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maart 1998

6e NIEUWSBRIEF

Beste lezers,

Een nieuwsbrief met veel verschillende onderwerpen en informatie. Weinig lotgenotenverhalen dit keer. Dit heeft alles te maken met
het feit dat de meeste reacties tegenwoordig per telefoon binnenkomen en er dus weinig brieven met “ervaringsverhalen” beschikbaar
zijn. (Zie ook de oproep in deze nieuwsbrief.)
In december heeft de NMS een eerste “stand-ervaring” opgedaan. Cor Langenkamp, coördinator van de regio Limburg heeft met een
stand gestaan bij een aantal Holiday on Ice shows. Hoewel dit een gezellig avondje uit betrof, werd de stand door veel mensen
bezocht en werd de informatie van de NMS positief ontvangen. Een initiatief om mee door te gaan dus. In een volgende nieuwsbrief
leest u meer hierover.
In maart heeft de groep regionale coördinatoren een cursus gevolgd: “het organiseren en begeleiden van informatie-/
lotgenotencontactbijeenkomsten”. Een intensieve cursus met veel nuttige informatie. Het is de bedoeling om vanaf mei/juni regionale
informatie-avonden te organiseren. Met de vergaarde kennis en het enthousiasme van de coördinatoren zal het organiseren geen
probleem zijn. Maar het slagen van een bijeenkomst hangt vooral van u, de lezers af. Wij hopen u dan ook met een flink aantal op
bijeenkomsten te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,

Wilma Witkamp
voorzitter

INFORMATIEDAG 10 JANUARI J.L.
Op 10 januari 1998 heeft de landelijke
informatiebijeenkomst van de NMS
plaatsgevonden in Ede met rond de 80
deelnemers.
Het ochtenprogramma bestond uit 2
voordrachten:
* dr. R. Westendorp, internist:
voordracht over meningitis/sepsis en
haar gevolgen. Voor een aantal
mensen betrof dit een bekend verhaal,
voor anderen kwamen er geheel
nieuwe zaken naar voren.
* dhr. M. van den Berg, pastoraal
vormingswerker voor gezondheidsen welzijnszorg in Almelo: voordracht
over trauma/rouwverwerking.
De heer Van den Berg, schetste een
voor velen herkenbaar verhaal over
met name de gevoelens die los komen
na een traumatische ervaring en het
omgaan met deze gevoelens.*
Na de lunch werden de aanwezigen
verdeeld over 4 “themagroepen”:
1 Gedragsproblemen na meningitis
2 Virale meningitis/encefalitis
3 Volwassenen en meningitis (deze
groep is in 2 groepen verdeeld)
4 Ouders van overleden kinderen en
partners van overledenen.
De groepen werden begeleid door een
coördinator en konden met medische
vragen terugvallen op dr. R. Westendorp,
dr. J. de Gans (neuroloog) en drs. J.
Hazelzet (kinderarts/intensivist).

De coördinatoren openden de gesprekken,
waarna de aanwezigen de gelegenheid
kregen om hun ervaringen te vertellen.
Hierna werden de nodige overeenkomsten
en tips uitgewisseld. Aan de aanwezige
artsen werden diverse vragen gesteld.
Al met al was het een geslaagde
informatiedag. De heren artsen, nogmaals
hartelijk dank voor de medewerking.
Huug Smaal, hartelijk dank voor het
beschikbaar stellen voor de locatie en alle
goede zorgen.
*De heer V.d. Berg heeft een aantal boekjes
geschreven waaronder de volgende titels:
- Door je verdriet heen groeien: In ieder
mensenleven komen onafwendbaar momenten
voor van verlies: het sterven van je ouders,
naaste familieleden, kinderen; vervreemding
van
je
partner;
werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid. Om na een verlies
verder te kunnen leven, is het noodzakelijk om
jezelf te hervinden en het geleden verlies een
plaats te geven in je leven. Dit boek kan je tot
steun zijn in de eenzame strijd tegen verdriet.
ISBN 90 242 6846 x / NUGI 612
- Je kind verliezen: dat is onvoorstelbaar voor
een buitenstaander. Ouders die zo’n verlies
lijden, voelen zich dan ook vaak onbegrepen
door de ‘buitenwereld’. In dit boek probeert
Marinus van den Berg gids te zijn tussen die
twee werelden: de binnen- en de buitenwereld.
In het boek wordt op zoek gegaan naar
manieren van ‘weerbaar rouwen’, zo nodig in
onze tijd. Maar ook wordt beschreven wat
buitenstaanders kunnen doen om tot steun te
zijn.
ISBN 90 242 9267 0 / NUGI 636

