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Het symposium wordt mede 
 mogelijk gemaakt door:Voorwoord

2018 staat voor MS Vereniging Nederland in het 

teken van ‘MS en werk’. Gedurende het hele jaar 

besteden wij op verschillende manieren aandacht 

aan alle aspecten van het werken met MS. Als 

je werk hebt, hoe behoud je dat dan als je de 

diagnose MS krijgt? Vertel je het op je werk of 

niet? Wat heb je nodig om je werk te kunnen 

blijven doen?

Op 29 september sluiten wij ons jaarthema af 

met het symposium ‘MS en werk’. In 15 korte 

workshops geven deskundigen en coaches tips 

en adviezen. Graag nodigen we je uit voor dit 

symposium. Alle informatie vind je op pagina 

8-11 van deze special.

Ellemieke de Wolf

Hoofdredacteur
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Meer weten? 
mswerkloket.nl

Werk zorgt voor structuur. Het 

geeft positieve energie. Vaak kun je 

met MS nog prima werken. Soms 

zijn aanpassingen nodig. Belangrijk is 

dat je de regie in eigen hand houdt. 

Een MS-coach kan je daarbij helpen.

“W erk is meer dan geld 

 verdienen,” stelt MS-

coach Maria van Nies.  

“Je ontmoet mensen. Je presteert iets. Als je 

de diagnose MS krijgt, betekent dat niet dat 

je van de ene op de dag niets meer kunt. Blijf 

denken in mogelijkheden. Dat geldt ook voor 

je werkgever. Die kan denken dat je binnen 

de kortste keren uitgeschakeld bent, terwijl 

dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Aanpas-

singen die misschien nodig zijn, kunnen 

heel simpel zijn. Een trippelstoel waarmee je 

zittend kunt lopen. Of je collega’s verzoeken 

alleen op bepaalde tijden iets te vragen. 

Cijfer jezelf niet op voorhand weg.”

Houd de regie
Het is belangrijk dat je zelf de regie neemt. 

En houdt. “Je hoeft niet te melden dat je MS 

komt omdat het regent. Zo werkt het niet. 

Een werkgever kan ook niet zeggen: ‘daar is 

het gat van de deur’. Hij moet net zo goed 

zijn best doen.”

Word ondernemer
Een alternatief is starten als zelfstandig on-

dernemer. Je kunt dan je eigen werk en tijd 

indelen. “Het hangt echt af van je mogelijk-

heden”, benadrukt Van Nies. “Zorg dat je 

niet over je grenzen heen dendert. 

Ook een ondernemer staat onder 

druk. Een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering is lastig. En 

je kunt je uitkering verlie-

zen. Kijk eerst op mswerklo-

ket.nl en bespreek met het 

UWV wat verstandig is.”

hebt”, zegt Van Nies, “maar trek wel tijdig 

aan de bel. Wanneer? Dat hangt ervan af 

hoe open je kunt en durft te zijn en wat je 

beperkingen zijn.” Onderzoek welke maat-

regelen je kunt nemen. Zorgverleners zoals 

MS-verpleegkundigen of ergotherapeuten 

kunnen je daarbij helpen. 

Als (volledig) werken niet meer gaat, moet 

je je ziek melden. “Ook ziekmelden is geen 

kwestie van alles of niets”, zegt Van Nies. 

“Overleg met je bedrijfsarts wat mogelijk 

is. Een uur later beginnen. Een dag thuis 

werken. Er is meer mogelijk dan je in eerste 

instantie denkt.” 

Terug naar je werk 
Je bent er langere tijd tussenuit geweest 

en gaat weer aan het werk. Dat kan ook 

therapeutisch. Denk na wat je wilt en kunt. 

Zo nodig kan je werkplek worden aangepast. 

Soms kun je je eigen werk niet meer doen. 

Of het gaat niet helemaal lekker. Bespreek 

dat. De meeste werkgevers zullen ander 

passend werk aanbieden. Als geen passende 

functie beschikbaar is, zoeken jullie samen 

een nieuwe werkgever. 

Dwarse werkgever
Soms wil een werkgever niet meewerken. 

“Als MS-coaches helpen wij je om aan je 

werkgever duidelijk te maken wat MS is,” 

vertelt Van Nies. “Wat nodig is om je functie 

aan te kunnen en prettig te werken. Minder 

mensen in een ruimte? Een prikkelarm beeld-

scherm? Wat je zelf kunt, moet je zelf doen. 

