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Bijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Een spierziekte: hoe vind ik mijn weg?
Speciaal voor mensen die onlangs de diagnose spierziekte kregen. Deze  
bijeen komst gaat over waar u goede zorg en informatie kunt krijgen en wat 
Spierziekten Nederland doet. Volg ook de gratis online cursus Leven met een 
 spierziekte, zie pagina 21.

	● Zaterdag 14 maart 14.00-16.00 uur Baarn
	● Zaterdag 18 april 14.00-16.00 uur Uden
	● Zaterdag 18 april 13.00-15.00 uur Amsterdam
	● Woensdag 23 september 19.30-21.30 uur Beilen
	● Woensdag 28 oktober 19.30-21.30 uur Dordrecht
	● Zaterdag 28 november 14.00-16.00 uur Zwolle

Passende zorg 
Hebt u zorg of ondersteuning nodig en hebt u vragen over wetten, regelingen en 
vergoedingen? Tijdens deze bijeenkomst bespreken we waar u aan moet denken  
als u een aanvraag gaat doen en hoe u de zorg organiseert als de indicatie er is.  
Zie ook de webcast  Hoe kom ik aan passende zorg, meer info op pagina 19.  
Volg ook de gratis online cursus Passende zorg, zie pagina 21.

	● Vrijdag 20 november 14.00-16.00 uur Baarn

Mantelzorg
Mantelzorgers zijn goud waard; zij zorgen meestal met voldoening voor een naaste. 
Het beroep op hen neemt toe. Hoe vraagt u hulp als de mantelzorg (te) zwaar wordt? 
Als u zelf mantelzorg nodig hebt: hoe zorgt u er dan voor dat uw mantelzorger niet 
overbelast raakt? Hoe kunnen mensen in uw omgeving u tot steun zijn? Deze bijeen-
komst is bedoeld voor mantelzorgers en voor mensen die mantelzorg ontvangen. 

	● Zaterdag 7 maart 12.00-16.00 uur Holten

Ouder worden met een spierziekte
Iedereen wordt ouder maar met een spierziekte is het net even anders. Waar loop je 
tegenaan als je ouder wordt? Hoe ga je daarmee om en wat kun je zelf blijven doen? 
Een psycholoog met veel kennis van en ervaring met dit onderwerp komt met nut-
tige tips en praktische adviezen.

	● Zaterdag 16 mei hele dag Baarn
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Omgaan met functieverlies van mijn lichaam
Onder begeleiding van een psycholoog bespreken we verschillende aspecten van 
het omgaan met de progressie van de spierziekte. Hoe zie ik mijn toekomst en hoe 
zorg ik ervoor dat ik en mijn omgeving de balans in ons leven houden?

	● Zaterdag 18 april 13.30-16.30 uur Beilen

Ondernemers met een spierziekte
Wat doet een ondernemer met een spierziekte wanneer hij door ziekte uitvalt? Kunt 
u zich verzekeren, kunt u op termijn minder gaan werken? Een ondernemer met een 
spierziekte spreekt vrijwel nooit een collega met een spierziekte. Daar willen we iets 
aan doen. Kom naar deze gespreksgroep en bespreek met andere ondernemers met 
een spierziekte hoe zij het aanpakken.

	● Donderdag 12 maart 14.00-16.00 uur Baarn

Woningaanpassingen
Aanpassingen aan uw woning zijn bedoeld om het leven thuis makkelijker te maken. 
Wat is er mogelijk en hoe vraagt u een aanpassing aan? Deze bijeenkomst 
besteedt ook aandacht aan hoe u zich kunt voorbereiden op het aanvragen van een 
woningaanpassing en is een aanvulling op de gratis online cursus 
Woningaanpassingen, zie pagina 21.

	● Vrijdag 12 juni 14.00-16.00 uur Baarn

Muscle-on-a-chip
Nieuwe medicijnen worden eerst uitvoerig getest in een laboratorium voordat  
er bij patiënten getest kan worden. Hierbij wordt meestal gebruikgemaakt van 
 celmodellen en proefdieren. Maar cellen en dieren reageren vaak anders op 
 medicijnen dan mensen. Onderzoekers proberen daarom een miniatuurversie van 
een spier te kweken op een speciale chip. Deze ‘muscle-on-a-chip’ kan vervolgens 
worden gebruikt om medicijnen te testen. We vertellen u er meer over in deze 
themabijeenkomst. 

	● Vrijdag 27 november 14.00-16.00 uur Leiden

Elektrisch rollen
Een scala aan oplossingen voor als je even kracht tekortkomt. Van snelle elektrische 
rolstoel tot hippe Segway en alles wat daartussen ligt. Er is veel mogelijk, wat past 
het best bij u?

