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naar winkeltjes om de nodige 
geschenkjes en aandenken te 
kopen voor de familie en vrien-
den.We moesten toch zeker wel 
laten zien dat we in Roquetas 
geweest waren. 
     De ene een T-shirt ,andere 
kettingskes en weer anderen 
botten !!. Zo ieder wat wils en 
vermits we in de geburen waren 
van de “Coconut “ nog vlug een 
apiritiefje en terug naar  huis. O O 
terug naar het hotel. 
     Het was ondertussen al  twee 
uur voorbij vooraleer  we het 
restaurant binnen gingen  en zo 
was na het eten de namiddag al 
goed voorbij. 
    Dan maar een siesta onder de 
palmbomen  en afwisselend 
zwemmen en zonnen. 
    Na een opfrisbeurt aan tafel en 
de avond werd afgesloten met een 
show van flamencodanseressen. 
Een mooie avond waarin Maaike de 
hoofdrol speelde want zij  

kreeg achteraf de gelegenheid  om 
zich te laten fotograferen tussen de 
danseressen en begeleidingsgroep-
je. En fier dat zij was.  
     En zo werd het al Dinsdag  en 
onder een blauwe hemel werd de 
dag ingezet.Vandaag vertrok reeds 
het groepje ,dat voor ons al aange-
komen was en zij moesten  er 
reeds vroeg uit hun bedje om hun 
terugreis aan te vatten. 
     Vier van de thuisblijvers !! 
gingen op safary ,weer anderen 
gingen weer eens op stap om de 
winkeltjes af te schuimen voor 
aankoop van nog maar souvenirs 
en/of  gadgets . 
     De namiddag werd verder gezet 
met zonnebaden-zwembeurten en 
/of wandelen. 
Tijdens het avondeten gebeurde er 
een spijtig voorval: marleen kreeg 
een aanval van epilipsie en werd 
overgebracht naar een zieken-
huis.De stemming zakte naar 
beneden want hoogstwaarschijnlijk 
kon zij met ons niet mee terug. 
 
  
 

Band 1, Nummer 1 

IMSO Magazine 

 

 

 

België – Belgique 
P.B. 

 
1820 Steenokkerzeel 

P004273 



 

IMSO 2014/4                                                      
  

2 

 
INHOUDSTAFEL / SOMMAIRE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
 

 

Overzicht - Sommaire 3 
Nieuws - Nous ont quittés 4 
Beste Kerst- en Nieuwjaarswensen 

Mededelingen van de Raad van Bestuur 

5 
6 

IMSO formulier terugbetaling medicatie 7 
Tussenkomsten Steunfonds 2015 8 
Rookzone, Jan Smeets 9 
Interview met A.M. Ytebrouck 12 
Een bericht van Jan De Craene 20 
25 jaar SWIMSO  21 
Peestkalender 2015 22 
Puzzel en Sudoku 23 
Zweedse puzzel 24 
Fons sapientiae, André Werelds  25 

Anniversaires - Verjaardagen 29 
Meilleurs Vœux pour 2015 31 
Nouvelles du Conseil d’Administration 32 
Formulaire de Remboursement Médicaments 2015 33 
Fonds d’Entraide IMSO 2015 34 
Interview de Madame A.M. Ytebrouck 35 
25 années SWIMSO 41 
Calendrier 2015 42 
Puzzle Français 43 
Sudoku nouveau-nieuw 45 
Résultats / Uitslagen  puzzles, sudoku 47 



 

IMSO 2014/4                                                      
  

3 

 
OVERZICHT 

 
 
 
Ons laatste nummer van 2014 stelt ons meteen in de gelegenheid om in 
naam van de redactie al onze lezers een zalige Kerst en op zijn Duits” einen 
guten ‘Rutsch’ ins neue Jahr " te wensen. 
 
De rode draad in ons nummer ligt weer bij de beheerraad die de ranglijst voor 
subsidieerbare medicijnen aanpast, de feesten van IMSO vastlegt en de win-
naars van puzzel  en sudoku bekendmaakt. 
 
Mw.ANNE-MARIE YTEBROUCK doet haar levensverhaal in ons interview en 
Jan Smeets heeft zijn stem gevonden, toen “de rook om zijn hoofd was ver-
dwenen.” 
 
En het woord ‘bezoek’ blijkt ook al relatief…. 
 

             
  

                                                                            A.W. 
 
__________________________________________________________ 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
Tout d’abord l’IMSO souhaite à tous une bonne année 2015.  
 
Madame Anne-Marie Itebrouck nous fait un récit de vie passionnant au cours 
d’une entrevue qui s’est déroulée à la clinique, à une allure vivifiante. 
 
On la voit sur la photo, à la droite du président OBAMA.  
 
Pour ceux qui aiment nager ainsi que pour les autres, l’IMSO organise en 
mars 2015 son SWIMMARATHON(page 40). 

 
 

          Y.L. 
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De Heer Jacques VAN SNICK 
Overleden op 30 juli 2014 
 
De Heer Nico BORGH 
Overleden op 31 augustus 2014 
 
Madame Claudine CHARUEL 
Décédée à Auvelais le 02 septembre 2014 
 
Mevrouw Angela VERDONCK 
Overleden te Duffel op 04 september 2014 
 
De Heer Eddy SMETS 
Geboren te Vilvoorde op 02 september 1959 
Overleden te Melsbroek op 27 september 2014 
 
De Heer Steve KEMPENEERS 
Thuis overleden op 29 september 2014 
 
De Heer VAN DEN BRANDEN Walter 
Geboren te Mechelen op 29 augustus 1951 
Overleden te Vilvoorde op 24 oktober 2014 
 
Monsieur Jean ARIMONT 
Né à Bevercé le 5 septembre 1937 
Décédé à Sterrebeek le 26 octobre 2014 
 
De Heer Richard PROVINCIAEL  
Geboren te Mechelen op 01 september 1945 
Overleden te Edegem op 2 oktober 2014 
___________________________________________________________ 
 
Nous avons appris le décès du Dr. Richard GONSETTE, le 08 novermbre 
2014 en Avignon. De 1976 à 2000 assura la direction médicale pour les pa-
tients francophones de la Clinique de Melsbroek. 

 

  Overleden     Nous ont quittés 
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Tuut, tuut, je taxi staat voor de deur 
 Rit duurt 365 dagen, bagage: 
 Zak vol memories  en tas met voorne-
mens 
Bestemming:  
Een gezond en happy 2015! 
 
Het bestuur van IMSO wenst jullie fij-
ne feestdagen voor 2015. 
Christel, Voorzitter IMSO 
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Mededelingen van de Raad van Bestuur 
 

Meestal is door onze leden patiënten wel geweten dat onze vereniging een aantal financiële voorde-
len biedt zoals een tussenkomst voor vervoerskosten, voor medicatie en voor tussenkomstenzoals 
rolstoelen, ziekenhuisbed, kussens en matrassen, douchestoel, poetsdienst & thuishulp,electrische 
lifter, oproepsystemen en kleine aanpassingen.  
 
We stellen nochtans vast dat sommige patiënten een aanvraag richten voor tussenkomst zonder dat 
ze hun lidgeld betaald hebben. Dit leidt dan tot ongenoegen want zonder aansluiting als lid kan 
 IMSO geen tussenkomst verlenen. 
 
Om deze onprettige situatie te voorkomen, gelieve vanaf januari 2015 uw jaarlijks 
lidgeld van 10 € per overschrijving op het ingevoegd stortingsformulier te betalen.  
 
Terugbetaling Vervoersonkosten 
Vanaf 01 januari 2015  gebeurt berekening vervoer   ”Thuis -- MS kliniek ”  op volgende wijze : 
 
1- EIGEN VERVOER,  PER RIT / 

Aantal km (heen en terug)  x  0,20 €, met een max. van 10 €. 
VOORWAARDE :  Afgifte aan I.M.S.O. van document afgeleverd door Dr. Meurrens.  

2- TAXI HENDRIKS  OF ANDERE FIRMA, PER RIT : 
Te betalen som (heen en terug)   met een max. van 10 €. 
VOORWAARDE :  Afgifte aan I.M.S.O van factuur TAXI     

De betalingen zullen om de 3 maand berekend worden.  Gelieve de documenten op tijd  af te geven 
aan de receptie van de kliniek of op te sturen op naam van IMSO. 
Uiterste datum van afgifte   01 mei ---01 augustus -- 01 november---01 febr. (volgend jaar) 
 
Tussenkomst in medicatie 
Zoals vorige jaren heeft IMSO het formulier IMSO - Formulier Terugbetaling Medicatie aangepast, 
rekening houdend met de actuele behoeften. Na overleg met Prof. De Ridder werden volgende  
veranderingen aangebracht : 
BETMIGA (Mirabegron) een meer recente medicatie tegen overactieve blaasstoornissen wordt aan 
de lijst toegevoegd. 
SILODYX (Silodosine) een medicatie die zeer zelden werd voorgeschreven werd uit de lijst ver-
wijderd. 
 
Andere tussenkomsten  
De tussenkomsten via het steunfonds werden geactualiseerd voor 2015. Zie bijlage op pagina 8. 
De tussenkomsten kunnen nooit worden beschouwd als een verworven recht en dienen steeds via 
een gestandaardiseerde aanvraag individueel te worden goedgekeurd door de raad van bestuur op de 
maandelijkse bestuursvergaderingen. Het systeem en de bedragen van de tussenkomsten  
zijn steeds afhankelijk van de budgettaire toestand van de VZW en kunnen na evaluatie te allen 
tijde worden aangepast zonder voorafgaande verwittiging. 
 
