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In uw eigen tempo nuttige tips en informatie verzamelen, simpel, thuis achter  
de computer. Ga naar www.spieracademie.nl en bekijk het aanbod:  van  
Woning aanpassingen tot Keukentafelgesprek. 

Leven met een spierziekte
Veel praktische informatie, verwijzingen naar deskundigen, adviezen en tips over  
het omgaan met de ziekte. Zie ook pagina 4.

Omgaan met pijn 
Waar kunt u terecht? Wat kunt u zelf aan pijn doen? Vanaf februari 2016.  
Zie ook pagina 5.

Als uw kind een spierziekte heeft
Als uw kind een spierziekte heeft, is opvoeden nog net iets ingewikkelder. Veel tips 
en adviezen van ouders en hulpverleners. Zie ook pagina 10 en 11.

Opgroeien met een spierziekte
Wat is er anders wanneer je een spierziekte hebt? Over schoolkeuze, gezin, spelen 
met vriendjes en vriendinnetjes. Zie ook pagina 10 en 11.

Wmo: het keukentafelgesprek
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?  
Zie ook pagina 6.

De Spieracademie online 
www.spieracademie.nl
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Mantelzorg
Over het vinden van evenwicht tussen belasting en ontspanning, over emoties en 
aanpakken. Zie ook pagina 7. 

Woningaanpassingen
Volg deze praktische cursus voor u aan de slag gaat. Het kan onaangename verras-
singen voorkomen. Zie pagina 5.

Effectief communiceren op je werk
Wat zegt u wel en wat niet over uw spierziekte? Hoe zorgt u ervoor dat u het met 
collega’s hebt over uw kwaliteiten en niet over uw beperkingen? Zie ook pagina 7.

Starten als zelfstandig ondernemer
Misschien kunt u als zelfstandig ondernemer uw werkzaamheden goed afstemmen 
op uw mogelijkheden. Zie ook pagina 7.

Verder na GBS 
Voor mensen met GBS. Het accent ligt op de periode van revalidatie en herstel. 
Zie ook pagina 8 en 14.
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Leven met een spierziekte
Speciaal voor mensen die onlangs de diagnose spierziekte kregen of die steeds meer 
geconfronteerd worden met beperkingen door de ziekte. Over waar u goede zorg en 
informatie kunt krijgen en wat Spierziekten Nederland doet. Met adviezen en prak- 
tische tips van een Wmo-consulent, zelf ervaringsdeskundig. De bijeenkomst sluit 
aan op de online cursus Leven met een spierziekte.

●	 Vrijdag 4 maart 2016  14.00-16.00 uur Bergen op Zoom
●	 Zaterdag 12 maart 2016 14.00-16.00 uur Amsterdam
●	 Zaterdag 9 april 2016 14.00-16.00 uur Zwolle
●	 Zaterdag 23 april 2016 14.00-16.00 uur Ede
●	 Woensdag 14 september 2016 19.30-21.30 uur Beilen
●	 Woensdag 12 oktober 2016 19.30-21.30 uur Dordrecht
●	 Zaterdag 26 november 2016 14.00-16.00 uur Uden 

De Spieracademie in het land 
Bijeenkomsten

In 2016 zijn er door het hele land ruim tachtig bijeenkomsten voor leden.  
Inschrijven kan via de persoonlijke pagina, de link in de (e-mail)uitnodiging,  
Contact Digitaal of, als u geen e-mail hebt, met een papieren aanmeldings- 
formulier. Bijeenkomsten staan ook vermeld op de persoonlijke pagina van  
www.spierziekten.nl en in Contact Digitaal. Of u een uitnodiging ontvangt,  
hangt af van uw woonplaats, diagnose, het maximumaantal deelnemers  
en de voorkeuren die u op uw persoonlijke pagina hebt ingevuld.



5

Vermoeidheid de baas
Een spierziekte vreet energie. Je gaat inspanning vermijden en na verloop van tijd 
kom je de deur niet meer uit. Hoe ga je zo met je energie om dat je toch van je leven 
kunt genieten?

●	 Zaterdag 19 november 2016 14.00-16.00 uur Venray 

Pijn, wat doe je eraan?
Spierziekten en pijn gaan vaak samen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Bij wie kunt 
u terecht en wat kunt u zelf tegen pijn doen? Zie ook pagina 2 voor de online cursus 
Omgaan met pijn.

