
  

        Nieuwsbrief  April  2014 
                              MSVN   Regio  Brabant Noord Oost 

 
 

MS Vereniging Nederland – Regio Brabant Noord Oost                e-mail: brabantnoordoost@msvereniging.nl                  www.msvereniging.nl/brabant-noord-oost 

 

Thema bijeenkomst over revalidatie 
 
 

 
 

Tolbrug specialistische revalidatie in 
samenwerking met MSVN 

Donderdag 10 april 

 
De MSVN heeft mij verzocht een stukje te 
schrijven als uitnodiging voor 10 april. Allereerst  
zal ik mezelf aan u voor stellen: ik ben Janneke van 
der Veer en werk als poliklinisch revalidatie 
verpleegkundige binnen de Tolbrug, specialistische 
revalidatie te Den Bosch. Wij hebben ook een locatie 
in Uden (voorheen in Oss). 
Veel mensen zijn bekend met bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut als je lichamelijke klachten hebt, een 
logopedist als je problemen hebt met praten of een 
psycholoog als je op gebied van emoties 
ondersteuning nodig hebt. Bij al deze therapeuten 
kun je, vaak via de huisarts, terecht en worden de 
klachten behandeld. Dit valt allemaal onder de 1e 
lijns zorg. 
De revalidatie valt onder de 2e lijns zorg. Dit houdt 
in dat we specialistische zorg kunnen verlenen na 
een verwijzing van een specialist of huisarts. Dit 
doen we multidisciplinair, wat inhoudt dat een heel 
team van professionals betrokken is bij de 
behandeling. Welke therapeuten betrokken worden 
hangt uiteraard af van de hulpvraag die iemand 
heeft. Het team wordt geleid door de revalidatie arts 

die tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor de 
behandeling. 
Binnen Tolbrug werken we met een specialistisch 
MS-team middels een MS behandelprogramma. 
De MSVN werkgroep Brabant Noord Oost heeft ons 
uitgenodigd om u donderdag 10 april meer over ons 
MS-team en onze werkwijze te vertellen: wie zijn 
wij, wat doen we precies, hoe gaat dat in zijn werk, 
wat is je eigen rol hierin en hoe kom je bij ons 
terecht. 
 
We zullen met een groot team aanwezig zijn zodat 
we  zoveel mogelijk kunnen vertellen en natuurlijk 
vragen kunnen beantwoorden. 
 
Op 10 April begint de thema-avond om 19.30 
uur en wordt georganiseerd in Rosmalen, 
Perron 3.  
 
Adres: Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR 
Rosmalen. Toegang is uiteraard gratis en het 
pand is toegankelijk voor iedereen. 
Hopelijk zien we u 10 april. 
 
 
Janneke van der Veer 
Mede namens: 
Mw W.Rosbergen, revalidatiearts 
Mw R. Boonekamp, fysiotherapeut 
Mw I. Tappel, ergotherapeut 
Mw C. Wendt, GZ-psycholoog 
Dhr A. Kranen, Maatschappelijk werk 

 

Op de volgende pagina vindt u de routebeschrijving naar Perron-3 te Rosmalen. 

SOCIAL MEDIA en de MSVN 
 
Volg  de  MSVN  op  Twitter  
Het twitteraccount van de MSVN is @msvereniging. 
We retweeten voornamelijk relevante informatie van 
bijvoorbeeld MSweb maar ook van andere 
informatiebronnen over MS.  
Like ons op Facebook    
De Facebooksite van de MSVN is 
http://www.facebook.com/MSVerenigingNL . Hierop 
plaatsen wij allerhande informatie, zoals de 
aankondiging van nieuwe publicaties, nieuwe 

videocolleges van het project 
www.wetenschapvoorpatienten.nl en actuele zaken uit 
de media.  
Bekijk de videocolleges op het MSVN YouTube-kanaal 
Via www.wetenschapvoorpatienten.nl komt u op het 
MSVN YouTube-kanaal.  
Daarop publiceren wetenschappers en artsen 
videocolleges over MS.  
Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de 
videocolleges?  
Mail dan naar vraag@wetenschapvoorpatienten.nl.  
De beste vragen worden in nieuwe colleges behandeld

mailto:brabantnoordoost@msvereniging.nl
mailto:vraag@wetenschapvoorpatienten.nl
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Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen        Tel: 073 – 850 7550 

