !  

C. – Oui. Y. – Ah ! c’est devenu une tradition. C. –  oui.  

Y. – Et, où êtes-vous né ? C. – À Namur.  

 

Y. – Et, vos études ? C. – J’ai fait la plus grande partie de mes études à Namur, primaires 

et secondaires ; mes trois premières primaires chez les Frères. Y. – Quels Frères ?  

C. –  Les Frères des écoles chrétiennes. Puis j’ai été chez les Jésuites pour le reste des 

primaires et pour les humanités.  

Y. – C’était quoi, les dernières années primaires ?  

C. – Les quatrième, cinquième et sixième.  Puis j’ai fait mes humanités chez les Jésuites. 

Pas entièrement : en avant-dernière année on m’a conseillé de changer d’école parce que 

j’aurais sans doute des difficultés à réussir chez les Jésuites (NDLR : le visage de C. 

s’assombrit en disant ces derniers mots). Donc j’ai fait mes deux dernières années chez les 

Frères du Sacré-Cœur, à Burnot, près de Profondeville. Puis, comme ça a bien marché, j’ai 

commencé la médecine et j’ai fait trois ans aux Facultés à Namur. Après j’ai fait quatre 

ans à Louvain et puis j’ai fait encore cinq ans de spécialité, à Louvain puis à Woluwé, 

d’abord en radiothérapie, puis en médecine nucléaire. 

 

 Les relations 

 

Y. – Et, du point de vue de vos relations, comment est-ce que ça s’est passé ? Cela allait 

bien chez vous, avec vos parents, votre famille ?  

C. – Oui. (NDLR : visiblement, à voir le visage de C., tout s’est bien passé dans la 

famille.)  

Y. – Et, je suppose que vous étiez dans une famille aisée.  

C. – Oui. Il n’y avait pas de problèmes d’argent. On vivait assez simplement, hein ; on a 

pu faire des études, avoir des vacances…  .  

Y. – Vous aviez des frères et sœurs ? C. – Oui, j’avais une sœur, l’aînée, et cinq frères. Y. 

– Et, vous étiez où là-dedans ? C. – Le cinquième. Y. – Au point de vue de l’entente entre 

les frères et sœur ?  

C. – On s’entendait bien. La sœur, eh bien elle s’est beaucoup occupée de nous. Y. – Ah 

oui, c’était la grande sœur ! Dans les garçons, il y avait les trois grands et les trois petits, et 

moi j’étais dans les 3 petits. Voilà. On s’entendait surtout avec ceux de notre âge. Y. - Oui, 

bien sûr. 
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Les convictions religieuses et philosophiques  

 

Y. - Vous avez toujours reçu une éducation chrétienne. C. – Oui. Y. – Au sein de la 

famille également ? Éducation catholique ? C. - Oui, oui. Famille nombreuse. On était 

sept.  

Y. – Et, à l’époque de votre jeune temps toujours, quelles étaient vos convictions 

philosophiques et religieuses ? Vous étiez croyant ? C. – Oui, j’étais croyant, oui.  

Y. – Vous n’avez pas eu de difficultés à faire l’acte de foi ?  

C. –  Non. Non. J’ai aussi été enfant de chœur.   

 

Y. – Oui, il n’y avait pas d’obstacle à faire ce pas de l’acte de foi ?  

C. – Non, non, à ce moment-là je ne me posais pas beaucoup de questions, c’était naturel 

d’être croyant.  

Y. – Personnellement, je n’ai pas eu de difficultés à admettre que les valeurs de l’évangile 

sont les vraies valeurs et que c’est ça qu’il faut faire : ne pas être égoïste et s’occuper des 

autres et du bien commun. Mais un acte de foi, je n’ai pas pu le faire. Faire ce pas, c’est un 

autre problème que l’adhésion aux valeurs chrétiennes. Vous, vous avez fait ce pas et vous 

y êtes tenu. C. – Oui.  

 

 

LA PÉRIODE D’APRÈS LES ÉTUDES 

 

Y. – Qu’est-ce qui a fait que vous êtes allé habiter à Templeuve (près de Tournai) ?  

C. – J’ai fait le déménagement du service de médecine nucléaire de Louvain vers Woluwé 

(NDLR : à cause de l’éjection des francophones de l’UCL). C’est là qu’un jour un 

médecin de Tournai est venu me parler en me disant qu’ils cherchaient quelqu’un pour 

créer un service dans leur clinique.  