●	 Vrijdag 22 april 2016 13.30-15.30 uur Roermond
●	 Zaterdag 21 mei 2016 11.00-16.00 uur Zoetermeer  
    (in combinatie met de  
    ledenvergadering)

Hoe pas ik mijn woning aan?
Woningaanpassingen zijn bedoeld om u het leven makkelijker te maken. Maar welke 
woningaanpassingen hebt u nodig? Hoe vraagt u ze aan? Wie kan u daarbij helpen? 
Zie ook pagina 3 voor de online cursus Woningaanpassingen.

●	 Zaterdag 5 november 2016 12.00-16.00  uur Nijverdal
●	 Zaterdag 19 november 2016 14.00-16.00  uur Nieuwkoop

Ideeën opdoen in een Paswoning
De Paswoning is gemaakt voor mensen met een beperking. Wilt u ideeën opdoen, 
kennismaken met moderne technieken en de woning van binnen bekijken? Dat kan.

●	 Vrijdag 3 juni 2016 14.00-16.00  uur Arnhem
●	 Vrijdag 4 november 2016 14.00-16.00  uur Arnhem 
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Veranderde regels rond zorg en hulpmiddelen
U hebt zorg nodig en de juiste hulpmiddelen. Maar er zijn nieuwe wetten: de Wmo, 
de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Hoe pakt u het goed aan? Wie 
kan u adviseren? Zie ook pagina 2 voor de online cursus Wmo: het keukentafelgesprek.
 
●	 Zaterdag 11 juni  2016 10.30-15.00  uur Ellewoutsdijk
●	 Zaterdag 8 oktober 2016 14.00-16.00  uur Amsterdam

Passende zorg bij intensieve zorgvraag
Een bijeenkomst voor wie meer dan 24 uur per week zorg nodig heeft. Er zijn  
verschillende oplossingen, welke is de beste? De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt 
mogelijkheden, maar er is ook een (persoonlijk) assistentiebudget: in eigen  
regie heb je 24-uursassistentie binnens- en buitenshuis. Hoe kiest u? Hoe gaat  
de indicatie? Wat zijn de ervaringen? 
 
●	 Vrijdag 5 februari 2016 14.00-16.00 uur Baarn

Beter leven met revalidatie
Een gespecialiseerd revalidatieteam kan veel voor u betekenen. In deze bijeenkomst 
gaat het bijvoorbeeld over omgaan met energie, het gebruik van hulpmiddelen, 
gevolgen voor relatie, werk en vrije tijd en regie houden.

●	 Vrijdag 8 april  2016 14.00-17.00 uur Utrecht
●	 Zaterdag 5 november  2016 14.00-16.00 uur Arnhem
●	 Zaterdag 5 november  2016 14.00-17.00 uur Brabant
●	 Zaterdag 19  november  2016 12.00-15.00 uur Dordrecht

‘Er wordt eigenlijk niet geklaagd. Het gaat over  
oplossingen.’  
                                                                                        Lea, 62 jaar 
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Werken met een spierziekte
Stoppen met werken of aan het werk blijven, wat is verstandig? Kunt u uw werk  
aanpassen aan uw mogelijkheden? Hoe zit het financieel? Wie kan u begeleiden en 
hoe praat u over uw spierziekte op uw werk? Zie ook pagina 3 voor de online cursus 
Effectief communiceren op je werk, mét een spierziekte en Starten als zelfstandig  
ondernemer met een spierziekte.

●	 Zaterdag 4 juni 2016 14.00-16.00 uur Baarn

Mantelzorg / zorg in balans
Mantelzorg wordt er na verloop van tijd fysiek en emotioneel meestal niet  
makkelijker op. Hoe houdt u het vol? Hoe vindt u de balans tussen belasting en  
ontspanning? Hoe organiseert u een goed samenspel tussen professionele zorg  
en mantelzorg? Zie ook pagina 3 voor de online cursus Mantelzorg.
 