COMITE VAN AANBEVELING
De NMS beschikt over een comité van
aanbeveling waarin ongeveer 35 personen
zitting hebben.
In de nieuwsbrief willen we gaarne de
leden van dit comité aan u voorstellen.
Dit keer aan het woord Jan A. Hazelzet,
vanaf het allereerste begin betrokken bij
de oprichting van de NMS.
Ik ben als kinderartsintensivist werkzaam
op een van de intensive care afdelingen
van het Sophia
Kinderziekenhuis, te
Rotterdam, en heb op
die manier regelmatig
te maken met kinderen
met meningitis en sepsis. Met name bij de
laatste groep blijkt dat het ziektebeeld bij
ouders (en soms ook bij huisartsen)
onvoldoende bekend is. Vooral het zeer
snelle beloop overvalt mensen. De NMS
kan verandering brengen in de relatieve
onbekendheid van meningitis en sepsis,
bijdragen aan voorlichting achteraf,
lotgenoten bij elkaar brengen, en
stimuleren dat er meer onderzoek wordt
verricht naar preventie en behandeling.
Door mijn onderzoek op het gebied van
sepsis ben ik in contact gekomen met Jan
Poolman (ex-RIVM) en was samen met
Wilma Witkamp en Jan Poolman éen van
de initiatiefnemers van de NMS.”
Jan Hazelzet, Rotterdam
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VAN DE PENNINGMEESTER

FINANCIEEL OVERZICHT NMS 1997
Inkomsten
Donateurs en giften
Subtotaal
Fondsen
Hulp na onderzoek
Anton Jurgens Fond
KF Hein Fonds (nog niet ontvangen)
Aelwijn Florisz.
Subtotaal
Benefietacties/inzamelingen
Voetbalwedstrijd Heerenveen/HapulBetzaar
Ambtelijk jubileum H.J.M. Timmermans
Friends for Thames, C. Couts van den Dobbelsteen
(inzameling onder bekenden)
Tenniswedstrijd C.M.M. Timmermans
MAKRO, N.D. Peters (inzameling onder collega’s)
Verjaardag C.M.M. Timmermans
Subtotaal

8446
2000
15000
1000
4575

Dankzij de gulle giften en donaties en niet
te vergeten enkele zeer succesvolle
inzamelingen hielden wij dit jaar zelfs
middelen over. Dit geld zal geïnvesteerd
worden in nieuwe lotgenotenbijeenkomsten, scholing van de
coördinatoren en het drukken van meer
informatiemateriaal.

22575
3128
2465
1535
1200
435
500

Overig
(verkoop T-shirts)
Subtotaal
TOTAAL

9263
367
367
40651

Uitgaven
Bestuurskosten (reiskosten, bestuur, artsen, cursussen)

2856

Administratiekosten (porti, papier en eveloppen, telefoon)

3596

Informatiemateriaal (folders, Nieuwsbrieven, factsheets)

16949

Lotgenotencontact/info-bijeenkomsten
Administratiekosten en investeringen in acties
(verzenden uitnodigingen, inkoop T-shirts en poppetjes)

In het overzicht links kunt u zien wat de
NMS in 1997 heeft ontvangen en
uitgegeven. Dankzij de geweldige inzet van
de leden bleven de kosten voor
informatieverspreiding en het houden van
lotgenotenbijeenkomsten relatief laag.

8446

390
2300

Boeken en software (Internet)
Bijdrage Kamer van Koophandel 1997

192
61

TOTAAL

BATIG SALDO (per 1/1/98)

26344

14307

Bijeenkomst ouders van overleden kinderen en partners van overledenen
Tijdens de bijeenkomst op 10 januari is gebleken dat de behoefte aan bijeenkomsten
voor ouders van overleden kinderen en partners van overledenen groot is.
De NMS zal daarom op zaterdag 9 mei een nieuwe bijeenkomst organiseren.
Deze zal wederom plaatsvinden in de Keetmolen in Ede (naast Station Ede-Wageningen).
Aanvang: 14.00 uur. Koffie/thee wordt u aangeboden door de NMS.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de groep opgesplitst worden.
De groep(en) zullen onder leiding van een gespreksleider staan.
De bedoeling is dat de deelnemers zichzelf kort introduceren. Daarna is het mede
afhankelijk van de deelnemers hoe het gesprek zich ontwikkelt. De ervaring is dat
ervaringen uitgewisseld worden en dat het aan gesprekstof niet ontbreekt.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Wilma Witkamp, schriftelijk via de NMS
postbus of telefonisch: 035-6017771 (tussen 19.00 en 20.30 uur of 065-1232741 (GSM)
hele dag).
I.v.m. reserveringen dient uw aanmelding uiterlijk vòor 18 april binnen te zijn.