Het bestuur I.M.S.O. 
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IMSO - Formulier Terugbetaling Medicatie 2015 
 
Naam: 
Voornaam : 
Maand – Jaar : 
 

Specialiteit  Stofnaam of Generiek Volle prijs Door U % Door IMSO 
         betaald  terugbetaald 
4-AMINOPYRIDINE 4-aminopyridine   50  
BETMIGA Mirabegron   50  
BOTOX - DYSPORT Botuline toxine type A   50 * 
CACIT VIT D3 Calciumcarbonaat + calciferol   50  
CIPRAMIL/SIPRALEXA (E)Citalopram   50  
CYMBALTA Duloxetine   50  
DETRUSITOL Tolterodine   50  
DITROPAN Oxybutyninehydrochloride   50  
EFEXOR Venlafaxine   50  
FOSAMAX Natriumalendronaat   50  
HYTRIN Terazosine   50  
LYRICA  Pregabaline   50  
MICROLAX Natriumcitraat + sulfoacetaat   50  
MINIPRESS Prazosinehydrochloride   50  
MOVICOL Kaliumchloride + Macrogol   50  
MYOLASTAN Tetrazepam   50  
NEURONTIN Gabapentine   50  
OMEPRAZOLE Omeprazole   50  
OMIC Tamsulosinehydrochloride   50 * 
PROSAC Fluoxetine   50  
PROVIGIL Modafinil   50 * 
RESOLOR Prucalopride   50 * 
RIVOTRIL Clonazepam   50  
SERLAIN Sertraline   50  
SIRDALUD Tizanidine   50  
TOVIAZ Fesoterodine   50  
TRANSIPEG/ LAXIDO Macrogol   50  
TRAZOLAN Trazodonhydrochloride   50  
VERSATIS Lidocaïne   50 * 
VESICARE Solifenacinesuccinaat   50  
XANAX Alprazolam   50  
 
* Na voorschrift door een geneesheer specialist van het Nationaal MS Centrum. 
IMSO komt enkel tussen voor deze medicatie met het vernoemd %.            Totaal :   
Dit formulier dient steeds vergezeld van een origineel document 704N 
 
                                                                                  Datum :  
                     
     Stempel Apotheker                                                   Handtekening Apotheker 
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INGROEIFASE VOOR NIEUWE LEDEN 

(= tweejarige lineaire vermindering op de bovenvermelde tussenkomsten) 
 

Maximum tussenkomst voor leden in het eerste jaar van aansluiting bij IMSO bedraagt 1/3° 
Maximum tussenkomst voor leden in het tweede jaar van aansluiting bij IMSO bedraagt 2/3° 

Vanaf het derde jaar van aansluiting genieten leden van de volledige tussenkomst 3/3° 

TUSSENKOMSTEN STEUNFONDS IMSO                                                 
(versie geldig vanaf 01 januari 2015) 

        MINIMUM MAXIMUM 
ROLSTOELEN     

 
Lichtgewicht rolstoel 188,00 563,00 

 
Ergonomische rolstoel 250,00 750,00 

 
Elektrisch aangedreven rolstoel 313,00 938,00 

 
Herstellingen aan rolstoel 156,00 469,00 

  
    

ZIEKENHUISBED     

 
Na evaluatie 313,00 938,00 

  
    

HYGIËNE     

 
Anti decubitus kussen 188,00 563,00 

 
Anti decubitus matras 469,00 1.406,00 

 
Vacuümpomp decubitus     

 
Toiletstoel / douchestoel 125,00 375,00 

 
Incontinentiemateriaal 125,00 375,00 

  
    

POETSDIENST & THUISHULP     

 
Na evaluatie - minstens schaal 12 (van 18) 156,00 469,00 

 
 --> indien dienstenchqs -30%     

  
    

STALEN VERPLEEGSTER     

 
Elektrische lifters 375,00 1.125,00 

  
    

AANPASSINGEN     

 
Klein materiaal 156,00 469,00 

 
Looprek 63,00 188,00 

 
Therapeutische toestellen 156,00 469,00 

 
Liftinstallaties en trapliften 469,00 1.406,00 

 
Verbouwingswerken woning 469,00 1.406,00 

 
Personenwagens 375,00 1.125,00 

  
    

OPROEPSYSTEMEN     

 
Oproepsystemen / communicatiehulp 125,00 375,00 

  Minimale eigen inbreng op een aanvraag met totaalbedrag >300,- EUR 50% 
Minimale eigen inbreng op een aanvraag met totaalbedrag <300,- EUR 100% 
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Rookzone 
 
Heel lang geleden, in de goede 
oude tijd, toen het woord rookzo-
ne nog niet bestond, mocht er bij-
na overal gerookt worden.  
Op trein, tram of bus waren er 
compartimenten voor rokers en 
niet- rokers. Ook op vliegtuigen 
was een deel van de plaatsen 
voorbehouden voor rokers. In res-
taurants en cafés mocht onbeperkt 
gerookt worden. Op de meeste 
werkplekken mocht men roken.  
Op het kollege, waar ik mijn mid-
delbaar gedaan heb, was er een rookzaal waar leerlingen van de hogere ja-
ren op de middag een sigaretje mochten opsteken. En nog langer geleden 
kochten wij op Vaderdag, met onze spaarcentjes, voor papa een dikke si-
gaar. 
 
“Rook nog eentje, wees tevreden, zoo zult gij zeker lange leven”, stond te 
lezen op een pijpenrekje aan de muur van onze woonkamer. Het is er altijd 
blijven hangen, ook nadat in onze familie het roken verschillende slachtof-
fers gemaakt had. 
 
Toen ik voor de eerste keer in de kliniek in Melsbroek opgenomen werd, 
mochten de patiënten in de kamer roken. Voor de bedlegerige zieken wa-
ren er zelfs toestelletjes, bestaande uit een sigarethouder met een slangetje 
dat eindigde op een mondstuk, waarmee de patiënt op een veilige manier 
in bed kon roken. Of toch niet zo veilig, want na enkele ernstige incidenten 
werd roken in de kamers toch verboden. 
 
Toch was in die tijd al het een en het ander bekend over de gezondheidsri-
sico’s van de sigaret. Van in de jaren 50 was het al bij dokters en in weten-
schappelijke kringen geweten dat roken schadelijk was voor de gezond-
heid, maar dit besef drong slechts langzaam door tot de rest van de samen-
leving.  
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In die tijd werden de eerst maatregelen tegen het roken genomen. Rokers 
werden verbannen naar een uithoek van de zaal. In publieke ruimten werd 
het roken volledig verboden.  
 
In Melsbroek werden de rokende patiënten naar een afgelegen deel van de 
cafetaria verwezen. Alsvanzelf ontstond er toen een band tussen de rokers, 
een “wij” en “zij” gevoel: wij rokers, uitgestoten uit de samenleving, tegen 
de anderen, de voorbeeldige, gezond levende niet rokers. Een groepje ro-
kers, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, mensen die normaal nau-
welijks aandacht zouden hebben voor mekaar, vormden daar een hechte 
groep, met als enig bindmiddel: de sigaret. Wat leek het toch een gezellige 
bende! Het werd de meest luidruchtige plek van de cafetaria. Je zou haast 
zin krijgen om te herbeginnen met roken, om toch maar bij dat clubje te 
kunnen horen. 
 
Dat was uiteraard niet de bedoeling van de directie, en dat liedje duurde 
dan ook niet lang. Weldra werden rokers afgezonderd in een aparte ruimte, 
een (uiteraard) stinkend, donker en koud kamertje, op een zo afgelegen 
mogelijke plaats, uit het zicht van iedereen, alsof het een activiteit was 
waarvoor iedereen zich moest schamen, de rokers zelf uiteraard het meest 
vanal. 
 
Maar nu schijnt de antirookbrigade van Melsbroek een heel andere tactiek 
uit te proberen. De rokers, althans de personeelsleden die roken, zijn nu 
verwezen naar een soort bushokje, (of is het een vitrinekast?) in de tuin, 
helemaal in glas, goed zichtbaar vanuit de cafetaria, waar ze te kijk worden 
gezet zoals middeleeuwse misdadigers aan de schandpaal, terwijl ze in het 
gezicht van iedereen hun beschamende praktijk uitoefenen. 
 
Ikzelf kan het allemaal vanaf de zijlijn observeren, want ik heb al lang het 
rokersgild verlaten, al is dat ook niet van een leien dakje gelopen. 
De eerste keer ging het stoppen heel gemakkelijk.  
Tijdens mijn eerste opstoot van MS, ben ik gedurende maanden niet in 
staat geweest om te roken. Nadat ik, gelukkig, terug heel wat beter gewor-
den was, bleek de acute drang naar de sigaret helemaal verdwenen, en heb 
ik enkele jaren rookvrij geleefd, in de overtuiging dat ik definitief verlost 
was van mijn verslaving. 
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Maar helaas, veel was er niet nodig om mij te doen hervallen. Enkele te-
genslagen in het leven, de ziekte die verergerde, het waren de voor de hand 
liggende excuses om troost te zoek in de sigaret.  
Eerst maakte ik mezelf wijs dat ik mij zou kunnen beperken tot vijf siga-
retten per dag, maar na korte tijd werd dat weer minstens één pakje. Ver-
slaafd was ik overduidelijk. Als ik ’s morgens wakker werd, was mijn eer-
ste gedachte: een sigaret. In de bioscoop snakte ik naar het einde van de 
film, niet om de ontknoping te kennen, maar om een sigaret te kunnen ro-
ken.   De sigaret beheerste mijn denken en mijn leven. Mijn vrije wil had 
ik aan de nicotineduivel verkocht. 
 
Dat besef heeft mij, meer dan welk ander argument ook de motivatie ge-
geven om er mee te stoppen. De eerste dag zonder sigaret is de moeilijkste, 
daarna gaat het gemakkelijker. Ik kan er prat op gaan dat ik het gehaald 
heb, zonder hulpmiddelen op pure wilskracht. 
 
Ik vrees dat de toekomstige ex-rokers dit plezier niet meer zal gegund zijn. 
 
Jan Smeets 
____________________________________________________________ 
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Interview met Mevrouw Anne-Marie YTEBROUCK 
 
Het interview met Mevrouw Ytebrouck werd afgenomen in het Centrum. Ik ontmoet-
te haar hierbij voor de eerste maal. Ik vertelde haar hoe het interview zou verlopen; ze 
stemde daar onmiddellijk mee in. 
 