●	 Zaterdag 12 maart 2016 10.30-15.30 uur Zuidlaren
 Voor leden met ALS, HSP, PLS, PSMA, AMC, AvF, CIAP, MGUS-pnp, HMSN, GBS, 
 PPS of SMA. 
●	 Zaterdag 24 september 2016 10.30-15.30 uur Drachten
 Voor leden met congenitale, metabole of erfelijke spierdystrofieën, FSHD, 
 MG, myositis, MD of overige diagnoses.
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Bewegen, sporten en spelen met een spierziekte
Voor volwassenen en kinderen
Een groot succes in 2015! Bewegen is goed voor iedereen, ook voor mensen met een 
spierziekte. Onder begeleiding van enthousiaste studenten van het CIOS kunt u ken-
nismaken met de vele mogelijkheden en deze zelf uitproberen. Er is ook een lezing 
over bewegen en sporten voor mensen met een beperking. Een leuke en leerzame 
dag voor het hele gezin, jong en oud, georganiseerd in samenwerking met CIOS.

●	 Zaterdag 9 april 2016 10.00-16.00 uur Arnhem

Erfelijkheid
Een erfelijke spierziekte roept veel vragen op. Op deze bijeenkomst praat u met 
professionals over erfelijkheid, de toenemende onderzoeksmogelijkheden en 
ethische dilemma’s. Andere onderwerpen die aan bod komen: de begeleiding bij 
erfelijkheidsonderzoek, dragerschap en prenatale en pre-implantatiediagnostiek en 
omgaan met de uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek. Iedereen met vragen over 
erfelijkheid is welkom, ongeacht de spierziekte.

●	 Zaterdag 24 september 2016 14.00-17.00 uur Baarn

Beademing
Groepsgesprek chronische beademing
Wordt u beademd of gaat dat wellicht in de (nabije) toekomst gebeuren?  
Wat betekent het voor uw dagelijks leven? Hoe gaat u daarmee om?  

●	 Vrijdag 10 juni 2016 14.00-16.00 uur Baarn

GBS/CIDP/MMN, Jubileumcongres
100 jaar GBS, 25 jaar diagnosewerkgroep. Een congres met topspecialisten over de 
ontwikkelingen in onderzoek en behandeling. 

●	 Zaterdag 8 oktober 2016   Zoetermeer
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Themabijeenkomst Onderzoek en SMA
Er is veel onderzoek naar SMA gaande. Deze bijeenkomst gaat over de verschillende 
stadia van onderzoek, over trials, resultaten van trials, medicijnen die op de markt 
komen en wat dit in de praktijk allemaal kan gaan betekenen.

●	 Zaterdag 28 mei 2016   Elspeet

Bijeenkomst Pompe
Tijdens de Internationale Pompedag wordt een bijzondere activiteit georganiseerd. 

●	 Vrijdag 15 april 2016  Geel (België)
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Ouders en kinderen

Ieder kind, ieder gezin is uniek. Toch kom je allemaal voor dezelfde vragen te 
staan. Acht bijeenkomsten met veel achtergrondinformatie, tips en adviezen en 
veel ruimte voor de uitwisseling van ervaringen. Zie ook pagina 2 voor de online 
cursus Als je kind een spierziekte heeft en Opgroeien met een spierziekte. 

Groepsgesprek ouders van kinderen van 0 tot 7 jaar 
Je kind heeft een spierziekte. Hoe nu verder? Hoe troost je je kind als het verdrietig 
of boos is door de spierziekte? Welke school kies je? Doe je je andere kinderen niet 
tekort?

●	 Woensdag 20 april 2016 19.00-21.30 uur Gorssel

Groepsgesprek ouders van kinderen van 7 tot 12 jaar 
Hoe kan je kind zo gewoon mogelijk opgroeien? Welke school past bij je kind? Praat 
je met je kind over de toekomst? Welke hobby- of sportmogelijkheden zijn er? 
Hoe help je je kind bij het maken van vriendjes? 

●	 Zaterdag 16 april 2016 14.00-16.00 uur Amsterdam

Groepsgesprek ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar 
Wat kun je eisen van je koppige tiener? Moet je je kind beschermen of juist meer 
loslaten? Wat is de beste opleiding? Wat doe je als je kind gepest wordt of eenzaam 
is? Hoe help je je kind bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid? 

●	 Zaterdag 16 april 2016 14.00-16.00 uur Amsterdam

Groepsgesprek ouders van jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar
Als je kinderen volwassen zijn, stopt het opvoeden, maar blijven de zorgen.  
Hoe ga je daarmee om? Kun je afstand houden? Wanneer moet je er wel zijn?  
Hoe blijf je fysiek en mentaal fit? 

