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Van de Voorzitter

Beste lezer,

Vanaf deze plaats wens ik u allen een vreugdevol 
en mooi 2008 toe.

Met vriendelijke groet,

Wilma Witkamp
voorzitter

nieuw adres nMs
Met ingang van 1 januari 2008 komt het postbus
adres van de NMS te vervallen. 
Het nieuwe adres is: 
Secretariaat NMS 
Eeuwenweg 21
1335 CL  ALMERE

donateurschap 2007

Onlangs heeft u een acceptgiro ontvangen voor 
de donatie 2007. Zoals u wellicht heeft gemerkt is 
hier helaas iets mis gegaan en zijn de verzonden 
acceptgiro’s niet meer geldig. 

Wij willen u verzoeken om daarom zelf de 
donatie over te maken via een eigen (digitale) 
overschrijving. Heeft u dit al gedaan, dan is dit 
bericht vanzelfsprekend niet op u van toepassing.
Mocht u toch een nieuwe factuur willen ontvangen, 
dan horen wij dat graag van u.

Indien u geen donateur meer wilt zijn, kunt 
u dit telefonisch (035-5880072) of per e-mail 
(info@meningitis-stichting.nl) door geven. Dan 
schrappen wij u uit het bestand. U ontvangt dan 
wel een factuur van EUR 7,50 in verband met  
ontvangen nieuwsbrieven in 2007. U kunt deze 
ook direct betalen zonder factuur, ovv “ontvangst 
nieuwsbrieven 07”. Dan schrappen wij u direct en 
ontvangt u geen factuur meer. Donateurs die niet 
voor 3� december hebben gereageerd of betaald 
ontvangen in het nieuwe jaar een factuur voor EUR 
7,50. 

inforMatieMateriaal 2008

Het afgelopen jaar heeft de NMS al het tot nu toe 
beschikbare informatiemateriaal op haar website 
geplaatst in PDF formaat. Op deze manier is het 
voor iedereen gemakkelijke toegankelijk. Mensen 
die geen beschikking hebben over internet, krijgen 
het op aanvraag vanzelfsprekend toegestuurd.

In navolging van de symptomenkaartjes, die in 
2006 opnieuw zijn vormgegeven, staan voor 2008 
2 nieuwe folders op papier gepland: meningitis en 
sepsis.
Deze folders zijn vooral bedoeld voor ziekenhuizen, 
scholen e.d. Dit gebeurt omdat we door de oude 
voorraad heenraken en het na een aantal jaren 
tijd wordt voor een nieuwe inhoud en nieuwe 
vormgeving. 

Tevens zal er in 2008 een boekje uitkomen van 
Daniëlle Zaad. Zij beschrijft haar ervaringen 
als moeder van een kind dat pneumokokken 
meningitis heeft gehad en daaraan gevolgen heeft 
overgehouden. De inhoud geeft een duidelijk beeld 
van het (medische) traject waar je als ouders in 
terecht komt. De te bewandelen weg is niet altijd 
vanzelfsprekend maar vergt veel initiatief van de 
ouders!

In de volgende nieuwsbrief treft u een compleet 
overzicht aan van het beschikbare informatiemateriaal 
van de NMS. Mocht u eerder iets willen weten over 
het informatie-materaal waarover de NMS beschikt, 
dan horen wij dat graag van u, telefonisch of per 
e-mail.
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In de vorige nieuwsbrief is dit verslag weggevallen. Onze excuses 
hiervoor. Wij wilden het u niet onthouden, daarom hier alsnog het 

verslag van de familie Van der Schriek:

De  NMS Jeugddag 

Ook dit jaar kwamen we met een tevreden gevoel  
terug van de jeugddag.

De kinderen vonden het een geweldige dag. Ze 
hadden echte circus trucs mogen doen. Zoals  op 
een gespannen kabel mogen lopen en ook op een 
grote ronde bal. Dit mocht m’n zoontje ook nog met 
publiek laten zien. Nu kun je je  voorstellen dat zijn 
hart werd heel groot werd, en mama zeer trots.

Wat ik leuk vond dat ik weer de mensen heb ontmoet 
die ik vorig jaar ook heb gesproken. 
Wat ik hier merk is, dat ouders iedere keer weer 
bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen van hun kind. 
Om te proberen dat hun kind het zo goed mogelijk 
naar z’n zin heeft in zijn of haar situatie.

