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OVERZICHT 

Mijn overzicht begin ik deze keer met het slotartikel. Hier staan de 
uitslagen van de laatste patiëntentevredenheidsenquête. Toets hier je 
eigen ervaringen. 
Of de reizigers tevreden waren over hun uitstap lees je elders. De enen 
trokken naar Nieuwpoort (Sandeshoved), de anderen naar Turkije. 
Wat sportief sponsoren is, leer je bij Oostrem. 
Tussenin vind je de toverformule die bezoekers gebruiken voor zwaar 
zieken. 
Ook Jan Smeets heeft weer toegeslagen, deze keer met een mooie tekst 
over het Eastman Institute. Wie wil weten wat het is, moet het 
betreffende artikel zeker lezen. 
En de nieuwe directeur  van het NMSC Marc Jans  stelt zichzelf voor. 
Het klinkt alleszins hoopgevend voor de patiënten. Wij hopen op een 
zeer vruchtbare samenwerking in deze voor hem nieuwe, maar zeker 
boeiende uitdaging.                                                                             

                                                                           A.W. 
__________________________________________________ 

 
SOMMAIRE 

Cette fois-ci, cher lecteur, vous aurez un copieux menu à vous mettre 

sous la dent. Pour commencer, une riche interview de Monsieur Jean 

Wattiez, où on ne parle pas pour ne rien dire. 

Suit une description pittoresque du voyage en Turquie 2009 des 

patients, avec l’IMSO. 

Plus loin, une enquête sur la satisfaction des patients externes au sujet 

des services du centre de réadaptation.  

Et pour finir, un petit hommage pour l’anniversaire de Veerle  

De Baerdemaeker, par votre serviteur (On ne se refait pas). 

Bon appétit, 

Yvon. 
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Madame Liliane AMIET 
Née à Ixelles le 6 août 1937 
Décédée le 05 septembre 2009 
 
De Heer Jean VANDECAUTER 
Geboren te Boutersem op 30 mei 1937 
Overleden te Leuven op 19 augustus 2009 
 
De Heer Patrick VERGEYLEN 
Geboren te Zele op 30 juli 1975 
Overleden te Vilvoorde op 20 september 2009 
 
Zuster Julia BAYENS 
Overleden te Melsbroek op 23 juni 2009 
 
De Heer Marc VERHULST 
Overleden te Zaventem op 25 september 2009 
 
Mevrouw Suzy RISPENS 
Geboren te Laren 20 mei 1938 
Overleden te Mechelen op 8 oktober 2009 
 
Geboorte  Naissance 
 
Sofie Crassaerts ( sociale dienst) werd op 2 juli 2009 mama van Helena. 

Arlette ( medisch secr.)  werd op 18 april oma van Sébastien. 

Linda Liebaerts (B3) werd op 17 april oma van Mil. 

Lucienne Brion (med. secr.) werd op 10 juni oma van Warre. 

Sonia Piron (LOT) werd op 1 juli oma van Merel. 

Mimi Van Hecke (LOT) werd op 20 juli oma van Anke. 

Riet De Keersmaeker (med. secr) werd op 04 augustus oma van Louise. 
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    Overleden     Nous ont quitté 



 
 
De bestuursleden van IMSO 
  
 wensen jullie het allerbeste …. 
 
 
 
 
         …. voor vier 
 
   zonnige seizoenen, 
 
  twaalf maanden van geluk, 
 
tweeënvijftig weken van voorspoed 
 
         en 365 gezonde dagen. 
 
Geniet van elk uur, elke minuut en 
 
  elke seconde van dit nieuwe jaar, 
 
 geniet van heel veel fijne dagen en 
 
van warme vriendschap voor elkaar 
. 
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Christel       



Beste IMSO-collega’s 
 
 

Ik dacht heel even « IMSO-vrijwilligers » te 
schrijven, maar ik denk dat collega’s het juistere 
woord is, omdat wij ons allen samen inzetten voor 
dezelfde MS-patiënten, bezoldigd of niet en waarbij 
een onbezoldigde bijdrage jullie engagement alleen 
maar nog sterker uitdrukt.  
 
Dr. Ketelaer vroeg onlangs om mij - schriftelijk - 
even aan jullie voor te stellen, wat ik bij deze graag 
doe. Ik ben 54 jaar, woon in Lennik, ben gehuwd en 
vader van een zoon en een dochter van 25 en 23; ik 
heb elektronica en bedrijfskunde gestudeerd, en heb 
30 jaar competenties en ervaring mogen opbouwen in 
de profitwereld, zowel in een productenomgeving 
(elektronica en chemie) als in een dienstenomgeving 

(outsourcing). Tegelijk in verschillende disciplines (business development, 
human resources, operaties en algemeen management) en in verschillende 
regio’s, hoofdzakelijk in Europa en Amerika. De belangrijkste bron van 
jobsatisfactie doorheen de voorbije 30 jaar waren enerzijds de samenwerking en 
complementariteit met andere mensen, van andere disciplines en vaak andere 
nationaliteiten en culturen, maar allemaal gericht op de realisatie van dezelfde 
doelstellingen, en anderzijds het creëren van extra jobs door het ontwikkelen van 
nieuwe markten en business. 
 
Als ik - in mijn nieuwe rol - naar onze doelgroep kijk, d.w.z. onze MS-patiënten, 
mensen die minder geluk hebben gehad dan u en ik, dan zie ik een opportuniteit 
om - voor een volgende tijdsperiode - een nuttige bijdrage te leveren aan deze 
groep mensen door voor hen een beetje meer levenskwaliteit te helpen mee 
creëren, net zoals jullie dat dagelijks al langer doen. Rondom mij zie ik 
trouwens - en dat is een extra stimulans - veel geëngageerde mensen, op alle 
niveaus en ik ben blij deel te kunnen uitmaken van dit team, waar ik ook u 
toereken. U die een complementaire rol speelt die het NMSC niet alleen kan 
vervullen ook al om financiële redenen. U verdient daarbij niet alleen het respect 
van onze patiënten, maar evenzeer van de directie en medewerkers, en daarom 
beschouw ik jullie als collega’s. Ik kijk er dan ook naar uit om samen te werken. 
 
Hartelijke groeten 
 
Marc Jans 
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Algemeen Directeur   



IMSO‐REIS 2009 NAAR TURKIJE 
 
Op zondag 20 september kwamen we allemaal heel nieuwsgierig en een beetje 
gespannen toe in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Sommige 
reizigers kenden elkaar reeds, voor anderen was het de eerste kennismaking. 
Terwijl Brigitte, onze organisator, de reisdocumenten verdeelde, werden de 
eerste gesprekken gevoerd. We vertrokken met in totaal 20 personen: 10 
patiënten en 10 begeleiders, voor een deugddoende vakantie naar Marmaris. 
Marmaris is een badplaats in Turkije, aan de Egeïsche Zee. Zon en aangename 
temperaturen zijn gewaarborgd. 
 
De vlucht verliep probleemloos, en we landden op de Turkse luchthaven van 
Dalaman. De assistentie op deze luchthaven liet jammer genoeg een steekje 
vallen: een patiënte kwam op de vliegtuigvloer terecht, gelukkig zonder erg.  
 
De transfer naar het hotel verliep met een bus die was voorbehouden voor 
onze groep. Iedereen stelde die geste van de plaatselijke reisleiding erg op 
prijs. De transfer verliep na het invallen van de duisternis, dus veel valt er niet 
over te vertellen, behalve dat wij in België toch verwend zijn met onze 
uitstekend verlichte autowegen. Bij de terugreis viel het op hoe groen en 
vruchtbaar de streek toch wel is. Op een gegeven moment reden wij door de 
Sesamstraat! Dit heeft niets te maken met de televisieserie, maar werd zo 
genoemd omdat in de velden er rond de sesamzaadjes worden geoogst, die in 
de Turkse keuken in veel bereidingen en op broodjes worden gebruikt. 
 
Hotel Grand Ideal bleek een meevaller. Het hotelmanagement hield rekening 
met onze beperkingen. Hoewel wij aankwamen na de normale sluitingstijd van 
het restaurant, kregen wij toch nog een warme maaltijd aangeboden. In het 
restaurant werden speciale tafels voorzien, dicht bij de buffetten, en op onze 
afreisdag mochten de meesten hun kamers verder kosteloos gebruiken tot een 
half uur vóór de afreis. En dan hebben wij het nog niet gehad over de 
verrassingen bij de verjaardagen, die je een beetje verder in de tekst terugvindt. 
Nogmaals bedankt voor deze gastvrijheid! 
 
Pas de ochtend erna begon het echte werk met een uitgebreide kennismaking: 

 Brigitte, onvermoeibare organisator en probleemoplosser; 
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 Annemie, Martine en Rosita: verpleegsters; 



 Jeanine: cafetariamedewerkster; 
 Géraldine: psychologe; 
 Gina: een volbloed Italiaanse ‘donna’ uit Reggio di Calabria, met een vurig 
temperament; 

 Joëlle: een Française geboren in ’le Nord’ met een zeer aanstekelijke lach; 
 Marina en Jean‐Pierre: zij heeft een stem als een klok (zegt ze zelf) en een hart 
van goud; 

 Johan en Elke, een jong koppeltje patiënten, dat pas enkele maanden 
samenwoont in een aangepast appartement in Lier; 

 zoon Kurt (liefhebber van snelle en mooie auto’s) en papa Rudi; 
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 En tot slot: Marleen en Peter, Rita en Gène, Marc, en Caroline en Johan. 
 