Dus ik meldde u zojuist dat het interview er naar streefde om bij de ondervraagde na 
te gaan welke elementen haar hebben toegelaten om meer te kunnen opstaan bij het 
verwerken van de ziekte. 
Daarvoor is het nodig om een beroep te doen op een semidirectief onderzoek en in-
lichtingen te verzamelen over drie perioden : de periode voor de ziekte, deze rond de 
tijd van de diagnose en de daarop volgende periode nl. ook deze waarin u zich nu 
bevindt. 
Ja. 
 
Laat ons starten van bij uw jeugd. In welk milieu groeide u op. Wie waren je ouders ? 
Mijn vader was militair en moeder huisvrouw. Ik heb drie jongere broers. 
 
Waar werd u geboren ?  Te Etterbeek (Brussel). 
 
Welke studies heeft u gevolgd ? 
Ik volgde drie jaar handelshumaniora toen mijn vader als militair naar Engeland werd 
overgeplaatst. Na één jaar studie in Engeland keerden we terug naar België en heb ik 
mijn studies handelhumaniora afgewerkt. Op 18 jaar ben ik gaan werken. 
 
Welke activiteiten volgde u nog buiten uw studies ? 
Ik maakte deel uit van een folkloristische dansgroep. We traden geregeld op en dat 
was voor mij voldoende. 
 
Deed u na uw humaniora nog bijkomende studies ? Neen. 
 
Hoe ging u tewerk om een baan te vinden ? 
Op mijn 18 jaar heb ik in een beenhouwerij gewerkt want mijn grootvader was been-
houwer, mijn broer was beenhouwer en mijn oom van moederskant was ook been-
houwer.…  .  
 
J’ai commencé à chercher du travail à dix-huit ans.  
Na een zekere periode leed ik aan gewrichtspijnen die verder evolueerden naar 
arthrose waardoor ik me genoodzaakte voelde om van werk te veranderen. Tijdens 
mijn opleiding volgde ik een cursus dactylografie en ik geconverteerde me als bureel-
secretaresse. Ik werkte haast 10 jaar te Molenbeek in een gieterij et nadien vervoegde 
ik de Ambassade van de Verenigde Staten te Brussel waar ik nu 15 jaar werk.  
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En, te  Molenbeek… ? 
Ik werkte er als secretaresse, als telefoniste en naast andere activiteiten zoals het be-
geleiden van verschillende bezoekers in verschillende fabrieken waaronder voorna-
melijk brouwerijen en chocoladefabrieken. Nadien deed ik bureelwerk en belandde ik 
op het onthaal. 
 
Vond u dat werk aangenaam ? Deed u dit werk met motivatie ? 
Ja, ik was altijd gemotiveerd maar daar was de omgeving niet altijd optimaal.  
Ik woonde te Vossem en verplaatste me dagelijks met de bus naar Molenbeek. Met 
een buurman, een Amerikaanse man, had ik met de tijd de gelegenheid om nader 
kennis te maken.  
Hij vertelde me dat hij op de Amerikaanse ambassade werkte en hij bezorgde me een 
“jobfull” : een telefoonnummer voor tewerkstelling. Deze procedure bestaat nu niet 
meer. Ze vroegen er toen naar een telefoniste. Ik had toen één week om toe te zeggen, 
waar ik graag op ingepikt heb. 
 
In feite, uw goede en veelvuldige taalvaardigheid waren zeker een troef ?  
Ja. 
 
Buitengewoon : u spreekt Frans als een Franstalige en ik hoorde je praten in het Ne-
derlands als een Nederlandstalige !  
Ik ben Nederlandstalig. 
 
Dat had ik enigszins begrepen want ik hoorde u praten met een dame waarbij u enige 
dialect taal gebruikte. Ik denk ook dat het nuttig is om deel uit te maken van een soci-
ale groep waar men zich kan thuis voelen. Dat helpt om zich op te trekken. 
  
En hoe zijn uw sociale relaties ? Vormt u een koppel ? 
Ik ben al 33 jaar getrouwd en heb drie kinderen : twee jongens et één meisje. Mijn 
dochter is 29 en mijn jongens zijn 33 en 30 jaar oud.  
 
Waar situeert u zich in de familiekring ? 
Alles draait om mij. Ik gelast mij met alle papierwerk, …  . 
 
Sinds wanneer hebt u MS ? 
Dertien jaar geleden toen ik al op de Amerikaanse ambassade werkte. De eerste zes 
jaar verliep alles vlot maar nadien traden gangstoornissen op en moest ik gebruik ma-
ken van een kruk, nadien van een rolator en uiteindelijk van een rolstoel, maar dat 
deert me niet. 
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President Obama begroet Mevrouw Ytebrouck, MS-patiënte te Melsbroek, tewerk 
gesteld aan de Ambassade van de USA. 
 
Hebt u veel vrienden ? 
Bijzonder veel, zelfs zeer goede vrienden op wie ik kan rekenen. Hier te Melsbroek 
o.a. met Marina.  We maakten hier kennis met elkaar et werden echte vriendinnen. 
Ook op het werk maakte ik goede vrienden die me erg steunen. 
 
En hoe hebben uw collega’s op het werk gereageerd toen ze vernamen dat je MS 
had ? 
Dat verliep vlot, ik denk dat ze toen niet juist konden inschatten wat MS betekent en 
met zich meebrengt. Ik heb hen intussen wel goed ingelicht. Maar zoals ik u al zei 
heb ik ook veel andere collega’s, buiten het secretariaat, die me zeer sterk steunen.  
 
Maar met uw werk op de receptie als telefoniste, is dat niet te zwaar ? 
Neen, dat gaat wel.  
 
Wetend dat MS toch gepaard gaat met grote vermoeidheid ! 
Ik kan de situatie toch nog aan. 
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Hoe verliepen uw kinderjaren ? 
Ik kende een gelukkige jeugd. Ik had een zeer sterke band met mijn broers en mijn 
ouders. Bijvoorbeeld, mijn moeder belt me elke dag. Als ik zelf niet opbel informeert 
ze of alles wel goed draait. Ook met mijn broers mag ik opbellen wanneer ik het 
wens, ze maken altijd tijd voor een gesprek.  
 
We hebben een groep vrienden waar we altijd kunnen op tellen. Et natuurlijk mijn 
man. Werkelijk ik geniet van heel veel steun. 
Maar u bent iemand die het nut van enige afzondering niet inziet... 
Ah neen ! Dat ligt niet in mijn natuur. 
 
U hebt altijd veel belang gehecht aan contact met anderen.  
Ja. 
 
En, beschikt wel over een goed gevoel van eigenwaarde?  
Ja. 
 
Wat waren uw filosofische en religieuze overtuigingen, en hoe zijn ze nu geëvolu-
eerd? 
Ik ben katholiek, ik ben gelovig en ben overtuigt dat in het leven men beter optimist 
is dan zwartkijker. 
 
Is het dat wat u aan het leven hecht : de vrienden ? 
(Een korte stilte getuigt van ja). 
 
Is geld en materiële welstand van groot belang voor u ? 
Die zijn nodig om zich goed te kunnen verzorgen maar goed, ze zijn niet het voor-
naamste. 
 
U hebt nooit weelde nagestreefd, op zoek geweest naar meer geld ? 
Neen, neen, neen. Ik heb een zeer goede echtgenoot, hij doet alles voor me et is er 
altijd voor me. En nochtans had hij het moeilijk met het aanvaarden mijn ziekte en 
mijn kinderen waren allen puber toen mijn diagnose werd bevestigd : mijn oudste 
zoon kon zich wel aanpassen, van mijn tweede weet ik niet precies hoe hij er mee 
omgaat. Voor mijn dochter was de verwerking van mijn diagnose het een zware op-
dracht. De stap naar de rolstoel kon ze in het begin niet aanvaarden en mijn man komt 
nooit naar Melsbroek, hij mijdt deze confrontatie. 
 
Welk beroep oefent uw man uit ? 
Hij is buschauffeur bij ‘De lijn’. Hij is 61 en kortelings met pensioen. Ik doe alleen 
beroep op een poetsvrouw maar al de rest doet mijn man. 
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Hij doet niet graag alle papierwerk. En jij trekt beter uw plan en kunt beter met men-
sen omgaan. 
Ja, ja. Weet je, als er iets problemen stelt trekken we allemaal naar mijn vader. Hij 
bekleedde vroeger een hoge rang in het leger. Hij was kolonel en kan ons altijd bij-
staan en nuttig adviseren. 
 
Wat waren vroeger uw vrije tijd bezigheden ? 
Voor mijn huwelijk waren dat de folkloristische dansen. Ik beoefende ook 'aquagym', 
ik deed ook graag wat haak- en naaldwerk. Maar vooral T.V. kijken. 
 
Maar geef ons nog wat toelichtingen over de periode van de diagnosestelling. 
Wel zoals ik al meldde traden de eerste ziektetekens op dertien jaar geleden. Toen 
had ik enkel gevoelstoornissen o.v.v. tintelingen t.h.v. mijn rechter lichaamshelft. Een 
neuroloog heeft toen de diagnose gesteld. Hij zei me : “Ik heb niet veel ervaring met 
MS maar ik vind het best dat u een tweede advies inwint” 
 
Hoe hebt u toen gereageerd ? 
Wel, luister : een vriendin had MS al twee jaar voor mij … en het beeld dat ik voor 
me ,zag was de rolstoel ! Gelukkig maar dat Dr. D’h. me alles goed heeft uitgelegd en 
dat ik de situatie heb kunnen verwerken. ? Ik ben altijd positief ingesteld.  
 
Hoelang maakt u al gebruik van een rolstoel ? 
Anderhalf jaar, twee jaar misschien. 
 
Hoeveel jaren hebt u nog kunnen stappen ? 
Zes à zeven jaar. 
 
En hoe verliep toen alles op het werk ? 
Zonder problemen. 
 
Bleef uw motivatie op het werk altijd dezelfde ?  
Ja, volledig. Ik ben nog altijd gemotiveerd. Ik hou van mijn baan, dus…  . Ik ben wat 
verveeld omdat ik op mijn werk had verteld dat ik drie weken zou gehospitaliseerd 
worden en dat het er uiteindelijk vier zijn geworden gezien ik nog een bijkomende 
week  moest blijven voor een behandeling met baxters. 
 