●	 Zaterdag 16 april 2016 14.00-16.00 uur Amsterdam
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Praten met je kind
Iedere dag praat je met je kind. Maar als je kind een spierziekte heeft, zijn sommige 
onderwerpen knap lastig. De toekomst bijvoorbeeld. En wat doe je als je kind boos 
of gefrustreerd reageert op ogenschijnlijk onschuldige dingen? Praten, daar gaat 
deze bijeenkomst over. Er komen specialisten aan het woord en er is veel ruimte om 
ervaringen te delen met andere ouders en van elkaar te leren.

●	 Zaterdag 13 februari 2016 14.00-16.00 uur Utrecht

Pompe – voor ouders van kinderen met de ziekte van Pompe
Tijdens de bijeenkomst kunt u ervaringen en tips uitwisselen met andere ouders, 
mensen aan wie u niet alles hoeft uit te leggen.

●	 Vrijdag 11 maart 2016 14.00-16.00 uur Baarn

SMA - voor ouders van een overleden kind met SMA type I
Dit groepsgesprek wordt georganiseerd voor ouders die een kindje hebben verloren 
aan SMA type 1. Het kan steun bieden hierover te praten met ouders die hetzelfde is 
overkomen en ervaringen te delen.  

●	 Woensdag 2 november 2016 19.00-21.00 uur Baarn

Beademing bij jongeren, voor ouders van jongeren en jongeren van  
12 tot 21 jaar
Bij een aantal spierziekten komen jongeren (en hun ouders) voor de keus te staan: 
wel of geen beademing? Dit is vaak een moeilijke beslissing. Er komt veel kijken bij 
beademing. Beademing vergt extra inspanning en aanpassingen binnen het gezin. 
Speciaal voor ouders en hun kinderen (vanaf 12 jaar) die nu of in de toekomst beade-
ming nodig hebben. De aanleiding voor de bijeenkomst is het verschijnen van de 
Veldnorm Chronische Beademing voor ouders en oudere kinderen in september 2015.  

●	 Vrijdag 7 oktober 2016 14.00-16.00 uur Baarn

‘Zeer veel bruikbare tips en praktische info. Top!’  
                                   Eline, 34 jaar, heeft een kind met een spierziekte
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Het kan prettig zijn ervaringen uit te wisselen met mensen die in een vergelijk- 
bare situatie verkeren, mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen.  
Mensen met dezelfde spierziekte of hun partners. Deze bijeenkomsten en 
groepsgesprekken zijn georganiseerd rond een bepaalde diagnose.  

ALS en PSMA
Na de diagnose ALS of PSMA komt er veel af op u en uw partner. In deze groeps- 
gesprekken kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten en deskundigen en leren 
hoe om te gaan met de emotionele, fysieke en praktische gevolgen van de ziekte.

●	 In Zwolle zijn er op 16 april op één middag vijf bijeenkomsten:

Revalidatie voor ALS en PSMA 
Lezing drs. E. Baars, revalidatiearts, met gelegenheid tot het stellen van vragen.

●	 Zaterdag 16 april 2016 12.45-13.30 uur Zwolle
Aansluitend zijn er vier parallelsessies:

Groepsgesprek ALS
●	 Zaterdag 16 april 2016 13.45-16.15 uur  Zwolle

Groepsgesprek PSMA
●	 Zaterdag 16 april 2016 13.45-16.15 uur  Zwolle

De Spieracademie in het land: 
Groepsgesprekken
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Groepsgesprek nabestaanden ALS en PSMA
Ervaringen delen met andere nabestaanden en deskundigen en leren omgaan met 
de emotionele gevolgen.
●	 Zaterdag 16 april 2016 13.45-16.15 uur  Zwolle

Lezing en groepsgesprek ALS-FTD 
FTD (frontotemporale dementie) komt bij ALS regelmatig voor, meestal in een milde 
vorm, soms in ernstige mate. Onderzoekers van het ALS Centrum (AMC) vertellen 
over het lopende onderzoek en de kenmerken van ALS-FTD. Ook is er aandacht voor 
de ondersteuning van mensen met ALS-FTD en hun naasten.
●	 Zaterdag 16 april 2016 13.45-16.15 uur  Zwolle 