Het hotel werd verkend en becommentarieerd inzake de toegankelijkheid. Het 
zwembad, in de vorm van een langgerekte ‘S’ , liet weliswaar toe om 
comfortabel te zwemmen, maar was moeilijk toegankelijk: de trappen die 
toelaten om het water in te gaan, zijn zéér hoog en hebben geen leuning. 
Patiënten die wilden zwemmen, werden begeleid door 2 personen, en zo kon 
iedereen die het wou toch het water in. 
De 3 liften waren net geschikt voor een rolstoelpatiënt plus een begeleider. De 
liften  waren echter zeer druk bezet, met tamelijk lange wachttijden op 
piekmomenten tot gevolg (ontbijt, avondeten,…). Voor het overige voldeed het 
hotel ruimschoots aan de verwachtingen. 
 
Het eten en het drinken werd goed bevonden: de buffetten waren rijkelijk, de 
keuze méér dan goed en de smaak was zowel Europees als Turks. De all‐in 
formule was een groot gemak omdat niemand zich nog hoefde te bekommeren 
om de centen: kijken, kiezen en smikkelen en smullen, meer was er niet nodig. 
 
Ook de omgeving nodigde uit om te verkennen. Via een vlakke 
strandpromenade staat men na 45 minuutjes rustig wandelen in het centrum 
van Marmaris. Onderweg zijn er voldoende terrasjes en schaduwplekjes 
beschikbaar. Wie sneller ter plaatse wou zijn, nam een taxi vlak bij het hotel. 
Marmaris zelf is een aangename verrassing: de stad is net en onderhouden, de 
havenpromenade is zéér mooi, het uitzicht op de langgerekte baai en op de 
honderden aangemeerde bootjes in de haven doet een mens dromen. Er is zelfs 
een romantisch aandoende burcht, en die is (een beetje te) mooi gerestaureerd. 
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Binnen de groep bleef elkeen vrij om te doen waar hij of zij zin in had, binnen 
de grenzen van de mogelijkheden van die dag. De activiteiten omvatten onder 
andere: luieren aan het zwembad, wandelen, winkelen, afpingelen in de shops 

van de overdekte 
winkelstraten 
van Marmaris, 
bijpraten aan de 
diverse bars en 
genieten van 
elkaars 
gezelschap.  
 
Sommigen 
boekten een 
boottocht over de 
baai, anderen 
gingen ‘s avonds 

al eens een stapje in de wereld zetten, of zetten hun beste beentjes voor bij de 
avondanimatie in het hotel. Bij het optreden van de Turkse buikdanseres zetten 
nog anderen hun beste ‘buikje’ in. Kortom, de week was omgevlogen voor we 
er erg in hadden. 
 
Tijdens het verblijf werden de verjaardagen van Gina en van Annemie gevierd. 
Het hotelmanagement bood telkens een extra taart aan, en samen zongen wij 
voor de jarigen een welgemeend ‘Happy birthday to you’. 
 
De honderden foto’s en enkele korte filmpjes getuigen van ‘hoe het deugd 
deed’. Nogmaals bedankt, IMSO, om ons die zeer leuke vakantie te bezorgen. 
Jammer genoeg dienen wij te eindigen met een zeer droevig bericht: één van 
onze medereizigers, Marc, sukkelde al snel met zijn gezondheid. Marc diende 
daarom vervroegd terug te reizen, en is spijtig genoeg overleden. Marc, in dit 
kort moment gedenken wij je, en wensen je een vredige rust toe… 
 
Johan Jacobs en Caroline Delanghe 
 
 
  



 
 

 
Meer dan twintig jaar geleden heb ik je voor het eerst ontmoet.  Je was 
toen al zwaar gehandicapt en had met de ziekte moeten “leren” leven.   
Alsof er iemand dat zou kunnen. Zoals ik zelf ben je erin gaan berusten.  
Aanvankelijk lukte dat aardig, want een gemeentesecretaris heeft een 
overvloed aan vrienden en kennissen.  Maar we weten allemaal dat 
zoiets niet blijft duren. Gelukkig bleef Marie-Thérèse en de hele familie 
aan je kant staan. Je hield van het leven. En je hebt wat anders gezocht 
en gevonden.  
 
Je bleef steeds geïnteresseerd in alle vormen van nieuws. Van 
kruiswoordraadsels hield je. En van sportuitzendingen. Je was een 
enthousiast lid van IMSO; je verkocht zelfs kaarten voor allerhande 
bijeenkomsten.  
 
Toch moest alles wijken voor je rol als apetrotse opa. Je volgde met veel 
belangstelling de schoolresultaten van de kleinkinderen.  En je stond er 
vaak op hun lessen te overhoren.  
In gezelschap was je vlot in de omgang, maar er waren er die beducht 
waren voor je schalkse humor.  Soms vertelde  je een verhaal dat kant 
noch wal raakte. Als je merkte dat je beet had, liet je de vis nog wat 
langer spartelen aan de lijn. Je vertelde nog iets ongeloofwaardigers en 
als hij dan nog in het lokaas beet, schoot je hardop in de lach en wist het 
slachtoffer dat hij in de maling was genomen. 
 
De laatste tijd kwam je niet meer naar Melsbroek;  je was danig op de 
sukkel geraakt.  Helaas was dat ook het geval voor Marie-Thérèse. En 
wat ben je als patiënt zonder de hulp van je toegewijde echtgenote die al 
zolang voor je gezorgd heeft. 
 
De meesten  van ons waren totaal verbouwereerd, toen ze je dood 
vernamen. We moeten  er ons in stellen. Met jou verdwijnt het zoveelste 
Melsbroekse monument.  
Jean,  jong,  de strijd is gestreden. We moeten afscheid nemen,  al valt 
dat bijzonder zwaar,  na alles wat we samen hebben meegemaakt.  
Maar vergeet niet :  “Old soldiers never die.” 
 

A.W.  
 
In memoriam : Jean Vandecauter: °Boutersem 30 mei 1938 – Leuven 19 
augustus  2009   

                   JEAN 
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Daguitstap I.M.S.O.: 05/ 09/2009. 
“Een dagje aan zee” 

 
Met slechte weersvoorspellingen (regen, wind en af en toe de zon) 
reden wij richting Belgische kust: “Nieuwpoort.” De eerste 
weersvoorspelling leek waarheid te worden. 
Geen nood, eens de kust in zicht, verwelkomde de magere zonneschijn 
ons voor een dagverblijf te Nieuwpoort. 
Met een aangenaam ontbijt in “Hotel Sandeshoved” konden wij het 
verblijf te Nieuwpoort starten.  
Bij wonder, na een stevige hap, mochten wij een aangenaam zonnetje 
te voorschijn zien komen. Er werd niet lang gewacht, patiënten en 
begeleiders maakten zich klaar om te genieten van onze eerste 
wandeling aan zee. 
Tegen de middag, na lekker uitgewaaid te zijn, keerden wij terug naar 
het hotel waar een lekker middagmaal aangeboden door I.M.S.O. de 
buikjes deed vullen. 
 
Met volle maag werden plannen gesmeed om de namiddag door te 
brengen, een stevige wandeling afgewisseld met een leuk terrasje, leek 
de beste oplossing gezien de weersomstandigheden steeds beter 
werden. Een lekker najaarszonnetje kleurde menig bezoeker met rode 
wangen. 
Vermoeid maar met blijde gezichten mochten wij de dag afsluiten  met 
een derde hap door de keel, belegde broodjes met koffie.  
 
“Een dagje aan zee” werd 
afgesloten. 
Taxi Hendriks bracht 
ons,met twee bussen, 
terug veilig thuis. 
Wij danken al de begeleiders, 
die de patiënten eveneens 
een aangename dag hebben 
bezorgd. 
Dank aan I.M.S.O. 
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De nu volgende tekst verscheen meer dan elf jaar geleden en werd 
geschreven op vraag van Pol die vond dat er "niks in da boekske" stond. 
 

Je ziet er goed uit... 
 
Van veel bezoek hebben de meeste m.s.-oatiënten na enkele jaren geen 
last meer. Af en toe duikt er nog eens een verre vriend, een vage kennis 
of een lauw familielid op. 
Dit is echter wel gemakkelijk, want wie niet graag komt, blijft beter thuis 
en wat moet je vertellen tegen mensen wier hielen je liever ziet dan hun 
tenen. Toch zijn de taaist volhardende vrienden vaak diegenen die je het 
minst verwachtte en die er een geregeld terugkerend ritueel van maken 
je op te zoeken.  
 
Vaste bezoeker of toevallige voorbijganger, grosso modo kan je hen 
meestal in drie categorieën indelen : 
 
1. De overbeterlijke optimisten: Ze hebben steevast een geschenk mee, 
duwen het wat onbeholpen in je handen en zeggen terzelfdertijd, zonder 
overgang en langs hun neus weg: "Wat zie jij er goed uit, zeg, je ziet er 
beter uit dan vorig jaar, je bloost gewoon!"  
Ze zeggen het zo zelfverzekerd dat je eigenlijk begint te twijfelen of je 
wel ziek bent. Je wil wel wat tegenwerpen, maar die kans krijg je niet. 
 
Ze beginnen allemaal uit te weiden over hun schoonbroer die een 
zuipschuit is, over hun demente moeder of over hun broer, die bijna 
gestorven is aan een geperforeerde appendix.  
 
Elk huisje heeft zijn kruisje nietwaar? Ze hebben ook drommels goed 
begrepen dat humor veel lijden kan verzachten zodat ze op een 
stuntelige manier grappig willen doen. 0 wee, als je dan je mondhoeken 
durft te vertrekken, of je zit nog minstens een half uur in hetzelfde 
schuitje.  
 
Zenuwachtig zit je naar je horloge te gluren, je denkt plots aan het 
gezegde van Fons Janssens: "Na drie volle uren kijk je op je horloge en 
er zijn amper twintig minuten voorbij."  
 