Wij zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt. 

Neem wel iemand mee naar het gesprek met 

je werkgever, want het zijn lastige gesprek-

ken.”

Wet verbetering poortwachter
Als je je hebt ziekgemeld, treedt de Wet 

verbetering poortwachter in. Je werkgever 

moet je (gedeeltelijk) doorbetalen en mag je 

niet zomaar ontslaan. Als zieke werknemer 

heb je ook plichten. Van Nies: “Het werkt 

beide kanten op. Je moet meewerken aan 

re-integratie. Je kunt niet zeggen dat je niet 

 “Cijfer jezelf  
     niet op 
   voorhand weg”
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Vijf jaar geleden nam neuroloog Gerald Hengstman het  
initiatief voor MS Zorg Nederland. In regionale teams werken 

zorgverleners samen om de zorg voor mensen met MS te  

verbeteren. Hoe gaat dit helpen om je werk te behouden?

 
 Een kwestie  
     van vragen en 
doorverwijzen

“B ij veel mensen met MS komt het 

onderwerp ‘werk’ relatief laat 

ter sprake in de spreekkamer”, 

vertelt Gerald Hengstman. “Meestal als er 

al problemen zijn. Dan is het helaas vaak te 

laat. Zowel zorgverleners als mensen met MS 

moeten dit veel eerder aankaarten. Zodat we 

kunnen voorkomen dat het mis gaat.”

Elkaar kennen
Er zijn nogal wat zorgverleners die zich met 

MS bezighouden. Huisartsen, verpleegkundi-

gen, neurologen, psychologen, logopedisten, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verze-

keringsdeskundigen. Ze hebben allemaal 

hun eigen taak en deskundigheid. Tot vijf 

jaar geleden werkten ze vaak langs elkaar 

heen. Mede daarom is MS Zorg Nederland 

opgericht. Deze onafhankelijke netwerkorga-

nisatie telt inmiddels 19 regionale netwerken 

met 750 zorgverleners. Er zitten maximaal 

40 tot 50 zorgverleners in een team. “Meer 

moeten het er niet zijn,” stelt Hengstman, 

“want het is cruciaal dat zorgverleners elkaar 

persoonlijk kennen. Alleen dan kunnen ze 

gericht doorverwijzen en optimaal met elkaar 

samenwerken.”

Verborgen gebreken
“Het is lang niet altijd voor iedereen dui-

delijk dat MS een negatieve invloed op je 

werk kan hebben. Soms zelfs niet eens voor 

jezelf,” vervolgt Hengstman. “Je hebt niet 

alleen  fysieke beperkingen. Die zijn zichtbaar 

en nog wel invoelbaar. Het gaat vooral om 

verborgen gebreken. Je kunt bijvoorbeeld 

minder snel informatie verwerken en je niet 

goed afsluiten voor alle prikkels in een druk 

kantoor. Dat kan voor onbegrip zorgen. Bij 

werkgevers maar ook bij bedrijfsartsen en 

verzekeringsgeneeskundigen. Eerst moet dui-

delijk zijn dat MS een negatieve invloed heeft 

op je werk. Dan kan je arts of verpleegkun-

dige je doorverwijzen naar een zorgverlener 

die zich hierin heeft gespecialiseerd. Bij werk 

is dat vaak een ergotherapeut. “De ergothe-

rapeut kijkt hoe jij zoveel mogelijk jouw leven 

kunt leiden zoals jij dat wilt”, zegt ergothera-

peut Vivian van Bakel. “Ondanks je chro-

nische aandoening of beperking. Als werk 

belangrijk voor je is, kan je ergo therapeut 

je daarin begeleiden. Een ergotherapeut die 

veel weet van werken met MS kan soms zelfs 

meegaan naar een gesprek met een bedrijfs-

arts of het UWV bijvoorbeeld.”

Wie levert welke zorg
De begeleiding rondom MS en werk verschilt 

per regio. Daarom vindt MS Zorg Neder-

land het belangrijk dat regionale netwerken 

bij elkaar kijken en van elkaar leren. De 

organisatie maakt zich ook sterk voor het 

opstellen van MS-richtlijnen per vakgebied. 

Ben jij opzoek naar 
een baan op maat?