Ach ja ! Maar maken daar op het werk geen probleem van  ? Neen. 
 
Uw collega’s tonen begrip voor uw situatie ? 
Ja, veruit de meesten. 
 
Aangaande uw echtgenoot zei u me dat hij het moeilijk had met de verwerking van uw 
ziekte … 
Het blijft voor hem een hele opdracht, maar ik kan altijd op hem tellen. 
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Hij werd op zijn werk aangevallen en met een pistool bedreigd. Dit gebeurde 15 jaar 
geleden.  
Toen kende hij een diepe depressie en heeft me toen gezegd : « Jij hebt me daaruit 
geholpen ». “Je was er toen ik je nodig had en ik zal er ook altijd voor jou zijn”. En 
zo is het.   
 
Qua uw persoonlijkheid, uw identiteit : bent u tijdens de periode van de diagnose op 
zoek gegaan naar de nodige medische informatie ? Ja. 
 
Wat bindt u aan het leven ? 
In het begin valt het zwaar wanneer je de diagnose meegedeeld krijgt, maar je moet 
vooruit. Ik had mijn kinderen in hun puberteitsjaren en omdat de ziekte toen nog be-
perkt bleef ben ik blijven werken. Je mag het aan iedereen vragen ik bleef de zaken 
positief bekijken. 
 
U hebt nooit een verminderde eigenwaarde ervaren ? Nooit ! 
 
Of nooit geen neiging om u af te zonderen ? Neen, in tegendeel.  
 
Wat heeft U aangezet om weerstand te bieden, steeds positief te blijven, uw moeder-
rol, uw rol als echtgenote en voor uw vrienden verder te kunnen opnemen ? 
Ja. 
 
Hebt u uw positieve houding, om verdere contacten met vrienden te onderhouden, 
niet in vraag gesteld ? 
Neen, ik maak nog altijd vrienden. 
 
U zoekt toenadering met anderen. 
Mijn vrienden hielpen mij bij de verwerking van de eerste tegenslagen. Want mijn 
man vertoonde toen de eerste tekens van verwerking na zijn aanranding. Een buur-
vrouw sprak me toen aan met : “Als je het wenst, kom maar af”. Zij heeft me toen 
vooruit geholpen.  
 
Is uw woning goed aangepast ? 
Ik beschik over een traplift.  Overal werden er steunpunten en handgrepen aange-
bracht, in de toiletruimte, in de douche … En hier te Melsbroek heb ik veel informa-
tie en nuttige raadgevingen bekomen van de sociale dienst. Maar ik tracht zelf de za-
ken altijd positief aan te pakken. Op dit ogenblik voel ik me niet te best, wat loom, 
want onlangs had ik te kampen met een opflakkering, maar eens voorbij …. want zo 
kennen ze me hier niet maar eerder als een goedgezind en opgewekt persoon. 
 
Veroorzaakte de ziekte u  geen grote financiële weerslag ? 
Natuurlijk brengt de ziekte bijkomend kosten met zich mee. Maar ik moet zeggen dat 
ik kon tellen op goede professionele inkomsten en waar het nodig was ik ook kon tel-



 

IMSO 2014/4                                                      
  

18 

len op de financiële steun van mijn ouders. 
 
En wat met uw hobby’s? 
Nu kijk ik graag naar TV programma’s.  
 
Je maakt geen gebruik meer van jacuzzi?  
Neen, ik mag niet meer gaan zwemmen. Vroeger ging ik geregeld, gedurende drie tot 
vier jaar,  naar het zwembad met een collega.  
 
En nu komen we tot de huidige periode die de periode van onrust en verwarring heeft 
opgevolgd.  
Nu zijn we beland in onze dagelijkse sleur. (NB. Mevrouw vertelt me dat ze altijd op 
haar man en haar zoon kan tellen voor haar verplaatsingen. Je blijft genieten van een 
grote familiale solidariteit). Aanvullend zegt ze :  ik laat me niet gaan, in tegendeel, 
ik ben het die regelmatig het moreel van mijn man moet opkrikken. 
 
Hebben uw kinderen zich intussen goed aangepast aan uw ziekte ? 
Wel, mijn oudste zie ik niet geregeld. Mijn dochter had het in het begin erg moeilijk 
maar nu heeft ze de situatie kunnen aanvaarden. Ze helpt me zo goed als mogelijk.  
En de tweede die helpt me ook maar die wel meer moeilijkheden om zijn gevoelens 
te uiten en is wat minder sociaal maar mijn moederliefde voor hem blijft even groot. 
 
Zo, uw rol als moeder en echtgenote blijft onveranderd ? Ja. 
 
Hoe verlopen uw gevoelens t.o.v. uw vrienden ? 
Geen enkele liet me vallen. Ik kan ze opbellen wanneer ik wil; ze blijven er voor mij 
zoals voorheen. Maar ik blijf ook altijd bereid naar hun verhaal te luisteren en hen te 
helpen indien nodig. Want op emotioneel vlak ik heb er ook al menigeen geholpen. 
 
Ben uw ziekte uw relatie met uw vrienden beïnvloed ? 
Neen. 
 
Maakt u nog nieuwe vrienden ? 
Ja, ja, ja. 
 
Had de ziekte een weerslag op uw mentaliteit, op uw eigenbeeld ? 
Ik beschik over een sterke persoonlijkheid en ik denk ….. 
 
Uw mening over U zelf is die met de tijd veranderd ? 
(waarop een categorisch antwoord volgde) Neen ! 
 
U beschikt nog steeds over dezelfde mogelijkheden op het hoofd op te richten ? U niet 
te laten wegzinken ? 
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Ja, ja. 
 
En uw filosofische/religieuze overtuiging is die veranderd ? 
(Categorisch) Neen ! 
 
Wel, ik wou u bedanken. Het interview verliep heel vlot.  (30 minuten) want u had 
meteen de zin van de vragen begrepen waarop snelle et goed doordachte antwoorden 
volgden.  
 
 
Commentaar : Mevrouw Ytebrouck bevestigde, en ik geloof oprecht wanneer ze zei : 
« Ik, er al menigeen geholpen». Deze bevestiging stemt overeen met de indruk die ze 
op mij maakte.  
Ze beschikt over een pragmatische en realistische persoonlijkheid. 
 
Ze kende een gelukkige jeugd, omringd door liefhebbende ouders et begon te werken 
op 18 jaar. 
Haar verwonderlijke wijze om met mensen om te gaan et haar vlotte manier om zich 
uit te drukken hebben haar toegelaten zich gemakkelijk in te schakelen in haar famili-
ale, sociale en professioneel leven.  
 
De plotse overval en de weerslag van de ziekte slechts een beperkt impact op haar 
persoonlijkheid. 
« …Eerst heb ik gebruik gemaakt van een kruk, nadien van een rolator en uiteindelijk 
van een rolstoel maar dat hindert me niet. »  
 
Ze is rots, een peiler en beschrijft zichzelf als : « Ik bezit over een sterke persoonlijk-
heid. » 
Je hebt wel begrepen dat haar aanpassingsvermogen niet enkel kan toegeschreven 
worden aan haar sterke ‘Ik’  maar eveneens aan de steun van haar echtgenoot, haar 
kinderen, haar collega’s en vrienden en tevens aan haar gelukkige jeugdjaren. 
 
Zo iemand daar kan je je aan optrekken ! 
 
Dank u Mevrouw Ytebrouck.  
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Een bericht van Jan De Craene 
  
 
Beste, 
sinds enige maanden ben ik lid van Imso. Ik heb onlangs gehoord dat er wel eens ge-
dichten of gedichtjes 
opgenomen worden in het blad van Imso. 
Ik waag hier dus mijn kans met drie korte hersenspindels 
Laat U mij weten of ze geschikt zijn? 
Al vast hartelijk bedankt, 
Jan De Craene 
 
  
Inventaris 1 
  
Met het klimmen der jaren, 
daalde de passie. 
Maar de liefde nam toe, 
....samen met de kwaaltjes 
  
  
Inventaris 2 
  
Mijn lichaam hangt vol flappervlees, 
van boven tot beneden. 
Het trieste souvenir, 
van een gespierd verleden. 
  
  
Inventaris 3 
  
Minder springen, minder rennen 
minder lopen, minder gaan. 
Minder hup'len, minder dansen, 
minder kruipen, minder staan. 
steeds maar minder, minder, minder, 
steeds maar minder, minder, meer. 
  
  
Zo, dat was het voor deze keer, 
maar als het bevalt,...er is meer. 
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Zwemmen voor het goede doel 
Wanneer: zondag 01maart 2015 
tussen 09.00 uur – 18.00 uur 

 
Waar:     Zwembad van Bloso Hofstade  (B-1981) 

Tervuursesteenweg 
 

Samenwerking met: Lionsclub Leuven Erasmus 
Ten voordele van I.M.S.O. vzw – Melsbroek 

International Multiple Sclerosis Organisation 
Vanheylenstraat 16, B-1820 Melsbroek 

www.imso.be 

 
Inschrijven voor:  22/02/2015 

Coördinator:  De Donder Luc 
Gsm:  0477 / 20 91 19 

 
mailto:dedonder.luc@gmail.com 
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Feestkalender 2015 
 

            Zondag 01 maart              Zwemmarathon Swimso - I.M.S.O 
 
          Maandag 30 maart                            Bedeling Pasen 
 
 Zaterdag  25 april   Kippenfestijn – Rotary 
           
 Zondag 10 mei                               Moederdag - I.M.S.O. 
           
          Woensdag 03 juni                              Algemene vergadering 
 
 Zaterdag 06 juni    Koud Buffet Patiënten 
 
 Zondag 14 juni    Vaderdag – I.M.S.O. 
 
          Zaterdag 22 augustus                        Moto's Kapelle o/d Bos 
 
          Zondag 23 augustus                          Fietsen met Eddy Merckx 
         
 Zondag 30 augustus           Barbecue - I.M.S.O. 
 
 Zaterdag 05 september           Uitstap patiënten - I.M.S.O. 
 
 Zaterdag 10 oktober           Mosselfeest - I.M.S.O. 
 
 Woensdag 11 november          Pannenkoekenbak (Kap.  
 