Toch blijf je beleefd en ledig je de kelk tot op de bodem. Na nog eens 
tien minuten hoor je jezelf stamelen: "Bedankt en tot ziens." Wijselijk stel 
je geen datum van weerzien voorop, de deur slaat dicht en je bent weer 
alleen. 
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2. De zelfbeklagers: Eigenlijk is deze categorie de hardste noot om te 
kraken, maar reeds na vijf minuten ben je erover heen. Ze komen jou 
bezoeken om over zichzelf te klagen.  
 
Een vijfenzeventigjarige vrouw vervloekt de "rumatis" in haar benen die 
haar belette de berg naar het station gezwind te nemen. Als het zo nog 
lang zou duren, zou het rap gedaan zijn, want binnen vijf jaar zou ze 
helemaal niet meer op de fiets kunnen en wat dan gepiept!   
 
Een man van mijn leeftijd heeft het ooit bestaan aan een duidelijk 
gegeneerde kinesist in mijn bijzijn te vragen of die gezwollen knie hem 
geen blijvende onesthetische vervorming zou opleveren ! 
Verder hebben ze het voortdurend over hun kromme vingers, hun 
ingegroeide teennagel of schele hoofdpijn.  
 
Niets dan treurnis en narigheid, nietwaar. Na een half uur durf je zelfs 
niet meer te zeggen dat er dagen voorbijgaan zonder pijn, enfin, je hebt 
mazzel gehad met die m.s. van jou. het had blijkbaar veel erger kunnen 
wezen. 
 
3. De realisten: Gelukkig behoren de meeste bezoekers tot deze laatste 
categorie, hen moet je niet meer wijsmaken welk lot je heeft getroffen.  
 
Ze vragen niet ostentatief: "Hoe is 't ? " en zeggen zeker niet : "Je ziet er 
goed uit". Schroomvallig omzeilen ze die gevaarlijke klippen en 
murmelen iets tussen hun tanden van: "Geen al te best weer vandaag".  
 
Je pikt hierop onmiddellijk in door te zeggen dat die voetbalwedstrijd van 
gisteravond ook in de stromende regen plaatsvond. En daar ga je dan 
voor tenminste anderhalf uur gezellig kletsen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Het gesprek verloopt zo vlot dat je grapjes 
maakt over je eigen rolstoel. Te vlug hoor je de deur weer in het slot 
vallen en besef je dat de dag weer voorbij is. Je voelt je stukken beter 
dan 's ochtends. Tegen een goed bezoek kan de beste huisarts niet op! . 
 

         André Werelds 
 
Mijn schoonvader zei altijd: "Als ze zeggen dat je er goed uitziet, dan 
mag je er zeker van zijn dat het einde niet meer veraf is ." 
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SUZY 
 
Het schrijven van in memoria haat ik als de builenpest, omdat het betekent 
dat je weer iemand is ontvallen die je meer dan dierbaar was. Zo heb je nu 
Suzy. Ze  komt woensdag naar Melsbroek en donderdag blijkt ze al 
overleden te zijn. Het is zoals Tom Lanoye zegt : “Als ze zeggen dat iemand  
dood is, geloof je dat meteen als het om een verre kennis gaat, maar je kan 
het niet geloven als het om een goede vriend of vriendin gaat.” 
 
Wat er met Suzy gebeurde, sloeg me met verbijstering. Ik was er gewoon 
kapot van. Zo’n twintig jaar geleden heb ik je leren kennen als iemand met 
een Noord-Nederlands accent en een zéér open karakter. 
 
Je zette je in voor ons tijdschrift door het toen nog heel belangrijke tikwerk 
helemaal voor je rekening te nemen . Je begon haast vanzelfsprekend mijn 
teksten te typen. Elke woensdag en vrijdag zaten we één tot anderhalf uur 
naast elkaar. Ik dicteerde en jij tikte de tekst.  Digibeet als ik was, had veel 
van wat je deed voor mij een soort van simsalabimwaarde. Pas goed heb ik 
je leren appreciëren via het taalgebruik.  Je sprak vlekkeloos Nederlands en 
dat scheelde veel voor dat soort werk. Van het ene woord kwam het andere 
en plots werd alles bespreekbaar.  Geen enkel onderwerp was taboe. Het 
begon met de geschiedenis van de hele familie en ik ben er zelf heel wat 
openhartiger door geworden. Over alles werd gesproken: over taal, politiek, 
sociaal beleid, godsdienst, filosofie enz. Als calvinistisch opgevoede was je 
zo bijbelvast dat je foutloos advies terzake gaf aan mij, de katholieke nitwit. 
Zelfstandigheid was je tweede lijfspreuk . Alles, maar geen hulp a.u.b. 
Als ik iets wilde vergoelijken of relativeren ,sloeg je Hollandse nuchterheid 
toe. Wat niet wil zeggen ‘kilte’ . Want bij jou kropen ook veel dingen onder de 
huid natuurlijk . 
 
Via de computer kreeg  ‘Totske’ (je chatnaam) een grote vriendenkring die 
zelfs samen op reis ging. Je had ruime interesses en was niet voor één gat te 
vangen. De hele familie Rispens heeft trouwens iets intellectueels en 
artistieks. Je was er terecht trots op. De laatste tijd was je wel aan het 
afbouwen. De computer thuis volstond en je kwam maar één keer per week 
meer. Toch kwam je telkens bij mij en als ik je vroeg “Hoe gaat het?”, 
antwoordde je steeds “Zijn gangetje”. 
Lichtjaren van tijd zijn voorbij gegaan, lichtjaren van tijd zullen nog komen. 
Daartussen mocht ik je één seconde ontmoeten. Een echt voorrecht. Suzy, 
rust in vrede. Ze is oververdiend. 
 
In memoriam: Suzy Rispens ° Laren 20 mei 1938 – Mechelen 15 oktober 
2009 
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Het Eastman Instituut

Toen ik mij vanmorgen aanmeldde aan de receptie in de kliniek kreeg ik het te 
horen: 9 uur 30: kine, 11 uur: ergo, 14 uur 30: tandarts! Zo een mededeling 
veroorzaakt toch telkens een lichte schok, hoewel ik goed weet dat ik 
regelmatig tandsteen moet laten verwijderen Maar misschien is deze manier 

toch te verkiezen boven een 
afspraak die weken van tevoren 
vastligt, want dan word ik met de 
dag nerveuzer naarmate de fatale 
datum nadert, dan slaap ik slecht, 
dan heb ik dikwijls dezelfde nare 
droom.  
De droom begint op een mooie 
lentemorgen, toen ik in het eerste 
studiejaar van de lagere school zat, 
en er een oude roestige bus voor 
onze school verscheen. Normaal 
ging ons hartje popelen bij het zien 

van die bus, want die bracht ons naar het zwembad voor het wekelijkse 
zwemuurtje. Maar ditmaal hadden wij een andere bestemming. We waren al 
enigszins voorbereid. We hadden allemaal een vloeipapier gekregen met 
daarop een mooie afbeelding, die ons wou aansporen om elke dag onze tanden 
te poetsen. Een vloeipapier was een soort absorberend papier, dat diende om 
de inkt van je pas geschreven tekst op te drogen en zo geen vlekken te maken. 
Op het vloeipapier stond ook de geheimzinnige naam Eastman Instituut, 
waarvan we niet wisten hoe we hem moesten uitspreken. 
 
De bus zette ons af in een park in Brussel, en van daar gingen we te voet, in 
rijen van twee, onder het waakzame oog van de onderwijzer, die wij in die tijd 
nog “meester” noemden, naar een groot gebouw in het midden van het park. 
Binnen kwamen wij terecht in een grote zaal, waar al veel kinderen, ook uit 
andere scholen, zorgden voor een luid geroezemoes, dat overstemd werd door 
het gekrijs van parkieten in een grote volière. Ik herinner mij vooral, in het 
midden van de zaal, toonkasten met daarin vieze, witgele beesten op lange 
puntige poten. Gelukkig bewogen ze niet, en zaten ze achter glas.



We waren nog maar nauwelijks bekomen van die bevreemdende ervaringen, 
of we werden al naar een andere zaal geleid. Daar zagen wij, aan 
de kant van de hoge ramen, een rij van tandartsstoelen. Wij moesten gaan 
zitten op lange banken aan de andere kant van de zaal. 
Al vlug werd het duidelijk wat de bedoeling was van deze 

opstelling. Wie helemaal links op het 
uiteinde van de bank zat, moest als eerste de 
zaal oversteken en zich installeren in een van 
de vrije tandartsstoelen, waar een lieve 
juffrouw zijn gebit aan een kritisch 
onderzoek onderwierp.
Het was mijn eerste kennismaking met de 
echte tandheelkunde. Mijn grootmoeder had 
mij wel eens verteld van een tandentrekker 
op de kermis, en ooit had ik samen met mijn 
zussen een originele manier om een tand te 

trekken, uitgeprobeerd. Je moest een sterke garendraad aan 
de ene kant aan je tand vastbinden, en de andere kant aan de deurklink
Dan moest je, met de strak aangespannen draad, in een stoel vóór de gesloten 
deur gaan zitten, iemand roepen die in de andere kamer was, en afwachten wat 
er ging gebeuren. De deur moest uiteraard in de juiste richting opengaan. Deze 
methode hadden wij zeker niet op tv geleerd, want die bestond nog niet, maar 
wel waarschijnlijk uit Suske en Wiske. Hoe het afgelopen is herinner ik mij 
niet meer. 
Aan zulke dingen kon ik zeker niet denken toen ik daar op die bank zat, en de 
akelige geluiden van tandartsboren en het gekrijs en gekerm van de eerste 
slachtoffers moest aanhoren, en naarmate ik opschoof naar links en mijn beurt 
dichterbij kwam kneep ik mijn billetjes meer en meer bij elkaar. Af en toe 
gebeurde het dat er eentje, geplaatst voor de verscheurende keuze tussen de 

angst voor de folterstoel en de schrik voor 
de meester, in paniek naar de uitgang 
stoof, het park in, achternagezet door de 
meester, die hem natuurlijk na e
achtervolging bij de kraag kon grijpen.                    

en korte 

 
 
In die tijd werd er nog niet verdoofd bij het 
plomberen. Je had er dus alle belang bij op 
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tijd een keel op te zetten bij het minste gevoel van pijn. Als er een tand moest 
getrokken worden, werden wij naar een ander kamertje gestuurd. Daar stond 
slechts één tandartsstoel, maar er waren wel drie tandartsen, één om de 
operatie uit te voeren, en twee om je op de stoel vast te houden. Gelukkig 
bleek trekken meer angstaanjagend dan pijnlijk, want een melktandje was er 
uit voor je het besefte.  
 