Heb je een Wajong-uitkering of indicatie Banenafspraak, en sta 
je in het doelgroepenregister? Neem dan contact op met 
Wajong Talenten of kijk op onze nieuwe website: 
www.wajongtalenten.nl

Heb je geen Wajong maar val je onder het doelgroepenregis-
ter, geen probleem.  Ook dan kun je in aanmerking komen 
voor onze vacatures. 

Voor contact kun je onze website bezoeken: 
www.wajongtalenten.nl, mailen naar 
info@wajongtalenten.nl of bellen naar 050-5536542. 

Wij zoeken dan een coach bij jou in de buurt die je kan 
ondersteunen bij het vinden van een passende baan.  

www.wajongtalenten.nl

info@wajongtalenten.nl

050-5536542

“Het gaat om een ziekte die veel voorkomt. 

Waar al heel veel over bekend is. Wij zien 

het als onze taak om beroepsverenigingen in 

beweging te krijgen. Zij moeten omschrijven 

wat in de basis gedaan moet worden.” Hoe 

stel je bijvoorbeeld vast dat iemand met MS 

cognitieve klachten heeft? En dat die klach-

ten werken moeilijker maken? Vaak krijg je 

dan een neuropsychologisch onderzoek met 

een uitgebreide geheugentest. Dit onderzoek 

wordt afgenomen in een zeer rustige ruimte. 

“Dan kan blijken dat je helemaal geen con-

centratieproblemen hebt,” aldus Hengstman. 

”In zo’n stille ruimte valt dat inderdaad mee. 

Maar dat is niet de realiteit. Het is beter om 

je te observeren in je eigen werkomgeving.” 

Het goede nieuws is dat vorig jaar de eerste 

monodisciplinaire MS-richtlijn is verschenen: 

die van de ergotherapie.

[ A D V E R T E N T I E ]
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ProgrammaUitnodiging
29 SEPTEMBER: SYMPOSIUM MS EN WERK

10.00 uur 
inloop

10.30 – 11.15 uur 
welkom en presentatie MS Zorg Nederland

11.30 uur 
1e workshopronde 

Workshops:

 1   Wet- en regelgeving

 2   Grenzen stellen

 3   Je innerlijke raadgevers

 4   Werken met een chronische aandoening

12.15 uur
lunchbreak

13.15 uur 
2e workshopronde 

Workshops:

 1   MS@Work studie

 2   Solliciteren en het belang van werk

 3   Klinisch geneeskundig arbeidsadvies

 4   Grenzen verleggen

 5   Bespreken van werk met zorgverleners

14.15 uur 
3e workshopronde

Workshops:

 1   Combineren van werk en vrije tijd

 2   Het belang van coaching

 3   Aangepast werk

 4   Ervaar hoe het is om te werken met MS

 5   Maak werk van je toekomst

15.00 uur
afsluiting met borrelPlattegrond

Werken met MS, kan dat? Ons antwoord is: ja, meestal wel! Wel komen er vaak veel vragen op je af, zoals:

•	 Vertel	ik	mijn	collega’s	dat	ik	MS	heb?
•	 Raak	ik	mijn	baan	kwijt	als	ik	het	mijn	baas	vertel?
• Kan ik mijn werkgever om aanpassingen vragen?

In 15 korte workshops geven deskundigen en coaches tips en adviezen (zie pagina 10-11).  

Meld je aan en laat je inspireren.

   Meer 
 informatie 
  & aanmelden: 
               www.msvereniging.nl 

1 3

5

2 4

–> Entree

Praktische	
 informatie

Voor wie? Voor mensen met MS die  

betaald of onbetaald werken

Wanneer? Zaterdag 29 september van 10.00 – 15.00 uur

Waar? Unie Plaza, Culemborg*

Kosten? Gratis voor leden,€ 5 voor niet-leden  

MS Vereniging Nederland 

* Deze locatie is toegankelijk voor minder-validen en  
bevindt zich op ca 300 m van NS-station Culemborg.  

Parkeren is gratis.
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MS en Zorg – door Gerald Hengstman (MS Zorg Nederland)

Zie pagina 6.

Wet- en regelgeving – door Maria van Nies (MS-coach) en Bernadette Linssen (UWV)

Wat staat je te wachten als je je ziekmeld? En moet je je voor honderd procent ziekmelden 

of kan dat ook gedeeltelijk? Als je voor kortere of langere tijd een stapje terug moet doen, 

wat is dan voor jou passend?