 

Y. –  De médecine nucléaire.   

C. – C’est ça, un service médico-technique. Je dois vous dire qu’à l’époque, c’était en 

1978, j’avais le choix entre 10 places et j’ai choisi Tournai parce que j’arrivais le premier 

et que je pouvais tout créer !  

 

Les relations 

 

Y. – Vous êtes marié ? C. – J’étais marié à la fin de mes études, en ‘75. Je faisais encore la 

spécialisation. Y. – Ah, c’est ça ? Et alors, comment est-ce que cela s’est passé du point de 

vue financier ?  

C. – Comme assistant, on n’était pas bien payé ; heureusement, mon épouse travaillait 

aussi ; elle avait un institut de beauté à Schaerbeek, et puis mes parents continuaient 

d’aider. Ce n’est qu’à la fin de la spécialité qu’on a commencé à être un peu mieux payé.  
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Y. – Est-ce que vous avez des enfants ?  

C. –  J’ai trois enfants. En 1979, le premier, juste après les études.  

Y. – Ensuite, tous les deux ans sans doute ?  

C. –  Tous les trois ans. Y. - Vous avez laissé souffler madame. Y. – Oui, c’est elle qui a 

demandé de souffler. En ‘79, en ‘82, en ‘85.  

 

 

LES PREMIERS SYMPTÔMES ET LE DIAGNOSTIC 

 

Y. – On va peut-être passer à l’époque des premiers symptômes, ils ont commencé à quel 

âge ?  

C. – Eh bien, vers 50 ans. À 50 ans, j’ai commencé à boiter d’une jambe et c’est là, en 

faisant des examens, on a vu que j’avais des lésions de SEP. Mais pas suffisamment pour 

qu’on fasse quelque chose, je n’ai même pas eu de traitement tout de suite.  

 

Y. – Je suppose qu’au début vous vous êtes dit : c’est un peu de fatigue, j’ai peut-être 

fatigué cette jambe-là, ça arrive, hein.  

C. – Il y avait deux, trois ans que ça arrivait de temps en temps, et puis après ça revenait, 

comme avant. En fait, je n’ai pas le type classique, mais la forme primaire progressive.  

Y. – À ce moment-là, vous étiez à Tournai.  

C. - Oui, oui.  

Y. – Quand vous avez eu ces premiers symptômes, vos enfants étaient déjà...  

C. – Le dernier est né en ‘85 et c’est plus de 10 ans plus tard que j’ai eu les premiers 

symptômes, en ‘98.  

 

Les finances  

 

Y. – Du point de vue financier, cela n’a pas causé de catastrophe, vous n’avez pas dû 

arrêter de travailler ? C. – Non, non, j’ai continué à travailler ; je travaillais dans une 

clinique ; le personnel et les patients se sont habitués à me voir boiter, puis à me servir 

d’une canne, puis d’un fauteuil roulant, puis, enfin, d’un scooter électrique.  

 

 

Les convictions religieuses 

 

Y. – Et, du point de vue des convictions philosophiques et religieuses, vous avez pu 

séparer ce qui vous arrivait de… ça n’a rien changé ?  

C. – Ça n’a pas eu d’impact.  

Y. – Parce qu’il y a des gens qui réagissent mal à ce niveau-là. Croire est quand même 

important pour la résilience, pour rebondir quand on devient malade.  

C. – Oui, oui.  Il y a des gens chez qui ça joue beaucoup. Ça m’aide beaucoup. J’ai été un 

peu touché par le dolorisme, qu’il faut un peu souffrir pour gagner son paradis et pour 

pouvoir offrir ses souffrances pour soulager ceux qui souffrent plus que vous.    

Y. – C’est ça.  
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Les relations au sein de la famille  

 

Comment ça s’est passé avec vos enfants ? Ils ont tous bien tourné ?  

C. - Oui, oui. L’aîné a eu des difficultés pour ses études. Il a fait plusieurs essais, avant de 

faire ingénieur électronicien. Là, ça a marché très bien. Il travaille d’ailleurs dans les 

rayons aussi. Et mon deuxième fils est médecin. Y. – Oui, c’est familial. C. – Et ma fille 

est géologue. 

