PPS Post Polio Sequel

There are no translations available.
Welkom op de PostPolioSequel site.

In 1956 op tweejarige leeftijd ben ik in het ziekenhuis in Maastricht opgenomen met een polio
infectie. Ik zakte door mijn beentjes, terwijl ik juist had leren lopen, zoals mijn Pa dat vertelt. Na
een 3 tal maanden mocht ik weer naar huis. Gelukkig leerde ik in de loop der tijd weer lopen.
Veel informatie heb ik van horen zeggen en vragen, want mijn eigen herrinnering is er niet. In
de loop der jaren hebben visualisaties wel beelden opgeleverd uit die periode, die bij navraag
bij mijn ouders juist bleken.
Nu ondertussen 53 jaar later heb ik diverse lichamelijke klachten die wijzen in de richting van
Post-Polio.
Dit is ook de reden dat ik deze site gestart ben. Vanuit Amerika heb ik enkele boeken laten
komen om meer inzicht te krijgen. Ik ben nog geen Nederlandstalige boeken op dit gebied
kunnen vinden. Volgens de Amerikaanse boeken zijn er verbanden met ME chronische
vermoeidheid en PPS(post-polio-sequel)
Ook blijkt de medische wereld slecht zeer beperkt op de hoogte te zijn van deze ziekte.
Dit is geen medische website. Wel een site waar betrokkenen, zowel hulpverleners als
&quot;slachtoffer&quot;, (wie bedenkt hier een juiste naam voor ?), in Duitsland wordt de naam
polionaut gebruikt, dmv het uitwisselen van informatie, de omgang met de beperkingen van
deze ziekte iets makkelijker gemaakt wordt.
Samen zijn we sterker. Iedereen die een bijdrage wil leveren of ervaringen uit wil wisselen is
van harte welkom.
Ik hoop dat deze site een bijdrage kan leveren om de gevolgen van deze ziekte begrijpelijker
en dragelijker te maken.

In Duitsland bestaat het polioforum. Men heeft ook een Nederlanstalig gedeelte. Je kunt hier
veel informatie vinden, En gezellig babbelen, via het forum met fijne mensen. link polioforum
Duitsland
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