Heel belangrijk voor de continuiteit van
onze zorg zijn de bijdragen van onze
donateurs.
Bent u vorig jaar donateur geworden, dan
sturen wij u dit jaar in hetzelfde kwartaal
een acceptgiro voor uw bijdrage.
(Donateurs vòor mei 1997 kunnen vanaf
mei een acceptgiro verwachten). U kunt op
deze acceptgiro aangeven op welke wijze
u betrokken wilt zijn bij de NMS:
wordt u ‘donateur ‘, dan krijgt u onze
Nieuwsbrief en de uitnodigingen voor
informatie- of lotgenotenbijeenkomsten.
In verband met de administratiekosten
vragen wij hiervoor een minimale bijdrage
van fl 15,00. Wenst u geen Nieuwsbrief of
uitnodingingen, geeft u dit dan aan met het
woord ‘gift ‘. Vanzelfsprekend bent u hier
niet aan een minimum gebonden, elke gift
is welkom.
Geeft u een ‘éenmalige gift’ (aangeven bij
”anders nl.”) dan sturen wij u ook geen
acceptgiro meer het volgend jaar. Deze
term is handig als u anderen een gift laat
overmaken n.a.v. bijvoorbeeld uw
huwelijksjubileum. Wilt u uw bijdrage
liever overmaken via de computer, vergeet
dan niet uw adres duidelijk te vermelden
bij de mededelingen. Anders kan het zijn
dat wij u niet kunnen registreren.
Samenvattend kan de NMS zeggen dat haar
financiële situatie er gezond uitziet. Een
stichting van vrijwilligers heeft nooit
voldoende tijd en geld om alle ideeën en
initiatieven in een keer uit te voeren, maar
doordat iedereen op zijn manier een
bijdrage levert, kunnen we op den duur heel
veel bereiken.
Alle donateurs en gulle gevers, heel erg
bedankt!
Vriendelijke groet,
Jantien Zeven, penningmeester NMS
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KNIPSELKRANT
Eind 1996 heeft de NMS een knipselkrant uitgebracht met “ervaringsverhalen”. Deze krant wordt nog steeds aan nieuwe reacties
gestuurd, en wordt zeer gewaardeerd. Mensen vinden er herkenning en steun in.
Graag willen we een nieuwe, recentere, knipselkrant maken. Maar dit kunnen wij niet zonder uw hulp.
Wij zijn op zoek naar nog niet eerder door ons gepubliceerde “ervaringsverhalen”. Dit is een breed begrip en kan de ziekteperiode
omvatten maar ook de tijd erna, waarin het leven soms erg veranderd kan zijn.
Voelt u ervoor om uw ervaring op papier te zetten voor ons, dan zouden wij u daar erg dankbaar voor zijn. U kunt uw reactie opsturen
naar de postbus van de NMS.
Indien mogelijk, wil de stichting eind dit jaar een boekje uitbrengen met ervaringen, met toestemming van de betrokkenen. Deze
zullen geselecteerd worden uit al eerder gepubliceerde ervaringen en uit de nieuwe, welke wij hopelijk zullen ontvangen.
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

IS ER EEN VACCIN OM MENINGITIS TE VOORKOMEN?
In januari is er in Putten een
inentingscampagne geweest tegen een
bepaalde vorm van meningitis. Deze heeft
bij veel mensen nogal wat verwarring
gebracht. Er is toch geen vaccin?! Om
duidelijkheid te scheppen hebben wij de
vraag “’is er een vaccin om meningitis te
voorkomen” voorgelegd aan dr. A.J.W. van
Alphen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit
instituut waar onder andere onderzoek naar
vaccins wordt gedaan. Zijn reactie:

Het antwoord op deze vraag is op dit moment ja en nee. Er zijn namelijk
verschillende vormen van meningitis.
Slechts voor enkele vormen is een
werkzaam vaccin beschikbaar op dit moment.
Meningitis wordt veroorzaakt door
bacteriën en virussen. In het algemeen
verloopt de infectie door virussen milder
en is rust de beste oplossing om te genezen.
(Er zijn wel zwaardere gevallen van virale
meningitis bekend, maar in verhouding
komt dit minder voor.) Virale vaccins zijn
daarom minder urgent.
De infecties door bacteriën zijn vaak
ernstiger. Er wordt hard door onderzoekers
over de hele wereld gewerkt om vaccins
te ontwikkelen tegen de drie bacteriesoorten die het vaakst meningitis
veroorzaken. Dat zijn Haemophilus
influenzae type b, ook wel Hib genoemd,
de meningococ en de pneumococ.
Er is succes geboekt met de vaccinatie tegen Hib. Het Hib vaccin is in 1993 in het
Rijksvaccinatie programma opgenomen.
Dat wil zeggen, dat ieder kind nu 3, 4, 5
en 11 maanden na de geboorte naast de al
vele jaren bekende DKTP prik een extra
prik krijgt met het Hib vaccin. Omdat Hib
meningitis alleen bij kinderen jonger dan
5 jaar voorkomt en het vaccin fantastisch
goed blijkt te werken is Hib meningitis nu
al vrijwel verdwenen in Nederland.
Ook de pneumococ veroorzaakt meningitis bij kleine kinderen, maar ook bij

ouderen. Hoewel tegen de pneumococ
eenzelfde soort vaccin gemaakt kan
worden als tegen Hib, is het toch veel
moeilijker. Omdat er 80 verschillende
pneumococcen zijn moet het vaccin veel
ingewikkelder van samenstelling worden.
Nu zult u wellicht gehoord of gelezen
hebben dat er al lange tijd een vaccin is
tegen pneumococcen. Dat is zo, maar het
bestaande vaccin is alleen maar werkzaam
in een speciale groep van patiënten en helpt
niet om meningitis te voorkomen. Er wordt
op dit moment een beter vaccin
ontwikkeld, waarvan onderzoekers
wereldwijd verwachten dat dit over een
aantal jaren wel zo ver zal zijn ontwikkeld
dat het aan kinderen kan worden
toegediend.
De meest bekende en gevreesde verwekker
van meningitis is de meningococ, omdat
deze kinderen, maar soms ook tieners ziek
maakt en de patiënten er vaak iets aan over
houden. Onlangs werd de bevolking van
Putten gevaccineerd tegen een bepaalde
vrij zeldzame meningococ die steeds
opnieuw slachtoffers maakte onder
schoolkinderen, gevaccineerd. Het betrof
hier de meningococ C. De meeste
meningococcen laten zich echter nog niet
afschrikken door de bestaande vaccins. De
meest voorkomende vorm in Nederland is
de meningococ B, deze kan ook sepsis
(bloedvergiftiging) veroorzaken.
Wetenschappers spannen zich wereldwijd
echter enorm in om een werkzaam vaccin
tegen meningococcen B te ontwikkelen,
maar dit blijkt dat niet eenvoudig. Vooral
in Nederland wordt veel onderzoek gedaan
naar een meningococcen B vaccin. Dat
onderzoek wordt uitgevoerd in het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu.
Het zal helaas nog wel een aantal jaren
duren voor een bruikbaar vaccin kan
worden toegepast. Gelukkig heeft een
aantal proefvaccinaties in Engeland
hoopvolle resultaten opgeleverd voor de
toekomst.

Kortom, er wordt hard aan een
meningitisvaccin gewerkt en iedereen
verwacht succes binnen afzienbare tijd.
Dr. A. J. W. van Alphen,
hoofd Laboratorium voor
Vaccinontwikkeling, RIVM

PROMOTIE
In januari 1998 is dr. Marcel van Deuren,
internist in het Academisch Ziekenhuis te
Nijmegen gepromoveerd op het
proefschrift “Acute meningococcal disease”.
Dr. Van Deuren, van harte gefeliciteerd!
Naar aanleiding van deze promotie is
behoorlijk wat publicteit ontstaan. In een
aantal dagbladen heeft b.v. een zeer
verhelderend artikel gestaan over de
verwarring
over
nekkramp,
hersenvliesontsteking en bloedvergifiting.
De inhoud van dit artikel willen wij u niet
onthouden en treft u daarom aan als losse
bijlage bij deze nieuwsbrief.