           Dinsdag 08 december           Kerstfeest - Rotary 
 
 Maandag 14 december                    Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 
 
 
 

DEZE KALENDER KAN GEWIJZIGD WORDEN. 
Opgemaakt 16.10.2014 
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PUZZEL EN SUDOKU   
 
Puzzel 
 
Er bereikten ons 10 antwoorden, waarvan 9 correct  en waaronder een  
naamloos.  
Rita Verbeke, Marijse Dellaert, Alfons Roosen, Noëlla Wytack , Madeleine 
Petrus, Annicq Peeters, Fieda Clemens en Martha Vervoort. 
 
De bolleboos van de dag was Alfons Roosen. 
 
Sudoku 
 
Er waren 15 correcte  antwoorden : 
Freddy Franckaert, Madeleine Petrus, Alfons Roosen, Rita Verbeke, Marijse 
Dellaert , Paula Verhelst, Noëlla Wytack, Annicq Peeters, Philippe Kennis, 
Myriam Saerens, Marina Vandenbrande, Myriam Saerens, Marie-Louise Pee-
termans, Martha Vervoort en Rita Pans.  
 
De winnares heet Freddy Franckaert. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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Zweedse puzzel N°6 
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Fons  sapientiae 
 

"Jullie komen toch?" had Hans van de bank gevraagd. "Ik. wil niet afgaan, als ik 
eens iets organiseer. Paul D'Hoore komt en hij is vergezeld door nog twee andere 
sprekers." Als er nu iemand is die ik graag bezig hoor, is het wel die economische 
journalist van de VRT. En wel, omdat die man heel moeilijke dingen zeer eenvou-
dig kan uitleggen. Hij begrijpt de zaken dus zéér goed. En de materie is niet 
gemakkelijk. Wij er dus naar toe. 
Er was al heel wat volk opgekomen. Plots ontwaarden we tussen de wachtenden 
Fons en Magda. Kijk, als ik Fons zie, kan mijn avond al niet meer stuk. Het is een 
Denderhoutemse zelfstandige die heel ernstige en diepzinnige dingen op een 
zeer humoristische wijze weet te vertellen. En dat is ook een hele kunst. Het is 
eigenlijk een knuffelbeer op sokken, wel niet meer piep, maar toch ook nog niet 
stok, die met zware basstem zijn wijsheden debiteert voor iedereen die het horen 
wil. Hij is onze bron van wijsheid (ofte Fons Sapientiae). En de lachers heeft hij 
altijd mee. Maar op zo'n avond met "sprekerds" profiteert alleen diegene die er 
vlakbij zit. Wij hadden dus een privé commentator. 
 
Enfin, Paul D'Hoore wordt ingeleid door iemand die het in deze tijd nog heeft over 
interessante beleggingsfondsen. Hij loopt rond te ijsberen en gluurt stiekem naar 
zijn papiertje. Achter mij hoor ik voortdurend gekreun en gezucht. Fons sputterde 
tegen. "Werken" zei mijn vader altijd "da's het zekerste. Er is geen cent mee te 
verdienen, maar je hebt tenminste de innerlijke 'gerustigheid', je kan er je aan 
verwarmen en je slaapt nog goed ook." 
Na twintig minuten hield de man op en zijn plaats werd ingenomen door een 
tweede. Nog erger gekreun en gezucht. "Verdorie", zei Fons "hoe lang gaat dat 
hier nog duren." Hij ging door met een kruiswoord van Christus:"Ik heb dorst." Die 
tweede man had het over levensverzekeringen en pensioensparen. Nog twintig 
minuten later verscheen de man voor wie we gekomen waren. Paul toonde ons, 
gewapend met slides, hoe de aandelenkoersen schommelden volgens de zoge-
naamde varkenscyclus. Dat laatste is een golfbeweging. Als er bv. veel varkens 
op de markt zijn, zakt de prijs als een pudding in elkaar. En de boer begint te 
klagen. Hij doet al zijn varkens van de hand en de prijs schiet als een raket 
omhoog. En de boer? Hij begint weer varkens vet te mesten. 
Zo is het ook met de beurs. Het is een soort  markt. Hoe meer volk er is, hoe lager 
de prijs en omgekeerd natuurlijk. 
 
Fons had weer commentaar. "Aandelen kopen, kan elke idioot met centen. Maar 
wanneer moet je vèrkopen?" Enfin, wanneer moet je winst nemen?" 
Toen had Paul het over de beurscrash van 1929. Hij toonde aan dat iemand, met 
aandelen zodanig veel geld had verloren, dat hij pas dertig jaar later zijn centjes 
terugzag. Er was echter een klein probleem: de gemiddelde Amerikaanse man 
werd toen precies 49 jaar oud. Veel lol zal hij er niet meer aan beleefd hebben. 
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"Zwijg" zei Fons, "wij waren ook ooit de gelukkige bezitters van 'papieren' van 
Lernout & Hauspie. En ze stegen maar en ze stegen maar. Mijn vrouw dacht dat 
we schatrijk gingen eindigen. En plots zakten ze een beetje. Maar ja, dan heb je 
zodanig de smaak te pakken dat je hoopt tegen beter weten in. Toen ze nog 80 
frank stonden, zei ik: "Magda, verkoop ze, dan heb je tenminste nog wat. Maar 
neen hoor, ze gingen nog stijgen. Enfin, ik kan er nu mijn slaapkamer mee 
behangen." 
Toen Paul zijn betoog beëindigd had, was er gelegenheid om vragen te stellen. 
En telkens als er iemand iets vroeg, zuchtte Fons diep. "Nog een onnozelaar" 
gromde hij. 
Na afloop loensde ik rechts naar achteren. Fons was weg. Toen ik naar links 
keek, kwam hij met drie schuimende glazen bier van de toog. Hij duwde er Koen 
twee in de handen en klokte de derde naar binnen. 
"Hèhè" zei Fons "dat heeft niet veel gescheeld of ik was gestorven van dorst. En 
dat sterven is voor ons zelfstandigen de laatste tijd niet moeilijk. Toen Verhofstadt 
begon, dachten wij dat we Onze-lieve-Heer bij de baard hadden en het was nog 
niet eens bij de kleine teen. Enfin, 't is nog slechter dan vroeger." Intussen had hij 
zijn tweede biertje bemachtigd. De kelners kwamen rond met Engelse sandwiches 
en halve puntbroodjes met beleg. "0" constateerde Fons "we krijgen hier nog te 
eten ook." Hij graaide van elke soort eentje van het dienblad en hapte toe. De 
zelfstandigen moesten blijkbaar niet van honger omkomen. . "Welke gek" vroeg 
Fons verontwaardigd "heeft die toastjes onderhanden genomen? Daar krijg je 
alleen maar dorst van." Vergeleken met zijn droog keelgat was de woestijn een 
rivierdelta tijdens het regenseizoen. 
"De verpleger komt nu mijn man in bed leggen", zei Hilde "onze tijd van gaan is 
gekomen." "Magda en ik komen jullie eens opzoeken" klonk het rondborstig. Ik 
verheug me er nu al op en mijn vrouw weet al welk werk van barmhartigheid ze 
die avond moet beoefenen. 
 
André Werelds  
 
_________________________________________________________________ 

 
TE KOOP :    2ORIGIN - CHI-MACHINE    
 

IN PERFECTE STAAT      WAARDE   :   
€   3 8 0  
VOOR DE SPOTPRIJS VAN  …         :   
 €   1 5 0 
 
RAADPLEEG   www.2origin.com   
VOOR DEMONSTRATIE EN COMMEN-
TAAR  
 
JACQUES MERCKX   
1853  STROMBEEK-BEVER   
TEL  02  267  30  89 

http://www.2origin.com/
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Oktober - Octobre   November - Novembre 

TRUYEN  Jozef ANTWERPEN   CEUPPENS Maria HOFSTADE/ZEMST 

VAN HOOF Maria ST-KATELIJNE-WAVER   GHYSEBRECHTS Cecile ZWIJNDRECHT 

DEVILLE Hilda DWORP   KASSEL Ben LILLE  (Antwerpen) 

VANHAMME Georgette BRUSSEL   VAN BULCK Joanna NIEUWPOORT 

OP DE BEECK S. MOL   LANGHENDRIES Veronique SCHILDE 

VAN HOECK Maria LIEZEL/PUURS   MERCKX Jaak GRIMBERGEN 

MEEUS M. STEENOKKERZEEL   VAN LAERE Yvan KEERBERGEN 

NEUKERMANS A. LAARNE   SCHENAERTS Annie KRAAINEM 

VAN LENT  Maria HALLAAR   ROOSEN Alfons LUMMEN 

VERMEIR Christian ASSE   MERCI Albert WILSELE 

VAN WOENSEL Monique MERKSEM   DELLAERT Marijs ANTWERPEN 

THIERENS Franky BORNEM   CANIPEL René ERPE-MERE 

CASTEELS  Karina TREMELO   PIQUET  Marie BELGRADE 

PREAUX Judith JETTE   DE BRUYN Katleen VOORDE 

WEETS Philippe STEENOKKERZEEL   BAL Hendrik BOOM 

GOVAERTS  GRETA TURNHOUT   MOERMANS Willy LANAKEN 

DE PRIL Annick BRASMENIL   DE BUYSER Wilfried KAPELLE o/d BOS 

CLAUS Pierre ESCANAFFLES   VAN CLAPDURP Viviane MECHELEN 

RABAEY Nancy BUKEN   MOULIN Anne DIEGEM 

BRUSSELMANS Veerle Vilvoorde   SEYSSENS Kristin OVERPELT 

UYTTERSPROT Ann LEBBEKE   PEETERS Annicq ENGSBERGEN 

DERAET  Sabrina LEBBEKE   NAPOLI Ruggero LODELINSART 

   
BAUWENS Helene LANDEN 

   
DE RYDT Michel VILVOORDE 

   
BROUWERS Hilde KAPELLE O/D BOS 

   
KRAGHMANN Fanny VOLLEZELE 

   
KENES  Philippe ATTENRODE 

 
                        

 

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 
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December - Décembre 

VERHELST Paula MOERZEKE (Hamme) 