Perron-3,  Hoff van Hollantlaan 1,  5243 SR   Rosmalen 

 

www.perron-3.nl 

info@perron3.nl 

ROUTEBESCHRIJVING 
 

PERRON-3 is centraal gelegen, 

nabij de diverse uitvalswegen naar 

Den Bosch, Utrecht, Nijmegen, 

Eindhoven en Tilburg. Daarnaast is 

PERRON-3 uitstekend bereikbaar 

met het openbaar vervoer. 

 

Trein: 

Het NS-station in Rosmalen is naast 

PERRON-3 gelegen. Steek de weg 

over. U loopt dan richting het pand 

van PERRON-3. De ingang vindt u 

aan uw rechterzijde. 

 

Bus: 

Neem lijn 63 of 66 naar Rosmalen. 

Stap uit bij de halte Gemeentehuis 

(gelegen naast het station). 

PERRON-3 vindt u recht tegenover 

de bushalte 

 

Auto: 

Vanuit Oss/Nijmegen 

Neem de A50/A59 richting ’s-Hertogenbosch. Neem de afslag Rosmalen Oost. Op de rotonde neemt u de eerste 

afslag. Vervolgens gaat u op de volgende rotonde rechtdoor (tweede afslag: Deken van Roestellaan). Vervolg 

deze weg. Na de spoorwegovergang passeert u aan uw rechterzijde PERRON-3. Neem de eerste afslag rechtsaf 

(Hoff van Hollantlaan). Ga direct rechtsaf het parkeerterrein van PERRON-3 op. Er is voldoende 

parkeergelegenheid op het terrein. 

 

Vanuit Eindhoven/Tilburg/Utrecht 

Neem de A2 richting ’s-Hertogenbosch. Volg daarna de A59 in de richting van Oss/Nijmegen. Neem de afslag 

Rosmalen Oost. Op de rotonde neemt u de derde afslag. Vervolgens gaat u op de volgende rotonde rechtdoor 

(tweede afslag: Deken van Roestellaan). Vervolg deze weg. Na de spoorwegovergang passeert u aan uw 

rechterzijde PERRON-3. Neem de eerste afslag rechtsaf (Hoff van Hollantlaan). Ga direct rechtsaf het 

parkeerterrein van PERRON-3 op. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein. 

mailto:brabantnoordoost@msvereniging.nl
http://www.perron-3.nl/
mailto:info@perron3.nl
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AGENDA  2014 
Jaarlijkse bijeenkomst, Jeu de Boule te Boxtel 
Op zaterdag 21 juni, tijdstip van 13:30 tot 18:30 uur. 
 
Contactgroep s-Hertogenbosch, locatie De Vlethof, 
Vlethof 23, 5237 PC  's-Hertogenbosch 
(10.00 – 12.00 uur)  
Coördinator: Lisette van Griensven, tel.: 073 – 642 9738 
Maandag 17 februari 2014, maandag 31 maart 2014, 
Maandag 12 mei 2014, Maandag 1 september 2014, 
maandag 13 oktober 2014 en maandag 24 november 
2014 
 
Contactgroep Oss, locatie De Brink, Driek van Erpstraat 
45, Oss.  
(10.00 – 12.00 uur)  
Coördinator: Anita van Grunsven, email: 
osavangrunsven@home.nl             
Woensdag 5 maart 2014, woensdag 30 april 2014, 
woensdag 11 juni 2014, woensdag 27 augustus 2014, 
woensdag 15 oktober 2014 en woensdag 26 november 
2014 

  
Contactgroep Tilburg, locatie zaal “Het Hazennest”, 
Kreverplein 27, Tilburg.  
( 10.00 – 12.00 uur)  
Coördinator: Tineke van Esch, tel.: 013 – 521 5681. 
Woensdag 8 januari 2014, woensdag 26 februari 2014, 
woensdag 23 april 2014, woensdag 25 juni 2014, 
woensdag 3 september 2014, woensdag 15 oktober 2014 
en woensdag 26 november 2014 
  