(Gedicht)
Lieve Herman,
Ik denk
als het regent
laat hem niet nat worden
en als het stormt
vat hij geen kou
en ik denk ook
dat dat denken
niet helpt
want je wordt nooit meer
nat noch vat je een kou
want het regent
noch waait het ooit
meer voor jou
je zusje Diana
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ONDERZOEK NAAR LEER- EN/
OF GEDRAGSSTOORNISSEN
Door dr Van Furth is van het Praeventiefonds is
een subsidie verkregen om de leer en/of gedragsstoornissen bij kinderen na het doormaken van
meningitis te onderzoeken:

Het onderzoek zal kinderen die in de
leeftijd van 4-12 jaar vallen en tussen 1990
en 1995 meningitis (uitgezonderd
Haemophilus influenzae type b) hebben
doorgemaakt onderzoeken. Allereerst
wordt, aan de hand van vragenlijsten, die
aan de ouders/verzorgers van de te
onderzoeken
kinderen
worden
toegezonden, geïnventariseerd of er
problemen zijn en wat voor problemen het
zijn. Uit deze groep van 800 kinderen
worden 100 kinderen met en 100 kinderen
zonder
problemen
vervolgens
neuropsychologisch getest. Ook zal aan de
hand van het medisch dossier de
ziektegeschiedenis van elk kind
nauwkeurig worden nagegaan om zo een
eventueel verband te kunnen leggen tussen
het verloop van de ziekte in het verleden
en de problemen die eventueel later op
neuropsychologisch vlak zijn ontstaan. Het
uiteindelijke doel van dit onderzoek is om
in de toekomst een voorspelling te kunnen
doen welke kinderen een verhoogd risico
lopen op het krijgen van leer en/of gedragsproblemen zodat je al heel vroeg adviezen
kunt geven aan de ouders over opvoeding,
school en dergelijke en ook zo nauwkeurig
mogelijk medische zorg kan bieden aan
kinderen die in een eventuele risicogroep
vallen.
Het onderzoek zal 4 jaar in beslag nemen
en worden uitgevoerd door een artsonderzoeker die daar op zal promoveren
en een psycholoog die gedurende anderhalf
jaar de kinderen zal testen.
Welke ouders worden aangeschreven
wordt door de onderzoekers bepaald.
Dr. Marceline van Furth, projectleider, VU
ziekenhuis, Amsterdam

LANDELIJKE BIJEENKOMST
De volgende landelijke bijeenkomst van
de NMS staat gepland op 12 december
1998.
Op dit moment zijn nog geen sprekers of
onderwerpen bekend. Wel is bekend dat
de programmaopzet vergelijkbaar zal zijn
met die van 10 januari j.l..
Na enkele voordrachten zullen er
“themagroepen” worden gevormd,
informele groepsgesprekken per
onderwerp.
In volgendenieuwsbrieven volgt nadere
informatie.

