Koninklijk Theater Carré
Zondag 21 mei 2017 11.00 - 16.00 uur
Landelijke bijeenkomst voor mensen met
hardnekkige Lyme & co-infecties en hun
naasten
Internationale Lyme Awareness Maand
So Strong wordt een dag vol informatie en
inspiratie, én een krachtig statement: Lyme
Lives Matter! Met hoe meer we zijn, hoe
krachtiger het statement! Vraag je naasten
mee of als je zelf te ziek bent, vraag of zij
in jouw plaats komen. Stronger together!
Something Inside So Strong wordt georganiseerd door Fred Verdult van So Strong in
samenwerking met Lopen voor Lyme en talloze andere initiatieven vanuit de Lymepatiëntenbeweging.
Tijdens deze bijzondere bijeenkomst worden geen lezingen gegeven, maar zal presentator Fred
Verdult, die zelf worstelt met hardnekkige Lyme, interviews houden met mensen met Lyme,
naasten en artsen, zoals in een talkshow. De vraaggesprekken in begrijpelijke taal worden
afgewisseld met rustige optredens en korte fragmenten van televisie-items over Lyme.
Lyme-vriendelijk
We doen ons best om de bijeenkomst zo Lyme-vriendelijk mogelijk te maken:
• Een toegangskaartje kost maar € 20 en dat is inclusief lunch, thee en koffie.
• We voorkomen onnodige prikkels: er is geen pauzemuziek, bij binnenkomst en tijdens
pauzes is de zaal open, zodat je als je wilt kunt gaan zitten. De optredens zijn rustig en
er is geen bewegend of onrustig licht.
• Er zijn honderden zitplaatsen in Koninklijk Theater Carré waar je de hele dag geen enkel
treetje op hoeft. Er zijn ook rolstoelplaatsen en ligplaatsen.
• We houden rekening met vegetarisch, suikervrij en glutenvrij dieet.
• Carré is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer: metrohalte Weesperplein ligt
tussen station Amsterdam Centraal en Amsterdam Amstel. Deze metrohalte heeft een lift
en van daar is het vijf minuten in gewoon looptempo naar Carré. Je kunt bij die
metrohalte ook het So Strong-pendelbusje nemen dat je naar Carré brengt (gratis).
• Zondagochtend is het, zelfs in Amsterdam, rustig op straat en de parkeergarage van
Carré ligt aan een grote invalsweg; je hoeft dus niet over grachten of trambanen te rijden.
Je kunt bij aanmelding een plek reserveren voor de hele dag in een parkeergarage op
zeven minuten lopen van Carré (€ 10). Je kunt ook met je auto naar de hoofdingang van
Carré rijden, voor de deur uitstappen en dan parkeert een portier je auto in die
parkeergarage (€ 25 inclusief de parkeerkosten).
Wereldwijde ontwikkelingen
Vorig jaar bespraken we bij Something Inside So Strong vooral wat er in Nederland gebeurt op
het gebied van Lyme. Bij Something Inside So Strong 2017 is er speciale aandacht voor
bijzondere en hoopgevende ontwikkelingen wereldwijd op het gebied van Lyme. De gesprekken
met buitenlandse artsen zijn in het Engels. Het grootste deel van de bijeenkomst verloopt in het
Nederlands. Het AMC en Radboudumc zijn niet ingegaan op de uitnodiging om te spreken op
dit Lyme-symposium met waarschijnlijk de meeste deelnemers ooit ter wereld.

Een kleine greep uit het programma:
Dr. Richard Horowitz is medeoprichter van
ILADS. Hij loopt voorop bij de ontwikkeling
van kennis van de ziekte van Lyme en van
manieren om deze complexe aandoening te
behandelen. We spreken hem over de
nieuwe inzichten uit zijn onlangs verschenen
boek ‘How Can I Get Better?’
Een vraaggesprek met een betrokken
huisarts over haar rol.
Dr. Charles Ray Jones behandelt sinds
1970 met veel succes kinderen en tieners
met Lyme.
Berdien Renes is de drijvende kracht achter
‘Lopen voor Lyme’: hoe gaat het nu met de
deelnemers van afgelopen jaar?
Dr. Carsten Nicolaus van de BCA-kliniek in
Augsburg, heeft meer dan vijftienduizend
Lyme-patiënten behandeld. Op de
donderdag en vrijdag voorafgaand aan So
Strong is hij spreker bij de Europese
wetenschappelijke conferentie over Lyme in
Parijs: Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
Hoe beoordeelt hij de behandeling met
antibiotica enerzijds en een aanpak met
natuurlijke middelen anderzijds?
Singer-songwriter Jesse Ruben uit New
York is genezen van Lyme en zingt This Is
Why I Need You en We Can. We gaan in
gesprek met zijn vriendin Jen.
Marika Bazelmans en haar advocaat
Charlotte Combée vertellen over de strijd
van Marika tegen zorgverzekeraar VGZ.
Test-expert dr. Anja Garritsen, directeur van
Innatoss Laboratories, over de tests die er
nu zijn, in Nederland en in andere landen,
en over veelbelovende tests die in
ontwikkeling zijn.

Dr. Elena Frid uit New York is als neuroloog
gespecialiseerd in Lyme bij kinderen en
volwassenen. We praten met haar o.a. over
haar visie dat neurologische klachten bij
Lyme kunnen worden veroorzaakt door de
infectie zelf én door een door die infectie
veroorzaakte auto-immuunziekte.
Lyme-patiënt Lidewij Boeken heeft jarenlang
niks kunnen doen met haar passie voor
zingen, omdat zij hier niet genoeg kracht
voor had. Bij So Strong zingt zij 'Warrior'.
Herman Kroneman is bij het UWV
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de
beoordelingen door verzekeringsartsen.
Perry Dossett zingt als eerbetoon aan
dokter Jones het nummer Heal the World en
als eerbetoon aan dokter Richard Horowitz
Something Inside So Strong.
Coen van Veenendaal begeleidt bij
Staatsbosbeheer groepen medewerkers die
Lyme hebben door middel van Mind Body
Rebalancing.
Een Meet & Greet met de buitenlandse
sprekers en Jesse Ruben.

Voor de beste plaatsen: bestel nu je toegangskaarten via sostrong.nl
Op www.sostrong.nl lees je veel meer over het evenement en kun je toegangskaartjes
en parkeermogelijkheden bestellen.