Toch kwam er nog een bloederig einde aan dit horrorverhaal. Om te spoelen 
moesten wij naar nog een ander kamertje, voorzien van een metersbrede 
wasbak met verschillende kranen. Met behulp van een ijzeren kroes kon je je 
mond spoelen, en tegelijk het bloed en slijm van jezelf en je lotgenoten zien 
voorbijdrijven. Ik zal niet beweren dat ik aan deze gebeurtenissen een zwaar 
psychisch trauma heb overgehouden. De tandheelkunde van nu is, gelukkig, 
niet te vergelijken met de praktijken van toen. Maar toch bekruipt mij, 
telkens ik een afspraak heb met de tandarts, een gevoel van onbehagen lichte 
paniek. Maar naar het schijnt hebben andere mensen daar ook last van. 

 
P.S. 
 
 

Het Eastman Instituut 
bestaat nog altijd. Het 
werd opgericht met. het 
doel arme kinderen 
kwaliteitsvolle 
tandheelkundige zorgen 
te verstrekken door d
Amerikaan George 
Eastman, die een fortuin 

had verdiend met Kodak,. Het eerste instituut kwam er in Rochester (V.S.), 
later in Londen en in andere Europese steden. In Brussel werden de 
activiteiten stopgezet in de jaren tachtig, maar het gebouw staat er nog steeds, 
in het Leopoldpark in het midden van de Europese wijk. Het wordt nu 
gebruikt door een van de vele administraties van Europa.          

e 

 
Jan Smeets 
 



 
Verslag patiëntentevredenheidsonderzoek ambulante revalidatie 2009 
 
 
1. Registratiemethode 
Indicator: satisfactiemeting van ambulante revalidatiepatiënten. 
 
1. Populatie 
Alle ambulante revalidatiepatiënten van het Nationaal MS-Gentrum. 
 
2. Steekproef 
De bevraging liep van 27/04/09 tot 02/06/09. 
Tijdens deze periode kwamen 268 patiënten op revalidatie: 201 NL-talige 
(=75%) en 67 FR-talige (=25%) 
 
3. Meetfrequentie Tweejaarlijks. 
 
4. Meetinstrument 
Er werd gebruik gemaakt van de vragenlijst die in 2005 door het DG werd 
goedgekeurd. 

• in het kader van een analyse van het extern contractueel vervoer van MS 
patiënten werd vraag 4 opgesplitst in 3 sub-vragen: 
Wat vindt u van het comfort van uw vervoerdienst? 
Wat vindt u van de veiligheid van uw vervoerdienst? 
Wat vindt u van de stiptheid van uw vervoerdienst? 
 Hierbij werd gevraagd om de naam van de vervoerdienst te vermelden. 

• Vraag 10 m.b.t. de mogelijkheid tot inspraak werd verfijnd tot "inspraak 
in de 

 samenstelling van het programma". 
 
5. Methode van bevraqen 
De vragenlijsten werden aan de patiënten bezorgd via het onthaal van het 
revalidatiecentrum. Aan de hand van een namenlijst werd afgevinkt aan wie de 
enquête bezorgd werd. Waar nodig werd uitleg gegeven over vorm of inhoud 
van de vragenlijst. 
Ingevulde, anonieme vragenlijsten werden naderhand, opnieuw via het onthaal 
van het reva-centrum, onder gesloten omslag aan de kwaliteitscoördinator 
bezorgd voor verwerking van de gegevens. 
6. Respons 
Van de 268 uitgedeelde vragenlijsten werden er 169 ingevuld. 
Dit komt overeen met een respons van 63%: 



- 133 van de 201 uitgedeelde Nederlandstalige vragenlijsten werden ingevuld 
(=66%) 
- 36 van de 67 Franstalige vragenlijsten werden ingevuld (=54%) 
Van de 169 ingevulde vragenlijsten waren er bijgevolg 79% Nederlandstalig en 
21 % Franstalig. 
 
2. Verwerking van de  gegevens 
- Ordinale schaalverdeling: categorieën met rangorde opgesplitst in 
beantwoording door Franstalige en Nederlandstalige patiënten, omwille van het 
verschillend personeelsbestand. Deze opsplitsing wordt opgenomen in de 
resultaten, indien een verschillend antwoordgedrag ngl. de taalgroep. 
- Trends i.vgl.m. vorige meting. 
- Registratie van toelichtingen van patiënten. 
 
3. Resultaten 
Voorafgaande opmerkingen: 
Patiënten zijn over het algemeen geneigd om positief te scoren t.g.v. 
dankbaarheidsgevoelens en uit sociale wenselijkheid. 

• M.b.t. de antwoordmogelijkheid "tamelijk goed" wordt in literatuur 
hieromtrent vooropgesteld dat "wat niet echt goed is, echt niet goed is"! 
Deze score wordt daarom bij de verwerking niet als positief beschouwd. 

• M.b.t. het onderscheid tussen de antwoordmogelijkheden "zeer goed" en 
"goed": patiënten scoren "zeer goed" bij een speciale positieve 
herinnering aan iets. Deze patiënten zijn loyaal: ze komen (graag) terug 
en maken positieve reclame voor het ziekenhuis. Het percentage dat "zeer 
goed" antwoordt betekent een expliciete meerwaarde in de 
patiëntentevredenheid. 

Daarom moeten de resultaten per item met elkaar vergeleken worden om een 
beeld te krijgen.van de perceptie van de patiënten. 
 
4. Trends 
Na uitzuivering van niet beantwoorde vragen werd het aantal antwoorden "zeer 
goed" en "goed" samen in een percentage omgezet en vergeleken met de 
resultaten van vorige metingen in 2005 en 2007. (zie Excel formulier) 

• Onthaal: de tevredenheid lag in 2005 en 2007 al zeer hoog en steeg in 
2009 nog met 4% tot een eindscore van 94%. ? Website: lage respons, 
maar toch een tevredenheid van 84%. 

• Accommodatie: de tevredenheid over het comfort van het reva-centrum 
blijft met 88% zeer hoog. 
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• Programmasamenstelling: na een terugval van de tevredenheid in 2007 is 

deze in 2009 opnieuw gestegen tot 81 %. 
• Therapieduur: de tevredenheid is er met 20% op vooruitgegaan na de 

zware terugval in 2007. 
• Cafetaria: een daling van de tevredenheid met 9%. Oorzaak kan een 

gewenning zijn aan de uitgevoerde verfraaiingswerken. 
• Uitleg door artsen: tevredenheid blijft gelijk met 70%. ? Uitleg door de 

VK: na een daling van de tevredenheid in 2007 met 10% is deze opnieuw 
gestegen naar 84%. 

• Uitleg door de therapeuten: zelfde tendens als bij de VK. 
• Inspraak: de erg lage score van 55% blijft in 2009 behouden. 
• Medische opvolging: tevredenheid blijft met 67% vrij zwak. 

 
Transport: 

. comfort: 
- vervoersmaatschappij taxi Hendriks krijgt een tevredenheidsscore van 78% 
- andere vervoersmaatschappijen scoren 100% tevredenheid 
- op 45 enquêteformulieren werd het transport gescoord maar geen 
vervoersmaatschappij vermeld. Hier bedroeg de tevredenheid over het comfort 
77% 
. veiligheid: 
- taxi Hendriks scoort 88% 
- andere vervoersmaatschappijen 100% 
- vervoersmaatschappij niet vermeld: 91 % tevredenheid 
. stiptheid: 
- taxi Hendriks scoort op dit item slechts 55% 
- andere vervoersmaatschappijen 100% 
- vervoersmaatschappij niet vermeld: 47% tevredenheid 
Uit de opsplitsing van de sub-items vervoer blijken patiënten minst tevreden 
over de stiptheid van taxi Hendriks. 
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 PUZZELS EN SUDOKU Nr. 3 
 
Puzzel 
We ontvingen  8 correcte antwoorden en 6 foutieve, waarvan ééntje die anoniem 
wenste te blijven.  
Josephus Caers, Wilfried De Buyser,M.T. Dellaert, Freddy Franckaert, Lieve 
Hillewaert ,Karin Leliveld, Vicky Maes, Marie-Rita Verbeke. 
 
M.T.Dellaert gaat met onze bon van 30 € aan de haal. Proficiat. 
 
Sudoku : 
 We kregen 10 correcte antwoorden en 3 foutieve (waarvan één anoniem  
Wilfried de Buyser,Marys Dellaert, Freddy Franckaert,  Alfons Roosen, Myriam 
Saerens, Michel Thils, Marleen van den Brempt, Nicole  van Vlasselaer,  Rita 
Verbeke, Paula  Verhaegen 
 
De winnares heet Marleen van den Bempt  . Gelukgewenst. 
 