 

Les loisirs 

 

Y. - Et, pour vos loisirs à vous quels étaient vos hobbies quand vous étiez jeune ?  

C. – Quand j’étais jeune, le sport, mais surtout le scoutisme ; le scoutisme a beaucoup 

compté pour moi. D’ailleurs mes meilleurs amis maintenant sont des amis du scoutisme. 

On se voit plusieurs fois par an. Cela a été très important. J’aimais aussi beaucoup la 

nature : j’avais installé un musée d’histoires naturelles dans le grenier de notre maison à 

Namur, avec mes deux plus jeunes frères.  

 

 

Les aides 

 

Y. –  Et, pour les aides humaines, vous avez…  

C. – J’ai besoin de beaucoup d’aide. Malheureusement, j’ai perdu mon épouse il y a trois 

ans, elle m’aidait énormément. On avait vécu quarante ans ensemble.  

 

L’adaptation du domicile 

 

Y. – Vous avez gardé la même maison ?  

C. – Oui, équipée, je l’ai équipée.  

Y. – Vous avez un monte-escalier.  

C. – Oui, et ça, c’est mon épouse : elle prévoyait toujours. Elle a eu l’idée de mettre une 

salle de bain au rez-de-chaussée. C’est chaque fois elle qui a eu l’idée la première. Elle 

devait tout le temps me pousser, mais pour finir je suis très content de ce qu’elle a fait. 

J’habite seul maintenant. J’ai une infirmière, une aide-ménagère, une aide-familiale. Il y a 

le kiné qui vient aussi à la maison. Je fais aussi de la kiné en piscine. J’aime autant varier : 

j’en ai un à la maison, un à la clinique, un autre à la piscine.  

 

La résilience 

 

Y. – Qu’est-ce qu’on pourrait encore raconter ? Vous avez bien rebondi. Vous n’avez 

même pas rebondi, vous êtes resté le même.  

C. – C’est ça. C’était progressif, donc j’ai pu quand même faire face. Au début, j’ai boité, 

puis j’ai eu une canne, puis un fauteuil roulant. Puis j’ai équipé mon auto…  
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Y. - J’ai fait l’interview  de quelqu’un de Maubray (près de Tournai). À ce moment-là je 

me déplaçais dans toute la Belgique pour les interviews. Ce patient tondait sa pelouse. Il 

marchait normalement, et puis, tout à coup, il ne pouvait plus marcher du tout. Il devait 

s’arrêter : il devait attendre que les nerfs se rechargent et puis de nouveau il pouvait 

avancer. Lui, ça lui était tombé dessus, paf. Il était désespéré. À un moment donné sa 

femme avait appelé un des fils. « Papa ne va pas bien, il faut venir ». Alors on lui a installé 

un ordinateur. Ça l’a passionné, et sauvé du marasme. Il était instituteur. Il a donné des 

cours de rattrapage scolaire à des écoliers aussi …  .  

C. – Moi, ça va, j’ai beaucoup de points d’intérêt.  

 

Y. – Vous avez eu la chance d’avoir un milieu familial très constructif.  

C. – Voilà. Intellectuel, c’est important. J’ai fait beaucoup de sport, j’ai joué au tennis. 

D’ailleurs, en jouant au tennis, un jour il y a eu mon pied gauche qui n’a pas bien suivi. 

Après, c’est passé.  

Y. – Et là vous n’aviez relié à rien quand ça vous est arrivé au tennis ? C. – Et là je n’ai 

relié à rien. Mais c’est à postériori que j’ai compris que c’était une manifestation de ma 

maladie.  

 

Y. – Vous marchez encore ?  

C. – Oui, mais il faut deux points d’appui, une barre ou un meuble ou le bras de quelqu’un 

et une canne. Il arrive que je sois trop fatigué. Je dois m’asseoir. Parfois, je dors, puis ça 

repart après 10 minutes.  

 

L’importance de la famille 

 

Y. – On n’a pas tout dit, on pourrait continuer, mais c’est une interview riche je trouve. On 

a montré l’importance d’avoir un bon milieu familial.  

C. – Familial dans l’enfance, dans le mariage et alors, je peux ajouter les amis, hein. C’est 

très important. J’ai plusieurs groupes d’amis, j’ai des amis à Tournai, j’ai des amis anciens 

de Louvain, ma maladie ne m’a pas empêché de travailler, de prendre des responsabilités.  