DECOCK Jacq. NETHEN 

DEBEFVE Nicole ZAVENTEM 

VANDERHAEGEN  Hilda TREMELO - BAAL 

DERONDE  Marie Jose TERVUREN 

PLATTEAU Mariette ST-KATHER.- LOMBEEK 

DE GRAEF Stefanie VILVOORDE 

MACORS Mireille ERQUELINNES 

VAN DEN BERGH Maria TIELT 

BAERT Rob HOVE 

CHARELS Marcella HEVERLEE 

HENNEBEL Colette MELIN 

VERHAEGEN P. BOOISCHOT 

BRESSELEERS Maria OLEN 

STEELS Simonne ZELE 

LONEZ Preyse IXELLES 

DE KINDER Marie-Louise GROOT BIJGAARDEN 

SCHREY Josiane BONHEIDEN 

GEERAERTS Rosa KAGGEVINNE 

DE BUYST Marcelle BRUXELLES 

AERTS Maria MINDERHOUT 

VERHOEVEN Patricia MECHELEN 

DE MEESTER Bruno ANTWERPEN  2 

KERSCHEN Jean-Claude BRUXELLES 

SWINNENS Josiane GRIMBERGEN 

COLPIN  Daniel BRUXELLES 

DE WINNE Eddy ST.KATELIJNE WAVER 

VAN DEN BEMPT M. SCHILDE 

DE SITTER  Christel BERLARE 

VAN LAERE Sonja NIEL 

GHISLAIN Rolande LOBBES 

DURENNE Bruno LAEKEN 

WUYTACK Noëlla BUGGENHOUT 

VANDENBROELE Pascale ANDERLECHT 

KEMPENEERS Christel STEENOKKERZEEL 

VERTESSEN Chris TIENEN 

VANHAMEL Nadia ANTWERPEN 

BORGS Nico ST TRUIDEN 
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Tuut, tuut, votre taxi est avancé 
 
La course dure  365 jours,  
 
Bagage : un sac plein de souvenirs,  
une serviette pleine de bonnes intentions 
 
Destination :  
Une bonne et heureuse année 2015! 
 
Le Conseil d’Administration de  IMSO vous 
souhaite de bonnes fêtes. 
 
Christel, Présidente de l’IMSO. 
  



 

IMSO 2014/4                                                      
  

32 

Nouvelles du Conseil d’Administration 
 
Nos patients sont au courant de ce que notre association offre un certain nombre d’avantages 
financiers : pour les frais de transport, les médications, des interventions par exemple pour les 
chaises roulantes, lit d’hôpital, coussins et matelas, chaise de douche, service de nettoyage et 
d’aide à domicile, lève-personne électrique, système d’appel et petites adaptations. 
Nous remarquons pourtant quelques patients nous adressent une demande d’intervention 
alors qu’ils n’ont pas réglé leur cotisation. C’est embêtant car  sans cotisation l’IMSO ne peut 
pas intervenir. 
Pour éviter cette situation, prière, à partir de janvier 2015, de verser les 10 € 
annuels par virement sur le formulaire de virement ci-joint. 
 
Remboursement des frais de transport 
À partir du 1 janvier 2015 le calcul des frais de transport domicile-MS clinique se fera comme 
suit : 
 
1)Transport propre, par trajet : Nombre de km aller retour x 0,20 avec maximum de 10 €. 
Condition : Remise à l’IMSO du document fourni par le docteur Meurrens. 
 
2)Taxi Hendricks ou autre firme, par trajet : la somme payée avec maximum de 10 €. Condi-
tion : remise à l’IMSO de la facture du TAXI. 
 
Les paiements seront calculé tous les trois mois. Prière de remettre les documents à temps à la 
réception de la clinique à l’adresse de l’IMSO. Les dates extrêmes de remise des documents : 
01 mai,01 août, 01 novembre, 01 février. 
 
Intervention pour les médicaments 
Les formulaires de remboursement, comme l’année dernière, ont été adaptés au changements 
actuels. Après discussion avec le professeur De Ridder, les changements suivants ont été 
apportés : Le BETMIGA (Mirabegron), une récente médication contre les troubles vésicaux a 
été rajouté à la liste. Le SILODYX (Silodosine), une médication très rarement prescrite, à été 
retiré de la liste. 
 
Autres interventions 
Les interventions via le fonds de soutien furent actualisées pour 2015. Voir l’annexe page 33 . 
Les interventions ne peuvent être considérées comme un droit acquit et doivent toujours faire 
l’objet de l’agrément du Conseil de Gestion de l’IMSO et doivent se faire par une demande 
individuelle standard, qui sera discutée lors de la réunion mensuelle de l’IMSO. Le système et 
les montants des interventions sont toujours dépendants de la situation budgétaire de l’ASBL 
et peuvent être adaptés sans préavis.  
 
Le Conseil de l’I.M.S.O. 
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IMSO - Formulaire de remboursement des médicaments 2015 
Nom: 
Prénom : 
Mois/Année : 
 

Spécialité Principe actif / Générique Prix plein 
Payé par 

vous 
% Remboursé par 

     L’IMSO 
4-AMINOPYRIDINE 4-aminopyridine   50  
BETMIGA Mirabegron   50  
BOTOX - DYSPORT Botuline toxine type A   50 * 
CACIT VIT D3 Calciumcarbonaat + calciferol   50  
CIPRAMIL Citalopramhydrobromide   50  
CYMBALTA Duloxetine   50  
DETRUSITOL Tolterodine   50  
DITROPAN Oxybutyninehydrochloride   50  
EFEXOR Venlafaxine   50  
FOSAMAX Natriumalendronaat   50  
HYTRIN Terazosine   50  
LAXIDO Macrogol   50  
LIORESAL Baclofène   50  
LYRICA  Pregabaline   50  
MICROLAX Natriumcitraat + sulfoacetaat   50  
MINIPRESS Prazosinehydrochloride   50  
MOVICOL Kaliumchloride + Macrogol   50  
MYOLASTAN Tetrazepam   50  
NEURONTIN Gabapentine   50  
OMIC Tamsulosinehydrochloride   50 * 
PROSAC Fluoxetine   50  
PROVIGIL Modafinil   50 * 
RIVOTRIL Clonazepam   50  
SERLAIN Sertraline   50  
SIRDALUD Tizanidine   50  
TOVIAZ Fesoterodine   50  
TRANSIPEG Macrogol   50  
TRAZOLAN Trazodonhydrochloride   50  
VERSATIS Lidocaïne   50 * 
VESICARE Solifenacinesuccinaat   50  
XANAX Alprazolam   50  
 
* Après prescription d’un médecin specialiste du Centre National de la S.E.P.        Total : 
L’IMSO n’intervient que pour les médicaments et les % indiqués.                                
Ce formulaire doit toujours être accompagné du document 704N. 
 
                                                                                                         Date :  
                     
     Cachet du Pharmacien                                                                       Signature du Pharmacien 
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FONDS d’ ENTRAIDE I.M.S.O. asbl 
Montants des interventions d’application à partir du 1er janvier 2015 

    MINIMUM MAXIMUM 
CHAISES ROULANTES     

 
Chaise roulante extra légère 188,00 563,00 

 
Chaise ergonomique 250,00 750,00 

 
Chaise électronique 313,00 938,00 

 
Réparation C.R. 156,00 469,00 

  
    

LIT HOSPITALIER     

 
Après evaluation 313,00 938,00 

  
    

HYGIENE     

 
Coussin anti-escarre 188,00 563,00 

 
Matelas anti-escarre 469,00 1.406,00 

 
Traitement anti-escarre par pompe à vacuum     

 
Chaise de bain/de douche 125,00 375,00 

 
Matériel d’incontinence 125,00 375,00 

  
    

AIDE FAMILIALE et de NETTOYAGE     

 
Après évaluation - échelle SPF Séc. Soc. Min. 12 (sur 18) 156,00 469,00 

 
 --> si cheques services -30%     

  
    

SOULEVE PERSONNES     

 
Lève personne électronique 375,00 1.125,00 

  
    

ADAPTATIONS     

 
Petit matériel 156,00 469,00 

 
Tribune de marche 63,00 188,00 

 
Appareils thérapeutiques 156,00 469,00 

 
Installation d’ascenseur 469,00 1.406,00 

 
Travaux d’aménagement 469,00 1.406,00 

 
Voiture  375,00 1.125,00 

  
    

SYSTEMES d’APPEL     

 
Système d’appel / aide techn. de communication 125,00 375,00 

  Intervention personnelle minimale sur une demande dépassant 300,- EUR 50% 
Intervention personnelle minimale sur demande de moins de 300,- EUR 100% 

  
P  Pour les nouveaux membres (diminution linéaire sur les interventions financières 

pendant les deux premières années) 
L'intervention maximale suite à une affiliation la première année  1/3° 
L'intervention maximale suite à une affiliation la première année 2/3° 

A partir de la troisième année : intervention maximale 3/3° 
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Interview de madame Anne-Marie YTEBROUCK 
 
 

L’interview de madame Ytebrouck se déroula à la clinique. C’était la première fois que je la 
rencontrais. Je lui expliquai de quoi il s’agissait. Elle accepta avec plaisir. 
 
Donc, je vous disais qu’on a cherché à recueillir chez la personne interviewée les éléments qui vont 
montrer comment elle a fait pour rebondir. Pour cela j’utilise une trame, afin de bien recueillir 
toutes les informations. L’interview porte sur trois périodes : la période d’avant la maladie, la pé-
riode d’autour du diagnostic, et la période qui suit, dans laquelle je suppose que vous vous trouvez 
maintenant.  
 
Oui. 
Commençons par votre enfance. De quel milieu étaient vos parents ? 
Mon papa était militaire et ma maman mère au foyer. Et j’ai trois frères qui sont plus jeunes que 
moi. 
 
Où êtes-vous née ?  
À Etterbeek (Bruxelles). 
 
Quelles études avez-vous suivies ? 
J’ai fait trois ans de commerce et j’ai changé. Mais, mon papa étant militaire, j’ai étudié un an en 
Angleterre, on est revenu et je n’ai pas terminé mes humanités et j’ai commencé à travailler, à l’âge 
de 18 ans. 
 