Bankrekeningnummers hebben geen enkele zin. Er worden immers geen 
geldprijzen uitgedeeld . 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
De Prêtre Orthopedie 
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---- PUB HENDRIKS 
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DEZE KALENDER KAN GEWIJZIGD WORDEN 
Opgemaakt op 04 november 2009 

    

Feestkalender 2010 
 
III...MMM...SSS...OOO...   MMMEEELLLSSSBBBRRROOOEEEKKK   
 
 
Vrijdag 02 april   Bedeling Pasen - IMSO 

Zaterdag 24 april   Kippenfestijn - Rotary 

Zondag 25 april   Zwemmarathon Swimso – IMSO 

Zondag 09 mei   Moederdag - IMSO 

Zaterdag  05 juni   Koud Buffet Patiënten - I.M.S.O. 

Zondag  13 juni   Vaderdag - I.M.S.O. 

Zondag  08 augustus  Barbecue - I.M.S.O. 

Zaterdag  04 september  Uitstap Patiënten - I.M.S.O. 

Zaterdag  09 oktober  Mosselfeest - I.M.S.O. 

Donderdag 11 november Pannenkoekenbak (Kap. o/d Bos) 

Zaterdag  11 december  Kerstfeest - Rotary 

Vrijdag  17 december  Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 

 
 



 
----- PUB DRUKKERIJ 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- PUB ORTHOPEDIE 
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Nieuwe puzzel Nederlands  
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ANTWOORD OP DE SUDOKU 
 

N° 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitslag van N° 3 wordt vermeld op pagina 22. 

 

N° 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kan 30 € winnen indien U ons het juiste antwoord toestuurt voor 15  
 2009. Indien meerdere deelnemers het juiste antwoord vinden zal een loting beslissen 
wie de 30 € zal winnen.  
Stuur uw antwoord naar Christel Kempeneers, IMSO Vanheylenstraat 16,   
1820 Melsbroek.    
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ANNIVERSAIRES ‐ VERJAARDAGEN 

                                                  
Februari - Février 

Januari - Janvier 
VANCRAENENBROECK  ALSEMBERG 
FRANCKAERT Mr. 
Freddy ST GILLIS WAAS 
DE WEERT Ingrid MECHELEN 
VANDEPUT  Julien HERENTALS 
DE VOS Pascal KONTICH 
WALRAEVENS Anita   MELSBROEK 
DEGRYSE Kristel  ZOLDER 
DENEYER Mathieu OVERIJSE 
ANZELMO BRUXELLES 
DE GOEYSE Peter BERTEM 
DE COSTER RACHEL  Steenokkerzeel 
ALEXIS Fabienne    
(Naudts  ELEWIJT 
HEERWEGH Greta TEMSE 
LEGRAND CARMON 
TOTH JEMAPPES 
VANSTEENKISTE Nadine  BRASSCHAAT 
SMETS Lieve NIJLEN (Bevel) 
RITS Rita KAMPENHOUT 
MATHIEU Luc HEIST O/D BERG 
KAMERS An HERENT 
SCHNEIDER Emile BRUSSEL 
GOOVAERTS Mevr. 
Augusta DUFFEL 
RIBUS Jessy KAMPENHOUT 
VAN VLASSELAER N.  BEKKEVOORT 
CLOETENS Gert VILVOORDE 
RUYTINGS Micheline TIENEN 
VAN BENEDEN André WILLEBROEK 
DE WAEGENEER Magda WELLE 

 
FILOCCO Fabrizio  HERON 
DRAPS Sonia 
(Boudrenghien) WEMMEL 
VANHECKE Berlinda ST-NIKLAAS 
DE GRAEF Carine  (Smets) EDEGEM 
PETRUS Madeleine (Van  DILBEEK 
VITALE Giovanni  (Di Venti  HALLE 
MERTENS Sandra HOBOKEN 
PAITRE Lucette LESSINES 
FICAROTTA  Filippina SOIGNIES 
VANTHOOR Nancy BERLARE 
VANSANTVOORT Marie- WENDUINE 
HORVATH Berlinda STEENDORP 
VERTENTEN Erna  (Niessen) BEVEREN 
LECLERQ Mevr.  Marguerite BRUSSEL 
ROMBAUT Priscilla SINT-NIKLAAS 

BOONE St.Trudoabdij Mevr.  
SINT-KRUIS 
BRUGGE 

DE WULF Anita GYZEGEM   
PEETERS Patriek BRUSSEL 
HEYVAERT Luc RESSEGEM 
STEVENS Christiane  Manu  DILBEEK 
CEYSSENS Roger GINGELOM 
ROQUE Natacha AUDERGHEM 
CARDON  Jacqueline    EVERE 
SEUTIN Dhr. Jacques WATERLOO 
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Indien uw naam als IMSO‐lid niet vermeld wordt op de maand van uw verjaardag, 
gelieve dan aan Christel Kempeneers uw adres en geboortedatum mede te delen. 
Si votre nom comme membre de l’IMSO ne figure pas sur la liste des anniversaires 
vous êtes invité a communiquer votre date d’anniversaire et adresse à  
Christel Kempeneers. 
 



 
Maart – Mars 

 
TURF Marleen MEERBEKE 
VAN SNICK Mr. Jacques HALLE 
LAMARQUE Bern.  (Usai) ERQUELINNES 
VANDERFAEILLIE Dhr. Paul TERVUREN 
KALOGEROPOULOS Mevr  ANDERLECHT 
VAN OVERSTRAETEN Lucien LENNIK 
EL BENNI Hilal BORGERHOUT 
NIEUWLANDT Nicole AFFLIGEM 
NIJS Christiane (Eigen Thuis) GRIMBERGEB 
SMEKENS Werner WOMMELGEM 
VERBEKE Rita (Debels ) HOEVENEN 
HERMANS Marleen (Baeten) BEVEREN-WAAS 
RAEMDONCK Dhr. Gerard WAASMUNSTER 
LUYCKFASSEEL Francine VILVOORDE 
SMET Kurt LONDERZEEL 
WERELDS A.  (Van  DENDERHOUTEM 
EYCKMANS Maria (Van Den  AARTSELAAR 
DELMOITIEZ Elke SOIGNIES 
DE DONDER Maria (Smets Jef) MECHELEN 
VERRECK Mevr. Lisette MELSBROEK 
MILLAN  RUIZ Anna VILVOORDE 
WYCKMANS Arne PAAL 
LORMANS M. (Galand Marcel) MELSBROEK 
BOMBEKE Rita (De Bisschop) OOSTERZELE 
OLBRECHTS Mr. Jozef BEIGEM 
ERWOINE Josette (Hardy J.H.) BEYNE-HEUSAY 
HENS Genoveva SCHOTEN 
OZOKCU Emine BRUXELLES 
HUYGENS André   (Vangelder) TESSENDERLOO 
DEMARSIN Robert KOEKELBERG 
DE WEVER Jozef HEIST O/D BERG 
PULICI Michelangelo FONTAINE-EVEQU 
VAN ROOSBROECK Jos  PUTTE 
VAN NOBELEN Mr. Etienne KORTENBERG 
MARCQ Gilberte   (Guillaume  VIVEGNIS 
NOENS Gilbert ST NIKLAAS 
VAN HECKE  Mr. Julien AALST 
STOCKX Mevr. Cecile MEISE 
WOUTERS Hendrik WEMMEL 
ABAS Raymond ANTWERPEN 
LE RICHE Mr. Marcel KORTENBERG 
VAN ASCHE Maaike VILVOORDE 
VERVOORT Martha SCHOTEN 
PEETERMANS M-L   VEERLE-LAAKDAL 
VAN DAM Marie (Bisschot)  LINKEBEEK 
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Meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An 
 
 

Boules de Noël 

Branches de sapin 

Flocons de neige 

Cela fait partie de cette période de l’année. 

Le tic‐tac de l’horloge continue …., 

jusqu’à l’année nouvelle. 

 
. 
 

Les membres du Conseil  d’Administration de l’ IMSO 
 

vous souhaitent ainsi qu’à votre famille une bonne et 
heureuse fête de Noël et une joyeuse année 2010 ! 

 
 

Christel 
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Chers Collègues de l’IMSO, 
 
Je pensais d’abord écrire Bénévoles de l’IMSO, mais je pense que collègues convient 
mieux puisque, rétribués ou non, nous nous sommes engagés tous ensembles pour les 
mêmes patients MS, où une contribution non rémunérée exprime encore plus votre 
engagement. 
 
Le docteur Ketelaer m’a demandé récemment de me présenter à vous - par écrit -, ce que 

je fais avec plaisir par la présente. J’ai cinquante-quatre ans, 
j’habite à Lennik, je suis marié, père d’un fils de vingt-cinq 
ans et d’une fille de vingt-trois ans ; j’ai étudié l’électronique 
et la direction d’entreprise et j’ai trente ans d’expérience et de 
compétence dans le monde commercial, aussi bien dans le 
domaine des fabrications (chimie et électronique) que dans 
celui des services (outsourcing), menées de front dans 
plusieurs disciplines (business development, ressources 
humaines, opérations et management général), et dans 
plusieurs régions, principalement en Europe et en Amérique. 
La source la plus importante de satisfactions durant ces trente 
années a été, d’une part, la collaboration et la 
complémentarité avec les personnes d’autres disciplines, et 
souvent d’autres cultures et nationalités, toutes tendues vers 

la réalisation de mêmes buts, et, d’autre part, la création de nouveaux emplois par l
développement de nouvelles marques et affaires. 

e 

 
Si je prends – dans mon nouveau rôle – notre groupe en considération, c'est-à-dire nos 
patients MS, toutes personnes qui ont eu moins de chance que vous et moi, alors je vois 
une occasion – à l’avenir – de leur apporter une contribution utile, en veillant à créer pour 
elles un peu plus de qualité de vie, exactement comme vous le faites quotidiennement 
depuis longtemps. Autour de moi je vois souvent – et c’est une grande émulation – 
beaucoup de gens engagés, à tous les niveaux, et je suis heureux d’être membre de cette 
équipe dont je sais que vous faites partie, vous qui jouez un rôle complémentaire que le 
NMSC (Centre national de la sclérose en plaques) ne peut pas assumer tout seul, entre 
autres pour des raisons financières. À cause de cela, vous méritez non seulement le respect 
de nos patients, mais également celui de la direction et du personnel, et c’est pour cela que 
je vous considère comme des collègues. C’est pourquoi je suis à la recherche de la manière 
de collaborer avec vous. 
 
