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VAN DE VOORZITTER

tips en trucs om met bepaalde klachten om te gaan,
of iets anders waarvan u denkt dat het interessant
is voor anderen.

Beste lezer,

Daarnaast zijn wij op zoek naar een extra redacteur
voor inhoudelijke stukken. Zie hiervoor de advertentie
elders in de nieuwsbrief.

Het jaar loopt alweer op zijn eind, ook voor de NMS.
Na een zeer geslaagde jeugddag in september
staat er nog de volwassen bijeenkomst op stapel
voor dit jaar, waarna alweer ras de feestdagen
eraan komen.

Wij horen graag van u,
met vriendelijke groet,

Het afgelopen jaar heeft de NMS voor het eerst met
een kleinschaliger bestuur (4 personen) gewerkt.
Dit is op zich goed bevallen. Echter, het gevaar
van minder bestuursleden is dat, als er iemand
uitvalt, dit al gauw betekent dat taken blijven liggen
omdat de capaciteit ontbreekt deze over te nemen.
Helaas is dat ook gebeurd door het gedurende
langere tijd uitvallen van onze penningmeester
en mede-organisator van activiteiten, Jolanda van
Heusden, algemeen bestuurslid Merel Mootzelaar
en ondergetekende wegens privé omstandigheden.
Het uitbrengen van de nieuwsbrief en de verwerking
van met name boekjes en symptomenkaartjes
heeft hierdoor vertraging opgelopen. Dit is tevens
de oorzaak van het feit dat u de acceptgiro voor
uw donatie later heeft ontvangen dan gebruikelijk.
Ondanks deze vertragingen hopen wij van harte dat
ze u er niet van zullen weerhouden ons te blijven
steunen!

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 of ontvangt u een acceptgiro voor de
donatie van 2007. Indien u geen donateur meer wilt
zijn, kunt u dit telefonisch (035-5880072) of per email (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 31 december hebben
gereageerd of betaald ontvangen in het nieuwe jaar
een factuur voor EUR 7,50.

Tevens heeft de afwezigheid van deze en gene er
toe geleid dat de bijeenkomst voor volwassenen
niet in oktober plaats heeft kunnen vinden maar
verplaatst is naar een later tijdstip. Ook hier hopen
wij dat dit geen belemmering is voor u om alsnog
deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Het bestuur gaat er vanuit dat volgend jaar
de zaken gemakkelijker zullen verlopen. Met
de ondersteuning van Lidia van Alphen in de
nieuwsbrief redactie is al een goede stap vooruit
gezet en zal het verschijnen van de nieuwsbrief
weer op regelmatiger basis kunnen gaan gebeuren,
mits er voldoende te melden valt. En voor dat
laatste hebben wij uw hulp nodig.
Heeft u zaken die u wilt delen met de lezers van
de nieuwsbrief (of iemand binnen uw gezin), of wilt
u uw verhaal kwijt via een (telefonisch) interview,
laat het ons dan weten, dan nemen wij contact met
u op. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een
behandeling waar u zeer over te spreken bent, over
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NMS jeugddag

in samenwerking met het circus!
portier en een eenzame clown gaven toestemming
om binnen te schuilen en iedereen ging opgelucht
het donkere ding in.

BOBBIE, AN, GABY, WILLEKE,
CONNIE EN HEEL VEEL ANDEREN!
EN MET

De organisatie was ondertussen redelijk wanhopig,
geen kasteel dus ook geen programma. Hoe moest
dat opgelost worden?

Op 26 september was het dan zo ver, de NMS
jeugddag in Vierhouten. Al vroeg kwamen de eerste
deelnemers aan bij de ingang van activiteitenterrein
Paasheuvel. Daar werden zij opgevangen door An en
Bobbie en een heleboel enthousiaste vrijwilligers.

De circusmensen zagen gelukkig de ernst van de
situatie in en boden hun hulp aan. Zij wilden wel
wat mensen bij elkaar roepen zodat er ‘s middags
een voorstelling kon worden gegeven voor het
gezelschap. Dat aanbod sloegen wij niet af en
zelfs het feit dat de kinderen moesten meehelpen
weerhield ons daar niet van.

Behalve een inschrijftentje was er niets, de 55
deelnemers en hun ouders moesten hun locatie
te voet gaan vinden. An en Bobbie hadden het
helemaal geregeld, in de buurt was een kasteel en
daar zouden we heen gaan.

En zo begon een bijzondere dag in het circus. Het
circus was duidelijk in opbouw, na enige tijd was er
plotseling licht en na nog wat langere tijd (paniek!)
bleek er ook geluid te zijn. Dat maakte de zaak
een stuk gemakkelijker. In de tussentijd werden de
kinderen beziggehouden door clown Willeke die op
knappe wijze de kinderen wist te boeien. Hierna
volgde de opening door An en Bobbie, waarna het
al tijd was voor de lunch.
Na de lunch, waar kwam die zo plotseling vandaan?,
werden de kinderen ingedeeld in 3 groepen en
gingen aan de slag. Ze kregen een rondleiding door
het circus en langs de dieren, er werden shows
voorbereid en kinderen werden geschminkt of
konden zelf schminken (op papier). Tijdens deze
activiteiten was er ruimschoots gelegenheid om
met elkaar te praten, over school, over thuis, over
meningitis of sepsis. Op een ongedwongen manier
werd er op deze manier aandacht besteed aan
de reden waarom deze dag georganiseerd was.
Een oorzaak die toch altijd de boventoon voert op
jeugddagen, ondanks het luchtige karakter van
deze dag.