IK HEB MENINGITIS GEHAD
Ik zou graag aan jullie mijn verhaal doen om te
laten zien dat er ook een leven na meningitis
is. Ik kreeg meningitis toen ik nog heel klein
was. Mijn moeder besloot het (eerst) op een
griepje te houden, en stopte me lekker warm
met een slaapzak op de bank. Maar mijn moeder
vertrouwde de zaak toch niet helemaal, want
de koorts bleef stijgen en ik werd eerder zieker
dan beter. De dokter kwam en die constateerde
inderdaad dat er sprake was van een zware
griep. En mijn moeder kreeg het advies: “goed
uitzieken, en veel drinken!” Maar, mijn ouders
hebben nogal moeite gedaan om me te krijgen
en vonden het allemaal toch een beetje
verdacht. Toen de koorts bleef stijgen en ik ook
nergens meer op reageerde (wat vrij vreemd
was omdat ik meestal een vrij alert kind was)
besloot mijn moeder nogmaals een arts te
raadplegen . Ditmaal verscheen er een andere
arts en toen brak de hel zo ongeveer los.
Eenmaal in het ziekenhuis ben ik meteen
behandeld. Ik kan me daar zelf niets meer van
herinneren. Te klein, te ziek...? Maar, volgens
mijn ouders was het een nachtmerrie. Hun
kleine dochtertje waar ze zo lang naar verlangd
haddden, lag voor hun ogen aan allemaal buizen
en slangen te vechten voor haar leven. Ik zelf
kan me alleen van de laatste periode in het
ziekenhuis nog iets herinneren. Maar, toen was
ik ook alweer een stuk beter. Uit die tijd
herinner ik me vooral een leuke dokter en een
lieve zuster die wel eens met me kwam
“praten”. Pas later mocht ik weer naar zaal waar
andere kinderen lagen, en pas vanaf daar
herinner ik me de cadeautjes, de kaarten en de
familieleden die langskwamen. Daarnaast
herinner ik me nog hoe zeer de ruggemergprikken deden. Die prikken vond ik
verschrikkelijk. En van het infuus werd ik bijna
gek. Ik zoog vroeger altijd op mijn duim, maar
door het infuus kon dat dus niet. Ik heb in totaal
ongeveer zes weken in het ziekenhuis gelegen
voordat ik weer naar huis mocht. Eenmaal thuis
moest ik het eerst nog rustig aan doen. Toen ik
echter weer thuis was en weer begon te lopen
zag mijn moeder iets “vreemds”. Mijn
linkerbeentje “sleepte”. Het is mij nog steeds
niet duidelijk of dat nou door de meningitis
kwam, of door het lange liggen. De kinderarts
raadde oefeningen aan en gaf het advies eens
aan ballet te denken. Dat zou goed voor mijn
beentje en mijn houding zijn. Zo zat ik dus op
mijn vierde al op ballet! Dat was éen van de
beste zetten van die kinderarts want ik vond,
en vind, dansen nog steeds schitterend! Wat ik
verder nog aan mijn ziekte heb overgehouden?
In principe helemaal niets, ik had alleen vroeger
de lastige gewoonte om een dag in de maand
heel erg ziek te zijn. Dat begon ‘s nacht en was
de nacht daarop weer over. Maar ook dat is in
de loop der jaren weggetrokken. Ook met mijn
been is alles weer goedgekomen, enne... ik ben
blijven dansen!
Waar ik nu sta, ongeveer vijftien jaar na mijn
ziekte? Ik ben inmiddels een vrolijke, gezonde
studente psychologie en Nederlands aan de
RUG, die geniet van haar studentenleven. Ik
voel me prima en heb het ontzettend naar mijn

zin! Toch kan ik me nog steeds voorstellen
hoeveel impact deze ziekte kan hebben op een
gezin, of op de persoon die ziek is. Door middel
van deze brief wil ik duidelijk maken dat het
soms mogelijk is er weer helemaal bovenop te
komen. Ook al kost dat vaak veel moeite...
(geloof me, mijn moeder wil nooit meer
beenoefeningen zien, zelfs niet op de t.v.). Maar,
door te knokken en te blijven geloven dat er
verbetering mogelijk is, kom je een heel eind!
Ik wens alle mensen die meningitis hebben, en
de gezinnen die daarmee om moeten gaan, heel
veel sterkte toe. En, houdt moed! Want dat is
het allerbelangrijkste!
Groetjes (van een exmeningitis-patiënt),
Hannah Toornstra,
Groningen

PROJECT “2-gesprek”
Op dit moment werkt de NMS mee aan
project "2-gesprek". Dit project wordt
gefinancierd door het "Praeventiefonds" en
uitgevoerd door o.a. het AZU en de NP/
CF. Doel van het project is het opstellen
van kwaliteitscriteria met betrekking tot
de behandeling van kinderen met een
bepaalde ziekte in het ziekenhuis. Een van
de ziekten is meningitis. Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld in overleg met
vertegenwoordigers van de NMS (3 ouders
en de voorzitter). Vervolgens zijn ze
besproken met een tweetal kinderartsen en
een neuroloog. Uiteindelijk zullen ze
beschikbaar zijn voor alle kinderartsen.
Het doel van de criteria is het verbeteren
van de zorg in het ziekenhuis maar vooral
de communicatie tussen de ouders van een
kind met meningitis en de behandelend
arts. Daarnaast zal er een lijst met
aandachts-punten beschikbaar komen voor
de ouders. Deze lijst zal t.z.t. bij de NMS
beschikbaar zijn. In de praktijk blijkt dat
er nog wel eens onduidelijkheden ontstaan bij ouders. B.v. "Ik wil ten alle tijden
bij mijn kind blijven, en als dat niet kan
dan wel graag een hele goede en
acceptabele uitleg waarom niet". Naast de
kwaliteitscriteria en aandachtspuntenlijst
zal er ook een informatiefolder worden
gemaakt over meningitis welke in
ziekenhuizen te vinden zullen zijn.

Reacties/adreswijzigingen
Wilt u reageren op een artikel uit deze
nieuwsbrief of een adreswijziging
doorgeven, dan kan dit schriftelijk aan:

NMS
Postbus 265
3760 AG SOEST

