
 

 

We willen iedereen die 

meeleeft met TSC informeren, 

ondersteunen en verbinden.  

We streven naar een betere 

bekendheid van TSC in de 

samenleving want erkenning 

maakt je weerbaarder. 

We werken aan een betere 

kennis over TSC bij artsen en 

andere  professionals.  

We steunen onderzoek naar 

TSC en volgen internationale 

ontwikkelingen op. 

We vertegenwoordigen TSC in 

tal van nationale en 

internationale 

belangenorganisaties. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Contact  
 

be-TSC v.z.w. 

p/a Kapenbergstraat 42 

2640 Mortsel 

0484 94 18 93 

info@betsc.be 

www.betsc.be 

 

 

 

 

 

 

Steun be-TSC v.z.w. 
BE32 7370 4475 1702 

 
BTW nummer: BE 0643.577.479 
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Tubereuze Sclerose Complex… 
 is een genetische aandoening. 

 komt naar schatting voor bij minstens 1 op 

10 000 mensen. Dat zijn ongeveer 1000 

mensen in België en 2 miljoen wereldwijd. 

 wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van 

goedaardige tumoren in verschillende organen: 

hersenen, nieren en huid worden het meest 

getroffen. 

 gaat vaak gepaard met epilepsie, verstandelijke 

beperking, autisme of andere neuro-

psychiatrische problemen. 

 treft sommige patiënten zeer zwaar waardoor 

ze volledig of gedeeltelijk hulpbehoevend zijn, 

terwijl anderen weinig symptomen hebben en 

een vrijwel normaal leven leiden. 

 vraagt om levenslange medische opvolging. 

 

“TSC betekent elke dag leven met 

verrassingen en onzekerheden. 

Soms verdwijnen ze op de 

achtergrond, dan voelt het weer 

heel acuut.” 

- Mama van een TSC patiënt 

 

“Bij TSC is elk verhaal anders.” 

- TSC arts 

 

 

Leven met TSC 
De toekomst van een TSC patiënt is moeilijk te 

voorspellen. Maar met de juiste opvolging en tijdig 

ingrijpen, kunnen complicaties vaak vermeden worden.   

De behandeling van de verschillende TSC symptomen is 

de laatste jaren duidelijk verbeterd dankzij 

doorgedreven internationaal fundamenteel en klinisch 

onderzoek. De aandoening is voorlopig echter nog niet 

te genezen. 

Onzekerheid over de toekomst is één van de grootste 

zorgen van iedereen die betrokken is bij TSC. Het delen 

van de zorgen over TSC vergroot je veerkracht. 

be-TSC wil er daarom zijn voor u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek onze website: 
 Wat is TSC? 

 Wie/wat is be-TSC? 

 Activiteiten van be-TSC 

 TSC expertise centra in België 

 Lopend onderzoek 

 Andere nuttige links 

    www.betsc.be 
 

 

 

Voor wie meeleeft met TSC  

is er ook de facebookgroep   

Tubereuze Sclerose  

in België    

 
 

 

 

               We nemen deel aan   

 
 

 
        