Vol goede moed werd aan de zoektocht naar het
kasteel begonnen. Al snel bleek dat An en Bobbie
zich niet zo goed hadden voorbereid, want een
kasteel was in de verste verte niet te vinden. Door
het bos, over de heide, zelfs werd er een poging
gedaan om een potentiële kasteelheer het geheim
van de locatie te ontfutselen. Maar helaas, het hielp
allemaal niets, het kasteel bleek onvindbaar.
Ondertussen was het wat gaan miezeren en wilde
iedereen eigenlijk graag onder een dak vertoeven.
De vreugde was dan ook groot toen het gezelschap
tegen een circustent aanliep. Het ding was weliswaar
nog in opbouw en het was er pikkedonker, maar
het was er tenminste droog. De circusmensen, de

De ouders werden door An en Bobbie bij elkaar
geroepen om als zingend clownskoor te fungeren,
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ze kregen allemaal een rode neus en oefenden een
prachtig lied. Daarna hadden zij tijd om met elkaar
te praten tijdens een drankje en een hapje. Een
activiteit die goed benut werd.

èn alle vrijwilligers: heel hartelijk dank, het was
weer een prachtige dag!
Meer foto’s op www.meningitis/stichting.nl

VOLWASSENBIJEENKOMST

Deze dag was er ook een psycholoog aanwezig
met wie ouders eens konden overleggen als zij daar
behoefte aan hadden. Leerzaam voor de ouders èn
voor de psycholoog!

Op 15 december a.s. wordt een huiskamerbijeenkomst
voor volwassenen gehouden. Deze bijeenkomst is
bedoeld voor mensen die recent of lang geleden
met meningitis/encefalitis te maken hebben gehad,
hun partner en/of volwassen familieleden.

Naarmate de tijd vorderde druppelden steeds meer
(professionele) circusartiesten binnen.

Programma
13.30-14.00 uur: ontvangst met koffie/thee
14.00-14.45 uur: voordracht door dr. De Gans
14.45-15.15 uur: gelegenheid om vragen te
stellen
15.15-15.45 uur: pauze, drankje
15.45-16.30 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.

Rond een uur of 4 begon de eindshow, met een
mix van professonele nummers en nummers van
de kinderen een heel spektakel. Last but not least
kwamen ook de ouders met rode neuzen op het
toneel om hun lied te zingen onder leiding van
Bobbie en An.

De bijeenkomst wordt gehouden in Soest en is
inclulief koffie/thee en een drankje.
Adresgegevens: Wiardi Beckmanstraat 330, 3762
HK SOEST.

Voor we het wisten kwam een bijzondere dag aan
zijn einde. Nadat alle kinderen hun verrassingstasje
hadden opgehaald togen zij weer huiswaarts, moe
maar voldaan. En dat laatste gold ook zeker voor alle
vrijwilligers die aan deze dag hebben meegewerkt.

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.

Peter de spreekstalmeester, Peter de directeur, alle
andere (circus) artiesten die er deze dag bij waren
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VACATURE REDACTEUR/REDACTRICE

ADMINISTRATIE NMS
Met ingang van 2007 heeft het NMS bestuur de
financiële administratie uit handen gegeven aan
administratiekantoor APN te Bunnik. Dit kantoor
richt zich speciaal op patiëntenorganisaties en werkt
zonder winstoogmerk. Zij zullen in het vervolg de
boekhouding en het opmaken van de jaarrekening
van de NMS op zich nemen. Voor u als donateur
verandert er niets, alle correspondentie blijft via de
NMS verlopen. Voor het bestuur betekent het, met
name voor de penningmeester, een verlichting in de
werkzaamheden.

De Nederlandse Meningitis Stichting
Zoekt per direct
REDACTIELID
(Ongeveer 4 uur per week)
Je functie:
1 keer per 3 maanden achtergrondartikelen schrijven
voor de nieuwsbrief van de Nederlandse Meningitis
Stichting.

COLOFON

Heb je:
• Een journalistiek gevoel
• Medisch/wetenschappelijke kennis
• Toegang tot wetenschappelijke artikelen
• Goede kennis van de Engelse taal
• Affiniteit met meningitis/sepsis

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: 035-5336415
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)

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 of mail naar Wilma Witkamp, 035-5880072 of
mail: wilma.witkamp@meningitis-stichting.nl

BACTERIËLE MENINGITIS 2007
In 2006 heeft er wederom een daling van het aantal
gevallen van bacteriële meningitis plaatsgevonden.
Het aantal gevallen is ten opzichte van het jaar 2005
met 43 gedaald tot 441. Het aantal gevallen van
bloedvergiftiging (m.u.v. pneumokokken) daalde 47
naar 284. Voor de meest voorkomende bacteriën
zag het beeld er zo uit:
Bacterie

2006

2007

1

224

168

2

235

212

132

120

24

14

46

47

Meningokok
Pneumokok

H. influenzae1
E. Coli

1

S. agalactiae
(GBS)

1

uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
Niets
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 mailadressen doorgeven.

1

Meningitis en sepsis
2
Meningitis excl. sepsis

Naar verwachting zal het aantal gevallen van
meningitis door de pneumokok verder afnemen
door de invoering van een vaccinatie tegen deze
bacterie in het Rijks Vaccinatie Programma voor
zuigelingen vanaf 1 april 2007.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF: DECEMBER 2007
Met daarin o.a. de giften die in 2007 zijn ontvangen.
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