 

Y. – Vous avez pu garder votre profession comme avant, malgré la fatigue. Mais on 

avance en âge, le régime baisse quand même…  

C. – Bon voilà, c’est quand même un message d’espoir de dire qu’on peut continuer à 

vivre et à travailler avec une maladie réputée grave.  

 

Y. – Oui, mais si vous voulez faire des projets, si vous voulez faire un grand voyage…   

C. –  Oui, on hésite, mais souvent je me lance quand même. Mais je prends des 

précautions. Je voulais aller à Saint-Jacques de Compostelle depuis très longtemps et un 

jour ma fille m’a dit : est-ce que tu veux qu’on y aille ? On est allé l’année passée. Donc 

on a pris l’avion, puis on a loué une voiture. On est parti de Templeuve.  
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Y. – En combien d’étapes ?  

C. – Bien, une semaine. Mais c’est fatigant pour moi, mais pour eux aussi. Je dois monter 

dans l’auto, en descendre, faire des escaliers : ils doivent m’aider pour tout cela. C’est 

fatigant, mais je suis content de l’avoir fait.  

Y. – C’est bien, de la part de votre fille.  

C. – Oui, oui. On est même allé en Islande aussi, avec ma fille et mon gendre. Voilà, on 

peut continuer à faire des choses. On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait.  

 

 

 Commentaires 

 

 Christian vient à la clinique en hospitalisation une fois par an, vers le mois d’août. 

Je l’ai rencontré pour la première fois le 28 août 2018, le jour-même de l’enregistrement 

de cette interview, qu’il avait d’ailleurs acceptée d’emblée. Mais comme il était sur le 

point de sortir d’hospitalisation, nous avons convenu, pour la deuxième entrevue, de nous 

revoir chez lui à Templeuve (Tournai), ce que nous avons fait le vendredi 9 novembre 

2018. 

 Nous avons mis la dernière main à l’interview tout en dégustant une bonne trappiste 

de Maredsous. Puis il m’a fait visiter son jardin tout parsemé de petites pentes en bois pour 

permettre le passage de sa chaise roulante. C’était un jardin qui ressemblait à celui d’Alice 

au pays des merveilles, dont le souvenir, vestige d’un livre d’images de quand j’étais 

enfant, continue à me hanter. Nous sommes allés ensemble aux jardins, au pluriel puisqu’il 

y en avait plusieurs reliés l’un à l’autre, pour aller nourrir les poules, et le faisan, un petit 

malin qui avait repéré la bonne auberge.  

Christian m’a fait aussi admirer sa collection d’animaux empaillés, vestiges de sa 

collection du « musée d’histoires naturelles » qu’il avait évoqué dans l’interview.  

 Il m’a parlé aussi des aides auxquels il peut faire appel. En première ligne, les 

braves dames de la maison d’en face, deux sœurs dans la soixantaine qui, un jour qu’il 

était à terre, l’avaient soulevé du sol et balancé dans la chaise roulante ; septante kilos à 

l’arraché ! Il y avait ensuite une deuxième, une troisième et une quatrième ligne. Si cela ce 

n’est pas de l’organisation !  

Christian ne reste jamais inactif et, notamment, reçoit encore des patients un jour par 

semaine. Il est très entouré par les amis et la famille. Sa Foi joue un grand rôle aussi dans 

sa résilience. Mais a-t-il eu besoin d’en faire une ?  

 Vers 16 heures, sa sœur aînée et une amie sont venues en visite et j’ai pu constater 

que la grande sœur (77 ans) montrait tant de dynamisme qu’on voyait bien à quel point 

elle avait dû être efficace et dévouée jadis pour aider la maman à élever Christian et les 

autres frères cadets. 

 J’ai quitté Templeuve le moral un peu remonté, et la nuit qui a suivi, ma perpétuelle 

oscillation d’agnostique s’est penchée un peu du côté du vert.  

Puisse la lecture de cette interview conforter les croyants, réconforter les 

agnostiques, faire douter les athées ; en tout cas aider les patients et leurs familles à 

rebondir. Merci Christian. 

          Yvon 
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                                  Calendrier 2019 

. 