	● Zaterdag 24 oktober 14.00-16.00 uur Tilburg

Looporthesen
Door uw spierziekte kan lopen lastiger worden. Looporthesen kunnen dan een hulp-
middel zijn ter ondersteuning. Wilt u meer weten over looporthesen? Kom dan naar 
deze themabijeenkomst voor informatie van deskundigen en het uitwisselen van 
ervaringen.

	● Zaterdag 3 oktober 10.00-15.00 uur IJzendijke

Lekker zitten 
Ortho Innovatief is een bedrijf dat zitorthesen op maat maakt. Tijdens dit bezoek 
 kijken we wat er nodig is om comfortabel en goed (in een rolstoel) te zitten.  
Een zitspecialist laat zien hoe een analyse in zijn werk gaat en denkt met u mee. 

	● Woensdag 18 maart 10.30-12.30 uur Nieuwerkerk a/d IJssel
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Kiezen voor beademing
Wanneer start je met beademing? Krijg inzicht in de mogelijkheden en de over-
wegingen die meespelen bij zowel volwassenen als kinderen. 

	● Zaterdag 9 mei 14.00-16.00 uur Tilburg
	● Woensdag 18 november 19.30-21.30 uur Dordrecht

Alleenstaand met een spierziekte
Wie helpt u als u hulp nodig hebt? Hoe is het om ergens alleen naartoe te gaan?  
Met wie kunt u lachen en huilen? Tijdens deze bijeenkomst wisselen wij ervaringen, 
nuttige tips en praktische adviezen uit.

	● Zaterdag 9 mei 14.00-16.00 uur Tilburg
	● Zaterdag 3 oktober 14.00-16.00 uur Amsterdam

Vrijetijdsbesteding
Als u een spierziekte hebt, verandert er veel. Misschien kunt u niet meer werken of 
moet u uw favoriete hobby opgeven. Wat is er nog wel mogelijk? Hoe zorgt u dat u 
toch actief blijft? Welke mogelijkheden hebt u om een bestaande hobby voort te 
zetten of juist iets nieuws te ontdekken? Met een beetje creativiteit en inventiviteit 
kan er veel! Wij brengen u tijdens deze bijeenkomst op ideeën. 

	● Zaterdag 3 oktober 14.00-16.00 uur Meppel

Verlies van een dierbare aan een spierziekte
Het verlies van een dierbare laat diepe sporen achter. Mogelijk heeft uw leven lange 
tijd in het teken van een spierziekte gestaan en moet u nu een nieuwe balans vin-
den. In deze gespreksgroep kunt u met andere nabestaanden ervaringen 
uitwisselen.

	● Maandag 6 april 19.00-21.00 uur Nieuwkoop

Wat doet het Prinses Beatrix Spierfonds?
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één doel: alle spierziekten de wereld uit! Het 
fonds financiert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een spierziekte. Hoor wat 
het Prinses Beatrix Spierfonds doet om dit mogelijk te maken.

	● Zaterdag 28 maart 10.00-15.00 uur Rilland-Bath

‘Bij mij zie je niet direct dat ik een spierziekte heb  
en er wordt al snel gedacht ‘het valt toch wel mee’. 
Hier spreek ik mensen aan wie ik niet hoef uit te 
leggen hoeveel invloed het heeft op je leven.’
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Diagnosespecifieke bijeenkomsten

ALS/PLS/PSMA - bijeenkomst

	● Donderdag 9 april 14.00-16.00 uur Maastricht

AMC - gespreksgroep

	● Woensdag 8 april 19.30-21.30 uur Baarn

CIAP/MGUS-pnp - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.00 uur Apeldoorn
	● Zaterdag 9 mei 14.00-16.00 uur Tilburg
	● Zaterdag 27 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop
	● Vrijdag 13 november 14.00-16.00 uur Baarn
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Beilen

Congenitale myopathieën - gespreksgroep

	● Zaterdag 13 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop

Het hart bij Duchenne en Becker spierdystrofie
Het hart is een belangrijke spier in het lichaam, maar wat kan er met het hart 
 gebeuren als je Becker of Duchenne spierdystrofie hebt? Een cardioloog en een 
 ervaringsdeskundige beantwoorden vragen over risico’s, behandeling en kwaliteit 
van leven. 

	● Zaterdag 11 april 14.00-16.00 uur Baarn

DVN - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.00 uur Apeldoorn
	● Zaterdag 9 mei 14.00-16.00 uur Tilburg
	● Zaterdag 13 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop
	● Zaterdag 31 oktober 14.00-16.00 uur Roermond
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Beilen

Goed eten en drinken, hoe doet je dat?
Over voeding bij erfelijke spierdystrofieën en distale myopathieën
Veel mensen met een spierziekte hebben problemen met voeding en slikken.  
In deze bijeenkomst gaat het vooral over voeding bij erfelijke spierdystrofieën  
en distale myopathieën. Wat is de invloed van voeding op uw gezondheid  
en uw spierziekte? Een goede voeding kan helpen problemen te beperken  
of te voorkomen.