Quelles étaient vos activités, à côté des études ? 
Je faisais partie d’un groupe de danses folkloriques et on faisait des représentations ; ça me suffisait. 
 
Après ces humanités, avez-vous fait d’autres études ? 
Non. 
 
Quel a été votre parcours pour chercher un travail ? 
J’ai travaillé d’abord en boucherie parce que mon grand-père était boucher, mon frère était boucher, 
le frère de ma mère était boucher…  . J’ai commencé à chercher du travail à dix-huit ans. Puis, à un 
moment, j’avais du rhumatisme articulaire qui est devenu de l’arthrose et je ne pouvais plus faire ça 
et donc je me suis reconvertie… j’avais suivi un cours de dactylo, donc je me suis reconvertie en 
secrétaire de bureau. Puis j’ai travaillé à Molenbeek, à la Fonderie, qui est une « histoire » culturelle 
et là j’ai été presque dix ans, et puis je suis entrée à l’ambassade américaine et ça fait quinze ans 
que je suis là. 
 
Et, à Molenbeek… ? 
Je faisais le téléphone. Et je faisais aussi le guide dans certains groupes, dans des visites d’usines et 
par exemple c’était souvent autour de la bière et du chocolat. Et je faisais d’autres choses aussi. Et 
puis, j’ai travaillé au bureau, j’étais à l’accueil. 
 
Ce travail vous plaisait ? Vous étiez motivée ? 
Oui, j’ai toujours été très motivée, seulement l’ambiance là n’était pas bien. Donc, je prenais le bus, 
j’habitais à Vossem et il y avait toujours un monsieur américain qui habitait près de chez nous, à 
Vossem et à la force des choses on commence à discuter avec les gens quand on voit tous les jours 
et lui, il travaillait à l’ambassade américaine. Alors il m’avait donné le « jobfull » : c’est un numéro 
pour trouver le job. Ça n’existe plus maintenant. Et alors ils demandaient une téléphoniste. J’avais 
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une semaine pour réfléchir, ce que j’ai fait. 
 
En fait, vous avez tablé sur vos bonnes capacités en langues. 
Oui. 
 
C’est vraiment formidable : vous parlez un français de francophone ; et je vous ai entendu parler le 
néerlandais avec aisance.  
Je suis néerlandophone. 
Ça, je l’ai entendu aussi parce que j’ai entendu tout à l’heure que vous aviez employé des mots un 
peu dialectaux avec votre interlocutrice. Je pense que c’est quelque chose d’important pour rebon-
dir, d’être conscient d’appartenir à un groupe social. 
Et, au niveau de vos relations, vous viviez en couple ? 
Je suis mariée depuis trente-quatre ans. J’ai trois enfants, deux fils et une fille. Ma fille est la plus 
jeune, elle a vingt-neuf ans, et mes fils ont trente et trente-trois ans. 
 
Votre place dans la famille ? 
Tout tourne autour de moi. C’est moi qui fais les papiers, …  . 
 
Quand votre maladie a-t-elle commencé ? 
C’est depuis treize ans maintenant. Alors j’ai eu six ans que tout marchait bien. Après j’ai commen-
cé à marcher avec une canne et puis ça a été le rolator et puis finalement c’est la chaise roulante, 
mais ça ne me dérange pas. 
 
C’est récent, ce travail à l’ambassade ? 
Quinze ans. 
 
 
Le President Obama visite les membres du personnel et leurs enfants de l’Ambassade 
Américaine à Bruxelles,  dont  Madame Ytebrouck, patiënte à Melsbroek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

IMSO 2014/4                                                      
  

37 

 
 
Est-ce que vous avez beaucoup d’amis ? 
J’ai énormément d’amis, de très bons amis, sur qui je peux compter. Entre autre Marina ici. On s’est 
connues ici et on est devenues très amies. Au boulot j’ai des gens avec qui je suis devenue très 
amie, qui me soutiennent très fort. 
 
À vos débuts à l’ambassade, vous étiez déjà diagnostiquée ? 
Non, la première année que je travaillais. 
 
Et, comment se sont comporté vos collègues de travail à ce moment-là, quand ils ont su ? 
Ça va ; je crois qu’ils ne réalisaient pas très bien ce qu’est la maladie. J’ai déjà essayé d’expliquer, 
mais enfin, je vous dis, j’ai d’autres collègues, en dehors du bureau, qui me soutiennent énormé-
ment. 
 
Mais, avec ce travail de téléphonie, il n’y avait pas d’efforts physiques…  . 
Non, c’est ça !  
 
Quand on sait la fatigue que la sclérose en plaques entraîne … ! 
Voilà ! 
 
Comment s’est passée votre enfance ? 
J’ai eu une enfance heureuse. J’ai eu des liens très forts avec mes frères et mes parents. Par 
exemple, ma maman je lui téléphone tous les jours. Si je ne téléphone pas, elle appelle pour voir se 
qui se passe. Mes frères aussi je peux les appeler quand je veux, ils sont là. On a un groupe de co-
pains aussi qui sont toujours là pour nous. Et vice versa, et mon mari. Vraiment, ils me soutiennent 
énormément. 
 
Mais vous êtes quelqu’un qui ne voit pas de sens à vivre isolée... 
Ah non ! 
 
…à vivre en individualiste. 
Je ne pourrais pas. 
 
Vous avez toujours attribué beaucoup d’importance au contact avec les autres. 
Oui. 
 
Et, vous avez toujours eu un bon niveau d’estime de vous-même ? 
Oui. 
 
Quelles étaient vos convictions philosophiques et religieuses, et maintenant ? 
Moi je suis catholique, je suis croyante ; et je me dis que dans la vie il vaut mieux d’être optimiste 
que pessimiste. 
 
C’est ça qui vous attache à la vie : les amis. 
(Silence signifiant oui) 
 
Et l’argent, les biens matériels ont de l’importance pour vous ? 
On en a besoin, pour se soigner par exemple, mais bon, ce n’est pas le plus important. 
 
Vous n’avez jamais envisagé de prospérer, d’avoir le plus d’argent possible ? 
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Non, non, non, non, non. Et j’ai un très bon mari, et il fait tout pour moi et il est toujours là pour 
moi (NDLR : L’heureux homme. En voilà un dont les oreilles ont dû siffler à ces paroles.) ; et ce-
pendant il a difficile à accepter ma maladie et mes enfants ils étaient dans la puberté quand on m’a 
diagnostiqué la maladie et l’aîné, ça va, l’autre je ne sais pas ce qu’il pense. Ma fille, elle a eu très 
dur aussi. Quand je suis allée dans une chaise roulante, au début elle ne pouvait pas l’accepter et 
mon mari il ne vient jamais ici, parce qu’il n’assume pas. 
 
Quelle est la profession de votre mari ? 
Il est chauffeur de bus à De lijn. Il a soixante et un an, lui, donc bientôt il sera en pension. Mais je 
n’ai qu’une femme d’ouvrage, et tout le reste, c’est lui qui fait. 
 
Il n’aime pas les papiers. Et vous, vous êtes très débrouillarde et vous avez de l’entregent.  
Oui, oui. Vous savez : s’il y a quelque chose qui ne va pas, mon papa est au courant de ce genre de 
choses et on va tous les quatre avec nos papiers chez papa quand ça ne va pas. Lui était à l’armée, et 
à un niveau élevé. Oui, mon père était colonel. 
 
Vos loisirs, quels étaient-ils ? 
Bien j’allais aux danses folkloriques avant de se marier, j’ai fait de l’aquagym, je faisais beaucoup 
de crochet et de tricot. Mais, surtout, la télé. 
 
Parlons un peu de cette période d’autour du diagnostic. 
Il y a treize ans que j’ai eu les premiers symptômes. Alors j’étais, pas comme paralysée, mais des 
picotements sur le côté droit. J’avais un neurologue, c’est lui qui a posé le diagnostic. Il a dit : 
« Moi je n’ai pas beaucoup d’expérience avec la maladie : si vous voulez chercher un autre avis. 
 
Comment avez-vous réagi au moment de votre diagnostic ? 
Eh bien, écoutez : j’avais une amie qui avait la sclérose en plaques et elle avait deux ans de plus que 
moi et moi, ce que je voyais, c’était sa chaise roulante. Alors, heureusement, le docteur D’H. et tout 
ça ils m’ont bien expliqué et bon, j’ai accepté. J’ai toujours été assez positive.  
 
Il y a combien de temps que vous êtes en chaise roulante ? 
Un an et demi, deux ans. 
 
Vous êtes restée combien de temps pouvant marcher ? 
Six à sept ans. 
 
Et, au niveau du travail, à ce moment-là ? 
Jamais de problèmes. 
 
Votre motivation pour ce travail était restée la même ? 
Oui, tout à fait. Je suis toujours aussi motivée. J’adore mon boulot, donc…  . Parce que, ça 
m’ennuie, j’avais dit à mon travail que je restais trois semaines à l’hôpital, mais comme j’ai eu des 
baxters  la semaine dernière et que je suis très raplapla, je reste une semaine de plus. 
 
Ah oui ! Mais, ils ne font pas trop de problèmes avec ça ? 
Non. 
 
Vos collègues de travail se montrent compréhensifs ? 
La plupart oui. 
À propos de la relation avec votre époux, vous me dites qu’il a vraiment du mal à accepter…  . 
Il a dur à accepter la maladie, mais il est toujours là pour moi. Il a été attaqué, une attaque à main 
armée au dépôt où il travaillait. Il y a plus de quinze ans. Il a fait une forte dépression et il m’a tou-
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jours dit : « C’est toi qui m’en a sorti ». Et alors il m’a dit : « Tu étais là quand j’avais besoin de toi 
et moi je serai toujours là aussi ». Et c’est vrai. 
 
Et, au niveau de votre personnalité, de votre identité : dans cette période d’autour du diagnostic, 
est-ce que vous avez  recherché immédiatement de l’information médicale ? 
Oui. 
 
