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Minstens 30% van alle mensen met Tubereuze Sclerose Complex
had als baby infantiele spasmen. Maar al te vaak wordt deze
desastreuze vorm van epilepsie niet tijdig opgemerkt en behandeld.

Leer Pepijn kennen en leer waarom het zo belangrijk is infantiele spasmen
te herkennen en ONMIDDELLIJK te behandelen!

Om de impact van Tubereuze Sclerose Complex voor elke
patiënt zo klein mogelijk te houden, zijn een snelle diagnose,
correcte opvolging en acurate behandeling cruciaal.
Een veel voorkomend eerste symptoom van de ziekte zijn infantiele
spasmen, een onopvallende maar mogelijk catastrofale vorm van
epilepsie.
be-TSC zet haar schouders onder het Infantiele Spasmen Project.
Met een website en een filmpje maken we mensen bewust van deze al te
onbekende epileptische aandoening.

Deel het filmpje en zorg ervoor dat iedereen infantiele
spasmen leert herkennen!
Want infantiele spasmen zijn een urgentie!
TSC is slechts één van de mogelijke oorzaken
van infantiele spasmen. Daarom lanceert be-TSC
de bewustmakingscampagne voor infantiele spasmen
met een eigen logo en een eigen website.
Wat de oorzaak van de spasmen ook is, het is ALTIJD cruciaal om
ze ONMIDDELLIJK te behandelen! Alleen zo kunnen de ontwikkelingskansen van een kind zo optimaal mogelijk zijn.

Bezoek de website infantielespasmen.be
en ontdek hoe infantiele spasmen eruit zien.
be-TSC maakt deel uit van het Infantile Spasms Action
Network gecoördineerd door The Child Neurology Foundation.
We maken gebruik van de tools die zij jaarlijks ontwikkelen om de spasmen
onder de aandacht te brengen. Hieronder één ervan, een memnonic die alle
cruciale aanbevelingen samenvat. Ontdek meer op onze site of op de site van
The Child Neurology Foundation.

Wie contact wil met anderen die te maken hebben
met infantiele spasmen is er
de gesloten Facebook groep "Infantiele Spasmen Project België"
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