Dimanche 10 mars  : Swimmarathon  - IMSO 

Dimanche 17 mars : Festin du Grille 

Samedi 27 avril : Souper poulet – Rotary. 

Semaine 01-05 mai : Distribution œufs de Pâques 

Dimanche 12 mai : Fête des mères - IMSO 

Samedi 01 juin : Buffet froid – IMSO. 

Mercredi 12 juin : Assemblée Générale - IMSO. 

Dimanche 09 juin : Fête des Pères – IMSO. 

Samedi 07 septembre : Excursion annuelle - IMSO. 

Mardi 03 décembre : Fête de Noël - Rotary. 

Semaine 16-20 décembre : Distribution de Noël – IMSO. 

 

       
                        

 

            Ce programme est provisoire et demande confirmation dans  

                                            notre prochain numéro 
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                               Visite à Bokrijk 
 

Voici quelques photos de l’excusion à Bokrijk du 01 septembre 2018. 

Le village a été érigé en 1052 et est composé de maisons aux toits de chaume 

adaptées aux divers métiers pratiqués par les habitants. C’est en 1953 que le 

musée en plein air a été construit.  

Un délicieux repas fut servi. Les patients ont été très intéressés par la visite et ont 

passé un bon moment. 
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Puzzle Fr. N° 4 
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Sudoku n° 4 
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Résultat puzzle n°3     Uitslag van puzzel n°3  

                                                                                                

 

Résultat du Sudoku n°3 - Uitslag Sudoku n°3  

 

 

 
Résultat du sudoku 
Nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle Béduneau, Monsieur Bruno Durenne, 
Madame Arlette Gélin, Monsieur Albert Maus, Madame, Madame Marie Van Dam,  
Monsieur Jean-Marc Vande Kerckhove. 
 
Madame Marie Van Dam a gagné la récompense de 30 €. 
 
Résultat puzzle  
Nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle Béduneau, Monsieur Bruno Durenne, 
Madame Arlette Gelin, Monsieur Albert Maus et Monsieur Jean-Marie Vande Kerckhove..  
 
Madame Michèle Béduneau a gagné la récompense de 30 €. 
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Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Hilde Van Vaerenbergh, Petra Bober, 
Francine Luyckfasseel, Luc De Wolf, Dr. Ketelaer. 
 
 
Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction : 
I.M.S.O. v.z.w. 
VANHEYLENSTRAAT 16 
1820 MELSBROEK 
TEL. :  02/597.80.00 

 
Patiënten / Patients ………………………… € 20,00  

 
Familie en vrienden …………………………….. € 30,00 
Familles et amis 
 
Steunende leden / Membres de soutien  …… € 50,00  
 

Door storting op volgend rekeningnummer van de Bank ING 

Par versemenet au compte bancaire suivant : BE63 6528 3223 3208 
                                                                                 BBUBEBB 

Op naam van IMSO/au nom d'IMSO. 

 
GRAAG VERMELDEN : RIJKSREGISTERNUMMER, BTW – NUMMER of GEBOORTEDATUM 
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE N° DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE DE NAISSANCE. 
 
 

OPMERKING: GIFTEN VAN € 40,00 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST.  
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN  EN GEEFT RECHT OP HET 

TIJDSCHRIFT. (vb.voor patiënten : gift van € 40,00 + € 20,00 lidmaatschap = € 60,00. 
                     (voor niet-patiënten : gift van € 40,00 + € 30,00 lidmaatschap = € 70,00. 
 
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU PLUS .  
LA COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT À LA REVUE. 

              (p.ex. pour les patients :don de € 40,00 don + € 20,00 de cotisation = € 60,00) 
              (p.ex.(pour autres : ….. don de € 40,00 don + € 30,00 de cotisation = € 70,00).  
 
 
 
TARIEF RECLAME / TARIF PUBLICITAIRE : 
 
1/2 BLZ./PAGE : € 125  PER NUMMER/PAR NUMERO OF € 750  PER JAAR/PAR AN 
1/1 BLZ./PAGE : € 250 PER NUMMER/PAR NUMERO  OF/OU € 1500 EURO PER JAAR/PAR AN. 
 
 
VOOR ALLERLEI INLICHTINGEN IN VERBAND MET LIDMAATSCHAPSGELDEN, AANKONDIGINGEN, 
RECLAME :NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE. 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS, 
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT. 