Qu’est-ce qui vous maintenait attachée à la vie ? 
Au début, c’est dur, quand on reçoit le diagnostic, mais après on doit continuer. J’avais mes enfants, 
ils étaient en puberté et comme je n’avais pas encore trop de symptômes, j’ai continué. Vous pou-
vez demander à tout le monde, j’ai toujours été optimiste. 
 
Vous n’avez jamais ressenti de diminution d’estime pour vous-même ? 
Non ! 
 
Vous n’avez pas eu tendance à vous isoler ? 
Non, au contraire. 
 
Ce qui vous a fait rebondir, c’est votre rôle de maman, d’épouse et vos amis ? 
Oui. 
Est-ce que vous avez remis en question votre attitude de recherche de nouveaux amis ? 
Non, je fais des amis facilement. 
 
Vous allez vers les autres. 
Mes amis m’ont aidé à surmonter les premiers coups. Parce que mon mari était juste au bord de 
récupérer de son agression. Et j’avais une amie de la rue qui m’a dit : « Quand tu veux, tu viens ». 
C’est elle qui m’a aidée. 
 
Votre logement est-il bien adapté ? 
J’ai un escalier avec un monte-personne. J’ai partout des poignées, dans la toilette, dans la 
douche…  . Et ici, le service social est très bien pour ça. On conseille. Mais je suis quelqu’un qui 
essaye toujours de voir les choses du côté optimiste. Maintenant, cette période-ci je suis un peu 
entre deux parce que j’ai eu une poussée, je suis un peu flagada, mais une fois que c’est passé…  . 
Parce qu’on ne me connaît pas comme ça ici, je suis quelqu’un qui rit tout le temps. 
 
Il n’y a pas eu trop d’impact financier ? 
Des difficultés ça a donné un petit peu, mais je dois dire que je gagne bien ma vie. Il y a mes pa-
rents qui nous aident quand même aussi. 
 
Et, vos loisirs maintenant ? 
Maintenant, je regarde beaucoup la télé. 
Vous n’allez plus en jacuzzi?  
Non. Non, pas dans l’eau, je ne peux plus nager. Mais, avant, j’allais au bassin avec une collègue. 
J’ai fait ça pendant trois, quatre ans. 
 
On arrive à la période de maintenant, qui suit cette période de remue-ménage.  
Maintenant on a notre train-train de vie. (NDLR : Madame raconta qu’elle pouvait compter sur son 
mari et son fils pour ses transports, qu’ils faisaient volontiers lorsque c’était possible. Il y a donc 
une grande solidarité familiale). Je ne me laisse pas aller, au contraire c’est moi qui remonte le mo-
ral à mon mari. Parfois je me fâche même sur lui. 
 
Vos enfants, comment se sont-ils adaptés à la maladie ? 
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Eh bien, mon grand, celui-là je ne le vois pas beaucoup. Et ma fille, au début, elle a eu très difficile. 
Maintenant, elle accepte, et elle m’aide comme elle peut. Et, le deuxième, il m’aide aussi, mais c’est 
un peu un spécial, un peu asocial. (NDLR : On sentait bien, lorsqu’elle disait : «…un peu asocial », 
qu’elle n’avait pas vraiment trouvé le mot juste et que l’amour maternel était intact.) 
 
Votre rôle d’épouse et de mère a toujours été bien conservé. 
Oui. 
 
Comment ça se passe avec les amis ? 
Il n’y a aucun ami qui m’a laissé tomber. Je peux téléphoner à qui je veux, quand je veux, ils sont 
toujours prêts à m’écouter. Mais, d’un autre côté, moi aussi je suis toujours prête à les écouter, à les 
aider. Parce que, question moral, j’en ai déjà aidé beaucoup. 
 
 
Est-ce que la maladie a apporté des changements dans vos modes de relation ? 
Non. 
 
Vous vous faites encore toujours de nouveaux amis ? 
Oui, oui, oui. 
 
Au niveau de votre identité, c'est-à-dire de l’idée que vous vous faites de vous-même… 
J’ai une personnalité assez forte et je crois… 
 
L’estime de vous-même n’a pas changé. 
(Réponse catégorique) Non ! 
 
Vous avez toujours les mêmes raisons de rebondir ? 
Oui, oui. 
 
Et vos convictions philosophiques n’ont pas changé ? 
(Catégoriquement) Non ! 
 
Eh bien je vous remercie. Ça a été très vite (NDLR : une demi-heure) parce que vous avez tout de 
suite saisi le sens de ce qu’on vous demandait et aussi parce que vous êtes très rapide et très lucide. 
 
Commentaires : Madame Itebrouck affirma, et je la crois : « J’en a déjà aidé beaucoup ». Cette af-
firmation correspond à l’impression qu’elle m’a laissée.  
C’est une personnalité pragmatique et réaliste. 
Elle a connu une enfance heureuse, entourée de parents aimants et s’est mise au travail à dix-huit 
ans. 
Son merveilleux entregent et sa facilité d’expression lui ont permis de s’insérer aisément dans la vie 
familiale, sociale et laborieuse.  
L’irruption et les effets de la maladie ont eu peu d’impact sur son identité : « …j’ai commencé à 
marcher avec une canne et puis ça a été le rolator et puis finalement c’est la chaise roulante, mais ça 
ne me dérange pas. »  
C’est un roc, un pilier, et s’est ainsi qu’elle se décrit : « J’ai une personnalité assez forte. » 
Elle a bien compris qu’elle n’a pas tiré sa force de résilience de sa seule force intérieure, mais bien 
également du soutien de son mari, de ses enfants, de ses collègues, et de ce que son enfance a été  
heureuse. 
Quelqu’un comme ça, ça vous remonte le moral.  
 
Merci madame Ytebrouck.  
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Pour la bonne cause 

                 Quand :     dimanche 01 mars 2015 

 entre   09.00 h. – 18.00 h. 

          Ou:     Piscine de Bloso Hofstade  (B-1981) 
Chaussée de Tervuren 

En collaboration avec :  Lionsclub Leuven Erasmus 

Au profit de l’ I.M.S.O. asbl – Melsbroek 

International Multiple Sclerosis Organisation 

Vanheylenstraat 16, B-1820 Melsbroek 

www.imso.be 

Inscription avant le :  22/02/2015 

Coordinateur :  De Donder Luc 

Gsm:  0477 / 20 91 19 mailto:dedonder.luc@gmail.com 

MMaarraatthhoonn  ddee  nnaattaattiioonn 

2255  aannnnééeess    ""  SSWWIIMMSSOO  "" 
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Calendrier  2015       
 

Dimanche 1 mars  Swimmarathon - IMSO  

Lundi 30 mars   Distribution oeufs de Pâques 

Samedi 25 avril   Souper poulet – Rotary 

Dimanche 10 mai   Fête des Mères - IMSO  

Mercredi 03 juin  Assemblée générale - I.M.S.O. 

Samedi 06 juin   Buffet Froid Patients - I.M.S.O. 

Dimanche 14 juin  Fête des Pères - I.M.S.O. 

Samedi 22 août   Motto riders – Kappelle o/d Bos 

 Dimanche 23 août   Faire du vélo avec Eddy Merckx 

Dimanche 30 août  Barbecue - I.M.S.O 

Samedi 05 septembre  Excursion Patients - I.M.S.O. 

Samedi 10 octobre  Fête aux moules - I.M.S.O. 

Mercredi 11 novembre Journée des crêpes – vzw steunt MS 

Mardi 08 décembre  Fête de Noël - Rotary 

Lundi 14 décembre  Distribution fruits de Noël - I.M.S.O. 
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Puzzle Français N°6. 
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Sudoku 6 
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     Résultat du puzzle 5        Uitslag van puzzel 5 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du Sudoku 5 -  Uitslag Sudoku  5  
 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat du sudoku 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle Bé-
duneau, Madame Lucette Sculier, Madame Arlette Gelin, Monsieur Bernard Lonez, 
Madame Colette Hennebel, Madame Marie-Joséee Piquet, Monsieur Jean-Marc 
Vande Kerckhove,  et Monsieur Bernard Lonez. 
 
Madame Marie-Joséee Piquet a gagné la récompense de 30 €. 
 
Résultat puzzle  
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle Bé-
duneau, Madame Valérie Poplemont , Madame Arlette Gelin, Madame Marie-Joséee 
Piquet, Monsieur Bernard Lonez 
 
Madame Valérie Poplemont a gagné la récompense de 30 €. 
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Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Petra Bober,  
Francine Luyckfasseel, Luc De Wolf, Dr. Ketelaer. 
 
 
 
Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction : 
I.M.S.O. v.z.w. 
VANHEYLENSTRAAT 16 
1820 MELSBROEK 
TEL. :  02/597.80.00 
 
 
Patiënten / Patients     : € 10  
 
Familie en vrienden            : € 15 
Familles et amis 
 
Steunende leden / Membres de soutien    : € 25  
 
Door storting op volgend rekeningnummer van de Bank RECORD 
Par versemenet au compte bancaire suivant : BE63 6528 3223 3208 
Op naam van  IMSO/au nom d'IMSO 
 
GRAAG VERMELDEN : RIJKSREGISTERNUMMER, BTW – NUMMER ou GEBOORTEDATUM 
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE 
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OPMERKING: GIFTEN VAN € 40 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST. LIDMAAT-
SCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN  EN GEEFT RECHT OP HET TIJD-
SCHRIFT. (vb.€ 50 =  gift + € 10 lidmaatschap) (voor niet-patiënten € 40 + € 15= € 55) 
 
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU 
PLUS . (p.e. € 40 don+ € 10 = € 50 pour les patients/ € 40 don+ € 15 = € 55 pour les autres) LA CO-
TISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT À LA REVUE. 
 
 
TARIEF RECLAME / TARIF PUBLICITAIRE : 
1/2 BLZ./PAGE : € 125  PER NUMMER/PAR NUMERO OF € 750  PER JAAR/PAR AN 
1/1 BLZ./PAGE : € 250 PER NUMMER/PAR NUMERO  OF/OU € 1500 EURO PER JAAR/PAR AN. 
 
 
VOOR ALLERLEI INLICHTINGEN IN VERBAND MET LIDMAATSCHAPSGELDEN, AANKONDIGIN-
GEN, RECLAME : NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE. 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS, 
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT. 