Een groot struikelblok is wel de concentratie.
Wij  hebben met diverse ouders gesproken die de 
zelfde problemen onder vinden.
Ook vernemen wij dat er veel problemen zijn met het 
niet op de hoogte zijn van verschillende instantie’s 
die je hiermee op weg kunnen helpen.

Al met al is het voor ons weer een onvergetelijke en 
informatieve dag geworden.
Met 2 kinderen die moe maar voldaan thuis 
kwamen.

Met vriendelijke groeten,
Tim en Eveline, Adam en Ineke van der Schriek

ImpressIe van de nms jeugddag op 
26 september 2007

Tekening: Eveliine van der Schriek

Vacature redacteur/redactrice, herhaalde oproep

De Nederlandse Meningitis Stichting zoekt per direct

REDACTIELID
(Ongeveer 4 uur per week)

Je functie:
� keer per 3 maanden achtergrondartikelen schrijven voor de nieuwsbrief van de Nederlandse Meningitis Stichting.

Heb je:
• Een journalistiek gevoel, plezier in het schrijven van stukjes
• Medisch/wetenschappelijke kennis of wil je je daarin ontwikkelen
• Toegang tot wetenschappelijke artikelen (PubMed) of kun je goed met google overweg
• Goede kennis van de Engelse taal 
•	 Affiniteit	met	meningitis/sepsis

En ben je:
• In staat om allerlei invalshoeken te bedenken voor de nieuwsbrief
• De artikelen en actuele informatie te vertalen naar de doelgroep 
• Geïnteresseerd in de ontwikkelingen m.b.t. meningitis/sepsis?

Dan heeft de Nederlandse Meningitis Stichting een mooie vrijwilligers functie voor je. 
Interesse? Bel naar Wilma Witkamp, 035-5880072 of mail: wilma.witkamp@meningitis-stichting.n

Verslag nMs Jeugddag
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VolwassenbiJeenkoMst

DATUM GEWIJZIGD!

Wegens omstandigheden is de volwassen 
bijeenkomst uitgesteld van december naar 26 
januari 2008. De bijeenkomst zal plaatsvinden in 
Veenendaal.

Programma 
13.30-14.00	uur:		ontvangst	met	koffie/thee
�4.00-�4.45 uur:  voordracht door dr. De Gans
�4.45-�5.�5 uur:  gelegenheid om vragen te 

stellen
�5.�5-�5.45 uur:  pauze, drankje
�5.45-�6.30 uur:  gelegenheid voor vragen/contact 

met andere deelnemers.

Dr. Jan de Gans is neuroloog in het Academisch 
Medisch Centrum te Amsterdam. Door onder 
andere zijn betrokkenheid bij wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten op het gebied van meningitis 
en gevolgen, bezit hij uitgebreide kennis over dit 
onderwerp.
 
De bijeenkomst wordt gehouden in Veenendaal en 
is	inclulief	koffie/thee	en	een	drankje.

Adresgegevens
Party Centrum Ronde Erf
Ronde Erf 24
3902 CZ Veenendaal

Kosten voor donateurs en gezinsleden: geen
Kosten voor niet-donateurs: EUR 2,50/pp.

Opgave bij Jolanda van Heusden via info@
meningitis-stichting.nl of telefonisch: 035-5880072.

encefalitis fataal in india

Encefalitis fataal voor 484 kinderen India 

LUCKNOW -  In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh 
zijn dit jaar al 484 kinderen overleden aan encefalitis 
(hersenontsteking), van wie honderd de afgelopen 
maand.
Artsen zijn er tot nu toe niet in geslaagd vast te 
stellen om welke encefalitis-stam het gaat, zei de 
minister van volksgezondheid van Uttar Pradesh 
donderdag.

In de deelstaat is enige tijd geleden met succes 
een vaccinatiecampagne gehouden tegen Japanse 
encefalitis. Daaraan overleed dit jaar slechts een 
klein aantal mensen. In 2005 waren dat er nog ruim 
veertienhonderd.