	● Zaterdag 7 november 14.00-16.00 uur Ede

‘Je moet zoveel keuzes maken, het is fijn eens met 
andere ervaringsdeskundigen te bespreken hoe zij  
dat aangepakt hebben.’ 
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Vrijetijdsbesteding en Friedreich ataxie
We brengen u op ideeën voor vakantie, hobby’s en uitjes. Tijdens deze  
bijeenkomst wordt u ook bijgepraat over de laatste stand van zaken op  
het gebied van onderzoek. 

	● Zaterdag 26 september 13.00-16.00 uur Baarn

FSHD - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.30 uur Baarn
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Beilen

Ouder worden met FSHD
De progressie van FSHD speelt een grotere rol naarmate we ouder worden.  
Praat met elkaar over wat dit voor u betekent.

	● Zaterdag 14 november 14.00-16.30 uur Baarn

GBS/CIDP/MMN - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.00 uur Apeldoorn
	● Woensdag 13 mei 14.00-16.00 uur Den Bosch
	● Zaterdag 27 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop

GBS|CIDP|MMN - meet & greet
Ontmoet oude en maak nieuwe vrienden met dezelfde diagnose! Gewoon,  
informeel en ongedwongen onder elkaar. Deel uw ervaringen met mensen die  
het écht begrijpen.

	● Zondag 26 januari 14.00-16.00 uur Apeldoorn
	● Zondag 19 juli 14.00-16.00 uur Leiden

HMSN/CMT - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.00 uur Apeldoorn
	● Zaterdag 13 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop
	● Zaterdag 7 november 14.00-16.00 uur Ede
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Harmelen
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Beilen 

 

 

 

‘We hebben echt het gevoel op alle mogelijke 
manieren in de watten gelegd te zijn!’
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HNPP - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.00 uur Apeldoorn

HSP/PLS - gespreksgroep

	● Zaterdag 27 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop
	● Zaterdag 24 oktober 14.00-16.00 uur Tilburg

Jongerenbijeenkomst HSP - Vanaf 15 jaar
De diagnose HSP heeft veel invloed op je leven en activiteiten. Bij elke variant van de 
ziekte is het verloop onvoorspelbaar. Er verandert veel voor je, in het gezin, op 
school en werk, sport, huisvesting, vriendenkring enzovoort. Hoe ga je hiermee om? 
Er is geen standaardoplossing, wel kun je leren van elkaars ervaringen.

	● Donderdag 7 mei 19.30-21.30 uur Baarn

Ziekte van Kennedy - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Harmelen

LEMS - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Beilen

Leven met limb-girdle 2i
We geven een medische update en wisselen met elkaar ervaringen uit.

	● Zaterdag 8 februari 14.00-16.00 uur Baarn

MD type 1 en 2 - gespreksgroep

	● Zaterdag 7 maart 14.00-16.00 uur Baarn

Myasthenieën - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Harmelen
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Beilen

Myositis - gespreksgroep

	● Zaterdag 13 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Harmelen

NA - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.00 uur Apeldoorn
	● Zaterdag 31 oktober 14.00-16.00 uur Roermond
	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Harmelen
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Pompe - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 november 14.00-16.00 uur Beilen

PPS - gespreksgroep

	● Zaterdag 21 maart 14.00-16.00 uur Apeldoorn
	● Zaterdag 27 juni 14.00-16.00 uur Nieuwkoop
	● Zaterdag 24 oktober 14.00-16.00 uur Tilburg

SMA - gespreksgroep

	● Zaterdag 24 oktober 14.00-16.00 uur Tilburg

Overige bijeenkomsten

Spiercafé
Zonder aanmelding vooraf loopt u het Spiercafé binnen voor een kopje koffie en 
contact met andere leden uit uw regio. U leert andere mensen kennen en wisselt 
ervaringen uit. Bij de vertegenwoordigers van Spierziekten Nederland kunt u  
terecht met uw vragen. 

	● Zaterdag 20 juni 14.00-16.00 uur Zwolle
	● Zaterdag 24 oktober 14.00-16.00 uur Wierden
	● Zaterdag 31 oktober 14.00-16.00 uur Roermond

 
Spierziektecongres

In contact komen met de topspecialisten van Nederland? Op de hoogte blijven  
van de ontwikkelingen in onderzoek en behandeling? Informatie en ervaringen 
 uitwisselen met andere leden van Spierziekten Nederland? Snuffelen bij kraampjes 
met handige hulpmiddelen? Dit jaarlijkse evenement mag u niet missen!