Cordialement, 
 
Marc Jans, 
Directeur général.      Traduit par Yvon. 



 
INTERVIEW de Monsieur Jean Wattiez par son ami Yvon. 
 
   

Ce portrait de Jean est tiré, d’une part de son interview qui s’est déroulée 
dans son village de Maubray, près de Tournai, le mercredi 2 septembre 2009 ; et 
d’autre part d’un échange de courriels que nous avions eu auparavant. Ces 
derniers avaient été échangés après qu’il eût lu mon discours de départ pour la 
retraite et, par la suite, ma propre « interview » intitulée Interview de Yvon Leroy 
par Yorel Novy, parue dans la revue de l’IMSO ; il m’y avait communiqué qu’il 
était né la même année que moi, en 1942, et qu’il avait connu comme moi une 
enfance difficile. Il m’y écrivait aussi qu’il comprenait que j’eusse ressenti 
certaines frustrations  pendant ma carrière à la clinique. Il est cependant, tout 
comme je le fus, content de l’ambiance amicale qui y règne. 
 
  L’interview commença ; il était 14 h 30. « Mon père est mort d’une 
pneumonie quand j’avais un an et huit mois ; je n’ai aucun souvenir de lui. 
Maman a dû m’élever seule, ainsi que ma sœur aînée. Tu peux t’imaginer 
combien ce fut difficile pour elle, en pleine guerre. De plus, n’ayant pas elle‐même 
reçu beaucoup d’affection, elle n’avait pas pu nous communiquer non plus la joie 
de vivre. Papa était dans la Résistance et a sans doute – mais en 1942, personne ne 
s’en vantait‐  participé à des opérations de sabotage dans le village de Fontenoy 
où il vivait. Ce n’est pas étonnant qu’il ait ramassé sa pneumonie. Ils faisaient 
n’importe quoi ! Tu as traversé un canal tout près d’ici (Le canal Nimy – Antoing). 
Les voies de communication formées par celui‐ci et la voie ferrée étaient fort 
importantes pour l’occupant et des actes périlleux de résistance, par petits 
groupes, ont été effectués dès le début de la guerre.  
 
          Les Allemands faisaient passer par le canal des trains de péniches de 
charbon, à la queue leu leu. Il y avait un endroit où les prairies étaient plus basses 
que le canal. C’est là qu’ils en ont fait sauter les berges ; et les péniches se sont 
retrouvées au milieu des prairies. Les photos sont sur internet. À un autre endroit 
du canal il y a un ruisseau qui passe au‐dessous, par un conduit en brique. Les 
résistants ont voulu le dynamiter. Mais là cela a foiré : les charges étaient 
insuffisantes ou mal placées (explications sur le net). C’étaient des amateurs, tu 
sais. » 
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« Nous sommes ici près de la dorsale wallonne au point de vue chemin de 
fer… ».  NDLR : La Wallonie est composée de trois grands ensembles distincts : 
les plateaux du nord, le sillon Sambre et Meuse et le massif ardennais.  



 
  Le sillon Sambre et Meuse, au centre, structure le pays comme une colonne 
vertébrale. Cette zone densément 
peuplée sʹétend de Visé à Thuin 
et comprend les villes de 
Charleroi, Sambreville, Namur, 
Andenne, Huy, Seraing, Liège et 
Visé. Elle se prolonge vers Mons 
avec La Louvière et la région du 
Borinage. Cet axe définit 
partiellement ce quʹon appelle la 
dorsale wallonne : Lille, Tournai, 
Mons, Charleroi, Namur, Huy, 
Liège, Verviers où se concentrent 
près de 80% de la population 
wallonne et une part importante 
de lʹactivité économique. Cette dorsale est desservie par un réseau de voies de 
communication importantes : routes, autoroutes, canaux et chemins de fer. Cʹest 
par là que passe lʹautoroute Paris Köln. Une ligne TGV vers Paris dessert Liège, 
Namur, Charleroi et Mons.  
 
  Je reconnais franchement, cher lecteur, que si j’en avais déjà entendu parler, 
je ne savais pas très bien ce qu’était la dorsale wallonne. Me voilà donc moins 
ignare qu’avant. 
 
  « Si tu veux t’intéresser à l’historique du vieux canal qui passe à Maubray, 
tu peux aller sur Google, puis sur Maubray. » (Je le soupçonne de vouloir me faire 
accroire  que l’informatique soit quelque chose de simple). 
 
  « J’utilise Dragon naturally speaking : c’est un système qui permet 
d’enregistrer et de mettre sous forme d’écriture les conversations en adressant la 
parole à l’ordinateur. Ce système est une chose bénie car sans lui je ne pourrais 
pas communiquer par écrit, ou alors avec des difficultés surhumaines. »  
 
  « J’ai ramassé des enfants en difficulté. » (Jean a fait du rattrapage scolaire ; 
il est instituteur) « Je ne voulais plus voir personne. » Ces deux phrases, qui 
avaient explosé de sa bouche et sonné durement à mes oreilles, avaient soudain 
résumé, à ce détour de notre conversation, la détresse profonde que notre ami 
avait éprouvée dans les temps qui avaient suivis l’annonce de son diagnostic.  
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Je n’ai pas vécu ce type de détresse‐là, mais je puis cependant la comprendre et je 
me sens en totale empathie avec mon ami. 
 
  « C’est la société qui handicape ». Je suis cent pour cent d’accord avec lui : 
je pense que notre société est malade et qu’une société saine devrait protéger ses 
membres. 
 
  Madame intervint à ce moment dans la conversation (Elle nous avait rejoint 
peu de temps après le début de l’interview et avait déjà participé à plusieurs 
reprise à nos échanges) : « Jean n’allait vraiment pas bien ; je l’ai dit à notre fils 
Rudy ». « Mon fils m’a fait taper des textes à deux doigts, avait ajouté Jean : C’est 
par là que j’ai commencé… . » « J’ai fait le catéchisme ». « J’ai pris des enfants à 
la traîne ». « J’ai pris des cas difficiles ». « C’étaient des enfants des écoles de 
Péronne, d’Antoing ». « J’ai continué de chanter à la chorale ». 
 
  L’émotion et la fatigue se faisant sentir, nous étions passés à la tarte et au 
petit champagne (tradition oblige). Nous dégustâmes, religieusement, une tarte à 
la crème pâtissière et une autre aux prunes. Elles devaient en principe marquer 
une trêve dans nos débats, mais jamais, au contraire, la conversation ne fut si 
animée. 
 
  « Ma maladie a commencé en 1987. Je m’occupais de notre jardin et je 
tondais notre pelouse. Soudain, alors que je voulais avancer, je restais cloué sur 
place. Je me demandais ce qui m’arrivait. J’ai fini par m’asseoir avant de pouvoir 
faire un nouveau tour avec la tondeuse. Et puis j’ai dû m’asseoir à nouveau… » . 
Jean me fit alors le récit de tous les médecins qu’il avait dû voir… . Vous êtes des 
gens avertis, chers lecteurs : inutile donc de vous faire un dessin. 
 
  Quelques anecdotes furent citées lors de notre entrevue. On ne peut pas 
constamment rester fixé sur l’essentiel. Mais l’essentiel transparaissait souvent au 
travers de l’anecdotique. 
 
  « Ce qui retient le sclérosé en plaques, c’est la fatigue et les problèmes 
urinaires et aussi, en ce qui me concerne, la honte d’être différent et inutile à la 
société ».  Suivit une longue description de ce que les problèmes urinaires du 
malade pouvaient avoir d’impacts divers sur sa vie familiale et sociale.  
 
« Nous étions invités à un mariage. Il y avait une heure de route.  
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Là‐bas, je commence à avoir mal dans le bas ventre et je constate que mon sac 
urinaire est complètement vide.  
 
Au bout de quelque temps je n’en peux plus et nous devons nous excuser auprès 
de nos hôtes et reprendre la route.  
 
De nouveau une heure de cahots avec douleurs lancinantes. Arrivés à la maison, il 
a fallu attendre l’infirmière. Ma sonde était bouchée. Nous sommes retournés au 
mariage… ». 
 
  « J’ai connu des problèmes cognitifs dans les moments de fatigue : 
Quelqu’un parle, on voit les lèvres bouger, mais on ne comprend pas ! »  
 
          Jean évoqua aussi les aides qu’il avait obtenues au centre : « Les psys nous 
aident beaucoup, ainsi que le personnel soignant, par leur écoute et par leur 
disponibilité ». Il  raconta sa première visite chez la neurologue de la clinique. 
Elle  avait remarqué qu’il était assis de manière rocambolesque dans sa chaise. 
Elle avait immédiatement fait appel au service d’adaptation des chaises 
roulantes, qui avait, séance tenante, réglé les problèmes les plus urgents ; c’était 
miraculeux.  
 

Peu de temps après, il s’était senti encore plus satisfait grâce à une chaise 
totalement adaptée. Bravo pour l’ergothérapeute ! « Je peux me basculer, changer 
de position, me reposer ». « J’ai un handy move pour aller au lit. »   
 
          Jean va bien à l’heure actuelle et est enchanté des services et de l’ambiance 
de la clinique. « Je vois beaucoup de gentillesse, beaucoup de visages souriants, 
du dévouement ». Il n’a pas tari d’éloges au cours de l’interview. 
 