MS INFO Centrum , Ziekenhuis Bernhoven, Uden 
(09:00 - 12:00 uur) 
Coördinator: John van de Burgt, email: 
jjburgt@gmail.com 
Donderdag 16 januari 2014, donderdag 20 februari 2014, 
donderdag 20 maart 2014, donderdag 17 april 2014, 
donderdag 15 mei 2014 donderdag 19 juni 2014, 
donderdag 17 juli 2014, donderdag 21 augustus 2014, 
donderdag 18 september 2014, donderdag 16 oktober 
2014, donderdag 20 november 2014 en donderdag 18 
december 2014 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recht op wijkverpleging blijft 
overeind in zorgverzekeringswet 
Patiënten die zorg thuis ontvangen blijven ook vanaf 2015 
recht houden op wijkverpleging. Vanaf dat jaar worden 
verpleging en verzorging thuis ondergebracht in het 
basispakket van de zorgverzekering. Eerdere plannen om 
de verzorging en wijkverpleging op te knippen en 
gedeeltelijk door de gemeenten uit te laten voeren zijn 
definitief van de baan. "We vinden dit een goede zaak. 
Verpleging en verzorging zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Nu hoeven mensen voor de zorg niet bij twee 
verschillende loketten aan te kloppen", aldus Wilna Wind, 
directeur van Patiëntenfederatie NPCF. 

Stijging jaarpremie basisverzekering 
De langdurige zorg valt straks onder de basisverzekering 
en dat zorgt wel voor een stijging van de premie van 100 
euro. Daar tegenover staat een daling van de premie voor 
de AWBZ, waar de langdurige zorg nu nog onder valt. 
Daarnaast maakt minister Schippers van Volksgezondheid 
geld vrij om de premiestijging geleidelijk in te voeren. In 
5 jaar tijd zal de premie jaarlijks met 20 euro toenemen. 
De NPCF is blij met de tegemoetkoming van de minister, 
maar benadrukt dat de basiszorg voor iedereen 
betaalbaar en toegankelijk moet blijven. " Mensen met 
een lager inkomen moeten daarom recht op zorgtoeslag 
houden" , aldus Wilna Wind. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blijf in beweging 
Iedere situatie waarbij MS in het spel is, is uniek. Ieder 
mens reageert anders op de ziekte en ook de fase waarin 
de MS zich bevindt, speelt een grote rol. Wat je eigenlijk 
met iedere MS-er gemeen hebt: je bent veelal vermoeider 
dan een doorsnee mens. Tegelijkertijd is bewegen juist 
nu erg belangrijk. Als je binnen jouw mogelijkheden actief 
blijft, zul je merken dat het je goed doet. 
Tijd voor wat handige tips: 
Blijf bewegen Voor iemand met MS kan het aankleden 
van de kinderen al topsport zijn. Toch valt er in het 
dagelijks leven veel winst te behalen. Probeer je energie 
zoveel mogelijk te verdelen en pak je rustmomenten. 

Mocht het je nog goed afgaan, blijf dan ook zo lang 
mogelijk sporten. 
Rustig aanBouw je nieuwe bewegingspatroon rustig op. 
Zeker als je niet gewend bent om regelmatig te bewegen, 
kun je dat het beste doen onder professionele 
begeleiding, bijvoorbeeld een fysiotherapeut. 
Sporten en oververmoeidheid 
Klachten als oververmoeidheid en uitputting kunnen 
tijdelijk verergeren door sporten. Doseer daarom en neem 
voldoende rust. Maar zelfs continue vermoeidheid hoeft 
geen reden zijn om niet te bewegen, integendeel zelfs. 
Alleen moet je heel rustig aan doen! Houd je hersteltijd 
scherp in de gaten en pas je schema/inspanning daarop 
aan. (bron MS4CARE) 

mailto:brabantnoordoost@msvereniging.nl
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Wij zijn op zoek naar u 
Een drietal bestuursleden van onze regio, Brabant 
Noord Oost, heeft (allen om verschillende 
persoonlijke redenen) besloten met het 
vrijwilligerswerk voor de MSVN te stoppen. Heel 
jammer want we gaan gewaardeerde krachten 

verliezen en missen. Deze “lege” plaatsen willen wij 
graag zo snel mogelijk invullen. 
Bent u op zoek naar een leuke en inspirerende 
vrijwilligersbaan bij een patiëntenvereniging? 
Voelt u zich verbonden met de vereniging, u heeft 
zin en tijd voor vrijwilligerswerk dan komen wij 
graag met u in contact. 
U kunt contact opnemen met Lisette van Griensven, 
telefoon:     073 - 642 9738