Bron: de Telegraaf, 6 december 2007

colofon

Redactie
Lidia van Alphen
Wilma Witkamp
redactieadres: info@meningitis-stichting.nl
Fotografie
Huub Butzelaar, Harry van Dijken, 
Janneke van den Hooff
Vormgeving
Martes-Ontwerp
Printwerk
Nederlandse Meningitis Stichting
Adresgegevens
Postbus 265
3760 AG  SOEST
Telefoon: 035-5880072
Fax: 035-53364�5
Website: www.meningitis-stichting.nl
NMS bestuur
Erik Daalhof  secretaris
Jolanda van Heusden penningmeester
Merel Mootzelaar  algemeen bestuurslid
Wilma witkamp  voorzitter
Telefoonteam
Ilse van den Dungen
Merel Mootzelaar
Jolanda van  Heusden
Daniëlle Zaad
Wilma Witkamp (reserve)

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van de NMS.

betalingen en adresgegeVens

Wanneer u een bedrag overmaakt naar een 
NMS rekening, wilt u dan niet vergeten uw 
adresgegevens te vermelden? 
Dit om te voorkomen dat donateurs of giftgevers 
nooit meer iets horen van de NMS.

Veranderen uw adresgegevens, dan ontvangen 
wij graag schriftelijk via het redactie adres of via 
een e-mail naar info@meningitis-stichting.nl een 
adreswijziging.

digitale nieuwsbrief

Om kosten te besparen wordt de nieuwsbrief 
zoveel mogelijk per e-mail verstuurd. Hebben wij 
uw mail-adres nog niet? U kunt dit doorgeven via: 
info@meningitis-stichting.nl o.v.v. “nieuwsbrief”. 
Via dit adres kunt u ook wijzingen in mail-adressen 
doorgeven.

Volgende nieuwsbrief: Maart 2008
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Meningokokkenziekte in europa

Croezen S, Spanjaard L (AMC)
In Nederland komt relatief veel  meningokokkenin-
fectie	voor		(zie	figuur	1).	

Het is echter moeilijk om de incidentiecijfers tussen 
de verschillende Europese landen te vergelijken. 
Dat komt doordat de rapportage van meningokok-
keninfectie binnen Europa in ongelijke mate en op 
verschillende wijze plaatsvindt. Figuur � dient dus 
slechts als globale indicatie van de verschillen. 
Europese cijfers van hersenvliesontsteking (menin-
gitis) door meningokokken zijn niet verkrijgbaar.

Figuur �: Incidentie van meningokokkeninfectie in Europa per 
�00.000 inwoners, �999/2000. (bron: Noah & Henderson, 200�)

Meningokokkeninfectie Europa

Nederland heeft een relatief hoge sterfte meningo-
kokkeninfectie

Door de relatief hoge incidentie, is ook de sterfte 
aan meningokokkeninfectie in Nederland hoog in 
vergelijking	met	andere	Europese	landen	(figuur	
2a). Ook de sterfte aan hersenvliesontsteking door 
een andere oorzaak dan meningokokken is in Ned-
erland	relatief	hoog	(figuur	2b).

Figuur 2a: Gestandaardiseerde sterfte meningokokkeninfectie* 
in Europa, 2000. ( New Cronos, 2005)

 

Figuur 2b: Gestandaardiseerde sterfte hersenvliesontstek-
ing anders dan door meningokokken* in Europa, 2000. (New 

Cronos, 2005)

Sterfte aan hersenvliesontsteking komt het 
vaakst voor bij jonge kinderen.

In Europa komt sterfte aan hersenvliesontsteking 
door zowel meningokokken als door andere oorza-
ken het vaakst voor bij kinderen van 0 tot 5 jaar 
(figuur	3).	Hierin	wijkt	Nederland	niet	af	van	de	an-
dere	landen	van	de	EU-25.	In	figuur	3	lijkt	er	voor	
de jongste leeftijdsgroep een verschil in sterfte te 
zijn tussen Nederland en de EU-25. Dit verschil is 
echter	niet	significant.

Figuur 3: Sterftecijfer per leeftijdscategorie door meningokok-
keninfectie* in Nederland en de EU-25, 2000. (New Cronos, 

2005)

Bron: http://www.rivm.nl/vtv/oBject_document/
o2007n16935.html, national Kompas 
volKsgezondheid, rivm

het nms Bestuur wenst u 
fijne feestdagen 

en een geluKKig en mooi 2008