  L’arrivée de l’infirmière, vers 17 heures, interrompit notre entretien ; et c’est 
brisé par l’émotion que je repris la route, avec dans le coeur un petit coin de ciel 
bleu, le sentiment d’être plus riche, et la conviction confortée que l’amour, pour 
les malades, est le principal médicament. 
 
  Merci Jean et merci Marcelle, 
                      Yvon.   
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Excursion d’un jour de l’IMSO : 05 09 2009. « Un jour à la mer ». 
 
  C’est avec de mauvaises prévisions météorologiques (pluie, vent, soleil par 
brèves apparitions…) que nous partîmes pour la côte, Nieuwpoort. La première 
prévision météo se vérifia d’abord. Cela ne fait rien, une fois la côte en vue, un 
maigre soleil nous souhaita la bienvenue pour notre séjour d’un jour.  
  Après un agréable déjeuner à l’hôtel Sandeshoved, notre séjour pu 
commencer. Par miracle, après cette solide agape, le soleil apparut. Tout le monde 
sauta sur l’occasion, patients et accompagnateurs, pour profiter au plus vite de 
notre première promenade le long de la mer.  
   
À midi, après avoir fait un délicieux plein d’oxygène, nous rentrâmes à l’hôtel, où 
nous attendait un délicieux repas offert par l’IMSO. Les ventres pleins, nous 
forgeâmes des plans pour les activités de l’après‐midi. On décida d’une solide 
promenade interrompue par une bonne « terrasse » car le temps s’était remis au 
beau.  
   
Un délicieux soleil d’arrière‐saison colora plus d’une joue d’un beau rouge. 
Fatigués mais heureux, nous clôturâmes cette journée par un troisième repas, 
pains garnis et café. 
 
Nous rentrâmes en sécurité dans deux bus des « taxis Hendricks ».  
Que tous les  accompagnateurs et 
l’IMSO soient  remerciés pour cette 
agréable journée. 
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VOYAGE EN TURQUIE 2009 AVEC L’IMSO. 
 
 
  Le dimanche 20 septembre, curieux et un peu tendus, nous nous sommes 
réunis à l’aéroport de Zaventhem. Certains se connaissaient déjà mais il y avait 
des visages inconnus. Tandis que notre organisatrice, Brigitte, remettait les 
documents de voyage, les premières conversations s’animèrent. Nous étions dix 
patients et dix  accompagnateurs qui partaient pour un délicieux voyage à 
Marmaris, station balnéaire au bord de la mer Égée, où sont garantis soleil et 
température agréable. 
 
  Le vol et l’atterrissage à l’aéroport turc de Dalaman se firent sans problème. 
Mais à l’aéroport nous eûmes malheureusement à déplorer une assistance aux 
malades qui laissait à désirer : une patiente tomba de sa chaise, heureusement 
sans mal. 
 

 
  Un bus, réservé rien que 
pour nous, nous amena à notre 
hôtel : c’était une petite 
attention de l’agence de 
voyage locale, qui fut très 
appréciée par tous. Le trajet se 
fit à la nuit tombée, nous 
n’avons donc pas constaté 
grand‐chose excepté que nos 
autoroutes en Belgique étaient 
copieusement éclairées. 
D’ailleurs ce n’est qu’au retour 

que nous nous sommes aperçus que la région était verte et riche, comme sur le 
dépliant. Ha ! Nous sommes passés par la rue Sésame. Cela n’avait rien à voir 
avec la série télévisée : elle a été nommée ainsi parce que, dans les champs 
alentour, on récolte les graines de cette plante, beaucoup utilisées pour la 
préparation des pains. 
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  L’hôtel Grand Idéal était une aubaine. La direction avait tenu compte de nos 
limitations. Quelques exemples : Bien  qu’arrivés après l’heure de fermeture du 
restaurant, nous avons quand même reçu notre repas chaud. Dans le restaurant, 
des tables étaient spécialement réservées pour nous à côté des buffets. Le jour de 



notre voyage de retour, la plupart d’entre nous purent occuper leur chambre 
gratuitement jusqu’à une demi‐heure avant le départ. Sans parler des surprises 
pour les anniversaires auxquelles il sera fait allusion un peu  plus loin. Encore 
bravo pour une telle hospitalité ! 
  Ce n’est que le lendemain de notre arrivée que nous avons pu faire plus 
ample connaissance les uns avec les autres : 
Brigitte : infatigable organisatrice et médiatrice ; 
Annemie, Martine et Rosita : infirmières ; 
Jeannine, collaboratrice à la cafeteria ; 
Géraldine, psychologue ; 
Gina, une dona italienne pur sang de la Reggio di Calabria, au tempérament 
enthousiaste ; 
Joëlle, une Française du Nord, au rire très contagieux ; 
Marina et Jean‐Pierre. Elle a une voix qui sonne comme une cloche (elle se plaît 
elle‐même à le dire) ;  
Johan et Elke, un jeune couple de patients qui vivent ensemble depuis peu dans 
un appartement adapté, à Lier ; 
Kurt le fils, amateur de belles et rapides autos, et papa Rudi ; 
Et, pour finir, Marleen et Peter, Rita et Gène, Marc, Caroline et Johan. 

 
  L’hôtel fit l’objet d’une reconnaissance 
en règle et fut passé au peigne fin quant à son 
accessibilité. Le bassin de natation, en forme 
de s allongé, semblait convenir pour nager, 
mais était difficilement accessible : les 
escaliers menant à l’eau ayant de très hautes 
marches et pas de rampes. Les patients qui 
souhaitaient nager ont pu néanmoins le faire, 
moyennant l’aide de deux personnes. Les 
trois ascenseurs convenaient tout juste pour 

un patient en chaise et un accompagnateur. Ils étaient souvent occupés et donc 
demandaient de longs temps d’attente aux heures de pointe, cʹest‐à‐dire aux 
repas. Pour le reste, l’hôtel répondait largement aux espoirs. 
 

Nous avons apprécié les repas et les boissons, les buffets copieux, le choix 
très étendu des mets, à la mode tant européenne que turque. La formule tout 
compris convenait parfaitement car personne n’a eu à se soucier de ses dépenses. 
Regarder, choisir et faire bonne chère, c’est tout ce qu’on nous demandait. 
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Les abords de la ville nous invitèrent à partir en exploration. Une 
promenade plate et tranquille le long de la plage menait en quarante cinq minutes 



au centre de Marmaris, avec en chemin maintes terrasses et endroits ombragés. 
Des taxis au pied de l’hôtel attendaient ceux qui voulaient  arriver plus vite. 
Marmaris est une ville agréable, nette et bien entretenue. La promenade du port 
était très belle. La vue sur sa longue baie et les centaines de bateaux flottant dans 
le port faisait rêver. La cité était même jouxtée par un château romantique (un peu 
trop) bien  restauré. 
 
  Dans les limites des possibilités du jour, chacun resta libre de faire ce qu’il 
voulait. Quels étaient les programmes ? Paresser à la piscine, se promener, faire 
des emplettes, marchander chez les commerçants des galeries couvertes, bavarder 

dans les bars et jouir de la compagnie l’un 
de l’autre. Certains prirent un billet pour 
une promenade en bateau dans la baie, 
d’autre firent des sorties le soir, ou 
participèrent avec entrain aux animations 
du soir à l’hôtel. On ne manqua pas la 
danseuse du ventre turque… . La semaine 
s’envola trop vite. 
  Pendant le séjour on fêta les 
anniversaires de Gina et d’Annemie, 

accompagnés pour chacune d’une tarte offerte par l’hôtel, et d’un « Happy 
birthday to you » « offert » par nous (à la bonne franquette). 
 

Comme nous étions bien ! Des centaines de photos et un petit film en 
témoignent. Merci à l’IMSO pour ces agréables vacances. 

Triste nouvelle : un membre de notre groupe, Marc, est tombé malade, a dû 
être rapatrié avant la fin du séjour et est malheureusement décédé. Marc, nous 
pensons à toi et te souhaitons de reposer en paix… 
 
Johan Jacobs et Caroline Delanghe. 
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ENQUETE DE SATISFACTION EN READAPTATION AMBULATOIRE ‐  2009. 
 
 
1‐Méthodologie  
 
Mesure de satisfaction des patients en réadaptation ambulatoire. 
 
1. Population : tous les patients en réadaptation ambulatoire du centre de 
Melsbroek. 
2. Sondage : l’enquête se fit du 27 4 09 au 02 06 09. Pendant cette période, 268 
patients sont venus en réadaptation : 201 néerlandophones (75%) et 67 
francophones (25%). 
3. Fréquence des mesures : deux fois par an. 
4. Instrument de mesure : consiste en une liste de questions qui a été approuvée 
en 2005 par le Comité de Direction. 
‐ Dans le cadre d’une analyse du transport contractuel du patient MS externe, la 
question 4 a été scindée en trois sous questions : 
Que pensez‐vous du confort de votre service de transport ? 
Que pensez‐vous de sa sécurité ? 
Que pensez‐vous de sa ponctualité ? 

On a demandé de mentionner le nom du service de transport. 
 
‐ La question 10, concernant les suggestions, a été affinée et remplacée par 

« suggestions pour la composition des programmes ». 
 
5. Méthodologie de l’enquête. La liste des questions a été remise aux patients à 
l’entrée du centre de réadaptation. Une liste de noms désigne ceux à qui l’enquête 
est destinée. Où nécessaire, il fut donné des explications sur la forme et le contenu 
de la liste des questions. Remplies, les listes, anonymes, ont été remises à l’accueil, 
sous enveloppes fermées, pour être remises ensuite au coordinateur de qualité 
pour traitement des données recueillies. 
 