	● Zaterdag 12 september hele dag Veldhoven

Jaarvergadering – Ouder worden met een spierziekte
Voor meer informatie over het thema, zie pagina 5.

	● Zaterdag 16 mei hele dag Baarn

Boottocht – regio Zuid-Holland
Dit jaar is er weer een boottocht voor de leden uit regio Zuid-Holland. Tijdens de 
boottocht kunt u genieten van de omgeving en andere leden ontmoeten.

	● Zaterdag 23 mei hele dag Rotterdam

‘Genoten van de bootreis, een voortreffelijke lunch 
waaraan werkelijk niets ontbrak, gezellige en fijne 
ontmoetingen.’
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Een webcast is een uitzending via internet. U kunt de webcast eenvoudig thuis 

volgen. Het enige wat u nodig heeft, is een computer, laptop, tablet of smart-

phone en een verbinding met internet. U kunt vooraf of tijdens de uitzending 

 vragen stellen aan de sprekers. De uitzendingen starten om 16:00 uur en de 

meeste zijn later terug te zien. 

Werken aan je conditie met voeding, sport en bewegen

	● Vrijdag 31 januari

Slimme hulpjes van de Helpdesk Hulpmiddelen

	● Vrijdag 7 februari 

Laat geen geld liggen  
Belastingen, toeslagen en  andere potjes 
 
• Vrijdag 6 maart

Medicijnontwikkeling en trails bij ALS/PSMA/PLS

	● Vrijdag 3 april

Webcasts

Vragenuurtje wet- en regelgeving  
Hoe kom ik aan passende zorg

	● Vrijdag 15 mei

In gesprek met uw arts

	● Vrijdag 5 juni

Vragenuurtje wet- en regelgeving  
Werken en keuring bij UWV 
 
• Vrijdag 2 oktober
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Erfelijkheid - spierziekten in de familie

	● Vrijdag 9 oktober

U en uw CIDP: hoe gaat het ermee?

	● Vrijdag 6 november

HSP

	● Vrijdag 11 december

In eigen tempo nuttige tips en informatie verzamelen. Simpel, thuis achter de 

 computer. Ga naar www.spieracademie.nl en bekijk het volledige aanbod van 

online cursussen.

Leven met een spierziekte
Veel praktische informatie, verwijzingen naar deskundigen, adviezen en tips over het 
omgaan met de ziekte.

Chronische beademing
De longen in conditie houden, beslissen over ademhalingsondersteuning, de voor- 
en nadelen en de praktische organisatie ervan. Deze online cursus is ontwikkeld in 
samenwerking met de Centra voor Thuisbeademing.

Passende zorg
Als u thuis blijvend zorg nodig hebt, moet u weten hoe u passende zorg kunt 
 regelen. Deze cursus helpt u daarbij.

Omgaan met pijn
Waar komt pijn vandaan? Wie kan u helpen? Wat kunt u er zelf aan doen?

De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek  voeren
De gemeenteambtenaar komt langs voor een gesprek. Hoe bereidt u zich voor?  
Wat zegt u wel en wat niet? Hoe maakt u bezwaar tegen een beslissing?

Online cursussen
‘Heel gemakkelijk om zo vanuit huis  
mijn vragen aan een expert te kunnen stellen.’



22 23

Diagnosegebonden online cursussen

Optimaal functioneren met FSHD
Wanneer uw FSHD-klachten thuis of op het werk een grote rol gaan spelen, kan reva-
lidatie oplossingen bieden. Met de praktische adviezen uit deze cursus kunt u thuis 
aan de slag. Aan bod komen pijn, vermoeidheid, vallen en communicatie.

Myotone dystrofie – Hoe krijg ik de juiste zorg?
Wat kan er aan uw klachten gedaan worden? Hoe informeert u uw zorgverleners 
over MD? Waar kunt u terecht?

SMA – praktische tips voor ouders
Ouders van een baby of peuter met SMA hebben vaak veel praktische vragen. Dit is 
een cursus met tips over spelletjes en het voeden en vasthouden van uw kindje. De 
adviezen komen van specialisten en ouders van kinderen met SMA.

Kijk voor alle actuele informatie over bijeenkomsten, webcasts en online cursussen 
op www.spieracademie.nl. Hier kunt u zich direct aanmelden voor een bijeen-
komst of webcast. Staat de inschrijving nog niet open? Dan kunt u eenvoudig aan- 
geven een herinnering te willen ontvangen zodra aanmelden mogelijk is. 
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