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wereld MS dag 
Deel uw wens en creëer aandacht voor Wereld MS 
Dag 2014. 
De internationale MS Federatie (MSIF) verzamelt uw 
wensen én uw ervaringen rondom toegankelijkheid 
in uw dagelijks leven. 
Op 28 mei 2014 is het Wereld MS Dag en vragen 
MS-organisaties over de hele wereld aandacht voor 
MS. Het thema is dit jaar ´toegankelijkheid´. De 
Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) 
bundelt wereldwijd wensen van mensen met MS en 
verspreidt deze via o.a. Facebook en Twitter. MS 
Vereniging Nederland hoopt op een overweldigend 
aantal bijdragen van onze achterban. Hoe meer 

mensen een reactie geven aan de MSIF, hoe sterker 
we gezamenlijk wereldwijde aandacht voor MS en 
de noodzaak van internationaal onderzoek kunnen 
creëren. Doet u ook mee? 
Hoe kunt u reageren? 
U kunt uw reactie op verschillende manieren aan de 
MSIF doorgeven: 
Download het formulier en mail het ingevuld 
naar worldmsday@msif.org 
Kijk op de website:  http://www.msif.org/   Laat een 
bericht achter op hun Facebookpagina.   
Stuur uw reactie dus niet naar MS Vereniging 
Nederland, maar rechtstreeks naar de MSIF. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ONTSPANNEN DOE JE ZO 

Je helemaal ontspannen, alle spanning en malende 
gedachten echt even loslaten, kan best moeilijk zijn. 
Die rondtollende gedachten krijg je maar moeilijk 
tot bedaren en ook in je lijf is de spanning voelbaar. 
Spanning in het lichaam hoopt zich vaak op in het 
hoofd, rond de nek en de schouders. Ontspannen is 
vaak makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe doe 
je dat nu als je het druk hebt, moe bent of stress 
ervaart? 
Gelukkig zijn er heel simpele oefeningen die je 
kunnen helpen om op eenvoudige wijze spanning te 
verminderen en je wat meer ontspannen te voelen. 
Je kunt je lichamelijk ontspannen door een juiste 
ademhaling of een yogaoefening. Als je lichamelijk 
ontspannen bent komen de gedachten vaak ook tot 
rust. 
ADEMHALEN Je staat er eigenlijk niet bij stil omdat  
je het de hele dag door vanzelf doet: ademhalen. 
Op spannende momenten heb je de neiging om de 

adem in te houden of snel en oppervlakkig te gaan 
ademhalen. Door volledig te ademen , de zogeheten 
buikademhaling, kun je het lichaam en daarmee je 
gedachten tot ontspanning brengen.  
Oefening: Volledige buik ademhaling 
Je kunt deze ademhalingsoefening overal en altijd 
toepassen, het kost slechts een paar minuten tijd. 
Ga lekker zitten of liggen. 
Sluit je ogen 
Adem helemaal uit. Adem langzaam en diep in door 
de neus. Laat je buik opbollen als een ballon. Adem 
in met kleine teugjes, waardoor je longen helemaal 
gevuld worden zonder dat je je schouders optrekt. 
Hou je adem even in, adem langzaam uit door je 
neus. Trek aan het eindje buik licht in, waard0or je 
de lucht eruit perst. Tellen kan een hulpmiddel zijn: 
adem 5 tellen in, houd de adem 15 tellen vast en 
adem in 10 tellen uit. 
Herhaal deze ademhaling 5 keer en open dan je 
ogen. 
(bron: MS-LIFE) 

 

mailto:brabantnoordoost@msvereniging.nl
mailto:worldmsday@msif.org
http://www.msif.org/