6. Réponses. Des 268 listes, 169 ont été remplies, soit 63% environ. 133 des 201 
listes néerlandophones ont été remplies (66%). 36 des 66 listes francophones (54%). 
Les 169 remplies consistaient en 79% de réponses néerlandophones et 21 % de 
francophones. 
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2. Traitement des données. 
‐ Répartition en échelle ordinale. Catégories avec rangement séparé entre réponses 
francophones et néerlandophones, à cause de la composition différente du 
personnel. Cette séparation des deux groupes est reprise dans les résultats dans le 
cas où il y a une différence dans le comportement dans les réponses selon le 
groupe linguistique. 
‐ Tendances : comparaison avec la mesure précédente. 
‐ Enregistrement des explications des patients. 
 
3. Résultats  
Remarques préliminaires : les patients ont tendance en général à augmenter les 
scores à cause de sentiments de reconnaissances et par convention sociale 
Exemple : pour la possibilité de réponse assez bien, il est connu dans la littérature 
que « Ce qui n’est pas vraiment bon, n’est vraiment pas bon ! » C’est pourquoi ce 
score, dans le traitement, n’est pas considéré comme favorable. 
Pour la distinction entre bon et très bon, les patients indiquent très bon lorsqu’ils ont 
le souvenir d’événements ponctuels favorables. Ces patients sont loyaux : ils 
aiment revenir à la clinique et font une bonne réclame pour elle. Le pourcentage de 
très bien indique une surévaluation explicite dans le degré de satisfaction des 
patients. Il faut comparer les résultats entre eux par item pour avoir une image 
plus juste de la perception des patients. 
 
4. Tendances 
Après élimination des questions restées sans réponses, on a mis les réponses très 
bien et bien ensembles, exprimées en pourcentages, et on les a comparées avec les 
pourcentages des précédentes mesures en 2005 et 2007. (Voir le formulaire excel). 
‐ Accueil : La satisfaction était très haute en 2005 et 2007 et a encore augmenté de 
4% en 2009, jusqu’à atteindre un score de 94%. ?  
‐ Par le website : taux bas de réponses, mais quand même une satisfaction de 84%. 
‐ Acclimatation : Le taux de satisfaction au sujet du confort dans le centre de 
réadaptation est resté au score très élevé de 88%. 
‐ Composition des programmes de réadaptation : après une chute de satisfaction 
en 2007, le score de satisfaction est revenu à 81%. 
‐ Durée des thérapies : la satisfaction est montée de 20%, après la chute importante 
de 2007. 
‐ Cafeteria : diminution de la satisfaction de 9%. C’est peut‐être à cause des travaux 
d’embellissement. 
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‐ Informations données par les médecins : La satisfaction reste au même niveau, 
70%. ? 



‐ Explication du VK : après une diminution de la satisfaction de 10% en 2007, celle‐
ci est de nouveau montée à 84%. 
‐ Informations données par les thérapeutes : même tendance que pour le VK. 
‐ Participation : le score le plus bas de 55% est maintenu en 2009 
‐ Suivi médical : la satisfaction reste à 67 %, donc faible. 
 

2005  2007  2009 
Accueil    88%  90%  94% 
Acclimatation  72%  83%  84% 
Website  89%  83%  88% 
Transport     66%  59%   
Programmes de réadaptation          82%  64%  81% 
Durée des thérapies                               82%  53%  73% 
Cafeteria         70%  86%  77% 
Informations par les médecins             70%  69%  70% 
Informations par les infirmières          85%  75%  84% 
Informations par les thérapeutes         87%  76%  84% 
Participation        69%  55%  55% 
Suivi médical                                          70%  66%  67% 
 
Transport : 
 
Confort : La société de transport taxi Hendricks a un score de satisfaction de 78%. 
Les autres sociétés de transport ont un score de 100% 
Sur 45 des formulaires d’enquête un score a été attribué sans mention du nom de la 
société. Le score de confort pour ces cas était de 77%. 
Sécurité : Taxi Hendricks atteint 88%. Les autres sociétés de transport 100% 
Pour les cas où le nom de la société n’est pas indiqué, le score est de 91% 
Ponctualité : Taxi Hendricks n’atteint ici que 55%. Les autres sociétés de transport 
atteignent 100%. Lorsque le nom de la société de transport n’est pas mentionné, le 
score atteint 47%. 
L’examen des sous rubriques semble montrer que c’est surtout pour la ponctualité 
que les patients sont le moins contents de Taxi Hendricks. 
 
24 08 2009. M. De Medts.   
 
Traduction : Yvon. 
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CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr 2   22000111000

Samedi 05 juin   Buffet Froid Patients - I.M.S.O. 

Dimanche 13 juin   Fête des Pères - I.M.S.O. 

Dimanche 08 août   Barbecue - I.M.S.O. 

Samedi 04 septembre  Excursion Patients - I.M.S.O. 

Samedi 09 octobre  Fête aux moules - I.M.S.O. 

Jeudi 11 novembre  Journée des crêpes (Kap. o/d Bos) 

Samedi 11 décembre  Fête de Noël - Rotary 

Vendredi 17 décembre  Noël - I.M.S.O. 

 
 

Ce calendrier a été corrigé le 01.11.2009 et peut encore être modifié par la suite 

   
 
 
Vendredi 02 avril   Fête de Paques – IMSO 

Samedi 24 avril   Kippenfestijn – Rotary 

Dimanche 25 avril   Swimmarathon - IMSO  

Dimanche 09 mei   Fête des Mères - IMSO 



 
  
Chère Veerle, 
 
Voici venir le temps de tes cinquante piges, 
De l’âge centenaire te voici à mi‐temps. 
Ces années de labeur à donner le vertige 
Méritent qu’on t’adresse un juste compliment.   
 
Vraie figure de proue, sur la brèche toujours, 
Chaque jour on te voit, des papiers sous le bras :  
Un patient crie ici et un autre par‐là 
Et sans perdre de temps vers l’un l’autre tu cours. 
 
Au service des gens, et depuis tant d’années, 
Sans perdre patience ou du moins rarement, 
Sans ralentir l’allure, au poste constamment, 
Veerle, arrive‐t‐il que tu sois fatiguée ? 
 
Ceux qui portent Damart disent : « Je n’ai pas froid ». 
Et toi, Veerle, tu n’as jamais de lassitude. 
Et tu ne portes pas de ces vêtements‐là. 
Quand on te voit à l’œuvre, … on a compris pourquoi ! 
 
Requinquer tes patients est ta plus grande étude ; 
Ces veinards entrent courbes et ressortent tout droits ; 
Te disent en sortant : « Veerle, je n’ai plus froid », 
Et te font compliment pour ta sollicitude. 
 
L’âge de la pension s’allonge pour les dames : 
Les patients, ces veinards, vont pouvoir te garder 
Quelques années de plus. Ah, quelle félicité : 
Pour eux de la kiné tu as gardé la flamme ! 
 
Bon anniversaire, Veerle. 
 
Yvon. 
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SUDOKU 

N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois bonnes réponses nous sont parvenues.  

Madame Michèle Béduneau a gagné la récompense de 30 €. 

 
N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez gagner 30 € en nous envoyant la réponse exacte avant le  

30 janvier 2010. Si plusieurs participants donnent la bonne réponse, le tirage au 

sort déterminera le gagnant.  

Envoyez votre réponse à Christel Kempeneers, IMSO Vanheylenstraat 16,  1820 

Melsbroek. 
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PUZZLE Français 
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---- PUB HENDRIKS 
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DRUKKERIJ VAN WILDERODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- PUB ORTHOPEDIE ½ 
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         Résultats du puzzle       Uitslag van puzzle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Résultat du Sudoku        Uitslag Sudoku            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat puzzle français N° 3 
 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle 
Béduneau, Madame Jacqueline Willaert , Madame Irma Salien, Monsieur B. Durenne 
et Monsieur Lemaire Luc. 
 
Madame Jacqueline Willaert habitant avenue de Fléron, 9 à 1190 Forest a gagné la 
récompense de 30 €. 
 
 
Résultat du sudoku N° 3 :  
 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Marie  
Van Dam, Madame Béduneau Michèle et Mr. Luc Lemaire. 
 
Madame Michèle Béduneau habitant avenue de Polpimont, 36 à 1090 Bruxelles  
a gagné la récompense de 30 €. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactieraad / Comité de rédaction : 
 
 
 
 
Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction : 
I.M.S.O. v.z.w. 
VANHEYLENSTRAAT 16 
1820 MELSBROEK 
TEL. :  02/752.96.00 
 
PATIENTEN/PATIENTS        : € 10  
FAMILIE EN SYMPATHISANTEN         : € 15 
FAMILLES ET AMIS 
STEUNENDE LEDEN/MEMBRES DE SOUTIEN    : € 25  
 
DOOR STORTING OF OVERSCHRIJVING OP VOLGEND  
REKENINGNUMMER/A VERSER OU VIRER AU COMPTE  :  
310-0452575-59 OP NAAM VAN IMSO/AU NOM D'IMSO 
GRAAG VERMELDEN :   RIJKSREGISTERNUMMER 
     BTW - NUMMER 
     OF  GEBOORTEDATUM 
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE 
DE NAISSANCE 
 
 
OPMERKING: GIFTEN VAN € 30 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST. 
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN  EN GEEFT RECHT OP HET 
TIJDSCHRIFT. (vb.€ 40 =  gift + € 10 lidmaatschap) (voor niet-patiënten € 30 + € 15= € 45) 
 
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 30 OU 
PLUS . (p.e. € 30 don+ € 10 = € 40 pour les patients/ € 30 don+ € 15 = € 45 pour les autres) LA 
COTISATION, 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, 
AANKONDIGINGEN, RECLAME : 
NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE. 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS, 
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT. 
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