Langlopende groepsgesprekken ALS 
●	 Meerdere malen in 2016   Den Bosch
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CIAP
●	 Zaterdag 25 juni 2016 14.00-16.00 uur Nieuwkoop
●	 Vrijdag 11 november 2016 13.30-15.30 uur Baarn

CNM (centronucleaire myopathie)
●	 Vrijdag 8 april 2016 14.00-16.00 uur Baarn

DVN
●	 Vrijdag 18 maart  2016 14.00-16.00 uur Baarn
●	 Vrijdag 24 juni 2016 14.00-16.00 uur Bergeijk

FSHD
●	 Zaterdag 19 maart 2016 13.30-16.30 uur Baarn
●	 Zaterdag 28 mei 2016 14.00-16.00 uur Beilen

FSHD, groepsgesprek voor jongeren
●	 Zaterdag 19 maart 2016 13.30-16.30 uur Baarn

GBS/CIDP/MMN
●	 Vrijdag 15 april 2016 13.30-15.30 uur Baarn
●	 Woensdag 25 mei 2016 14.00-16.00 uur  Den Bosch

HMSN
●	 Zaterdag 12 maart 2016 14.00-16.00 uur Zuidlaren 
●	 Zaterdag 25 juni 2016 14.00-16.00 uur  Nieuwkoop

HMSN en jongeren 
●		Zaterdag 12 november 2016 14.00-16.00 uur De Rijp 

HNPP
●	 Vrijdag 4 maart 2016 14.00-16.00 uur Baarn
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HSP
●	 Zaterdag 30 januari 2016 14.00-16.00 uur Ede
●	 Zaterdag 25 juni 2016 14.00-16.00 uur Nieuwkoop

Ziekte van Kennedy
●	 Zaterdag 19 maart 2016 14.00-16.00 uur Utrecht

Myasthenia gravis
●	 Zaterdag 25 juni 2016 14.00-16.00 uur Nieuwkoop

Mitochondriële myopathieën
●	 Zaterdag 19 maart 2016 14.00-16.00 uur Utrecht
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Miyoshi / distale myopathieën
●	 Zaterdag 19 maart 2016 14.00-16.00 uur Utrecht

Myositis
●	 Zaterdag 25 juni 2016 14.00-16.00 uur Nieuwkoop

Myotone dystrofie en jongvolwassenen (18 tot 35 jaar)
●	 Dinsdag 15 maart 2016 19.30-21.30 uur Waalwijk

Myotone dystrofie, groepsgesprek voor partners
●	 Zaterdag 19 maart 2016 14.00-16.00 uur Utrecht
●	 Meerdere woensdagen   Veldhoven

Niet-dystrofische myotonieën
●	 Zaterdag 19 maart 2016 14.00-16.00 uur Utrecht

PLS
●	 Zaterdag 30 januari 2016 14.00-16.00 uur Ede
●	 Zaterdag 25 juni 2016 14.00-16.00 uur Nieuwkoop

Postpoliosyndroom
●	 Zaterdag 12 maart 2016 14.00-16.00 uur Zuidlaren
●	 Zaterdag 16 april 2016 14.00-16.00 uur Enschede
●	 Zaterdag 25 juni 2016 14.00-16.00 uur Nieuwkoop

SMA type 3 en 4
●	 Zaterdag 19 maart 2016 14.00-16.00 uur Utrecht
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‘Ik dacht: ‘Waarom ben ik hier niet eerder naartoe 
gegaan?’ Zeer nuttig.’  
 Rob, 46 jaar
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Jackiesweekend 
Het Jackiesweekend is het gezelligste weekend voor jongeren en jongvolwassen met 
een spierziekte (van 16 tot 30 jaar). Neem gerust een vriend of vriendin mee om je 
te helpen of gewoon voor de gezelligheid. We dansen, drinken en kletsen en volgen 
interessante en leuke workshops. Kijk op www.jackies.nl voor meer informatie. 

●	 Vrijdag 11 tot en met zondag 13 november 2016   De Rijp

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 10 september 2016   Veldhoven
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CMYK  
C-0
M-70
Y-100
K-0

CMYK  
C-10
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Y-80
K-5

 SPIERZIEKTEN NEDERLAND

Lt.gen. Van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
Tel. (035) 548 04 80
www.spierziekten.nl
mail@spierziekten.nl
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