Grenzen stellen – door Babet Kuckelkorn (MS-coach)

Als ervaringsdeskundig MS-coach en inmiddels zes jaar MS-patiënt zie ik veel mensen 

worstelen met grenzen stellen. Er zijn collega's die je zielig vinden en collega's die vinden 

dat je je aanstelt. Waar ligt jouw grens en hoe geef je die aan?

Je innerlijke raadgevers – door René de Jager (zelfstandig coach)

Zie pagina 12.

Tips en tools voor het werken met een chronische aandoening  
– door Tamara Raaijmakers (Centrum Werk Gezondheid)

In deze sessie delen we praktische tips en tools om te kunnen (blijven) werken met MS  

of een andere chronische aandoening. Wie kan je één-op-één hulp bieden, en wat zijn 

handige websites waarmee je zelf aan de slag kunt.

MS@Work studie – door Dennis van Gorp (Nationaal MS Fonds)

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het verliezen of juist behouden van een 

baan bij mensen met MS.

Solliciteren en het belang van werk – door Tamara Bijleveld (MS-coach)

Werken kan een belangrijke bijdrage leveren aan ons welzijn. Hoe kan je solliciteren  

terwijl je leert leven met MS en welke keuzes maak je en hoe maak je die? Hoe kan ik mijn 

gesprek voorbereiden?

Klinisch geneeskundig arbeidsadvies – door Frederieke Schaafsma  

(Amsterdam UMC)

Welke problemen komen mensen met MS vaak tegen in hun werk en hoe kun je deze 

problemen oplossen. Met welke professionals en wet- en regelgeving krijgt je te maken 

Inhoud van de      
  workshops

als het niet meer helemaal lukt om te blijven werken. Stel vooral ook je vragen over blijven 

werken met MS. 

Grenzen verleggen – door Babet Kuckelkorn (MS-coach)

Zes jaar geleden stopte ik met mijn opleiding op advies van mijn toenmalige neuroloog. 

Deze maand pak ik deze opleiding weer op. Inmiddels ben ik me bewuster waar mijn 

grenzen liggen en die blijken verder te liggen dan ik dacht. Laat je je begrenzen door 

angst? Krijg jij genoeg positieve energie van je werk? Durf je de keus te maken om iets te 

veranderen? Werk kan je zieker maken maar ook sterker.

Tips en tools voor het bespreken van werk met zorgverleners  
– door Paul Baart (Centrum Werk Gezondheid)

De arts, verpleegkundige en andere zorgverleners kunnen een belangrijke rol spelen bij 

aan het werk blijven met MS of andere chronische aandoeningen. Toch komt werk vaak 

niet vanzelf aan bod in de behandeling. In deze sessie delen we ervaringen, tips en tools 

om werk met uw zorgverlener te bespreken.

Hoe combineer je werk, zorg en vrije tijd? – door Ivonne Berkers (Mezzo)

Mezzo streeft naar een mantelzorgvriendelijke samenleving waarin mantelzorgers  

kunnen zorgen voor hun naasten op een manier die bij hen past. Het combineren van  

de zorg met o.a. werk en vrije tijd heeft daarbij bijzondere aandacht. Wat kun je voor 

jezelf regelen; welke tips en valkuilen zijn van belang; wat is mantelzorgvriendelijk  

personeelsbeleid?

Maak werk van je toekomst – door Anouk Hillen en Pam Wierda (Emma at Work)

Jongeren met een chronische fysieke aandoening moeten volwaardig mee kunnen doen 

op de arbeidsmarkt. Emma at Work ondersteunt en bemiddelt hierin. In deze workshop 

inspireren we je en delen praktijkvoorbeelden.

Het belang van coaching – door Tamara Bijleveld (MS-coach)

Als je hoort dat je MS hebt, komen er veel vragen op je af. Vragen als ‘Hoe kan ik leren 

omgaan met de onzekerheid, en hoe leer ik weer te vertrouwen op mijzelf en mijn  

“onbetrouwbare” lichaam? Hoe houd ik een gelijkwaardige relatie met mijn partner?’. 

Coaching helpt je de voor jou juiste keuzes te maken op het voor jou juiste moment.

Aangepast werk – door Bernadette Linssen (UWV)

Hoe kun je zo lang mogelijk op een of andere manier aan het werk blijven. 

Ervaar hoe het is om te werken met MS – door MS-voorlichters

Met de MS Experience Toolkit kunnen gezonde mensen ervaren hoe het is om MS te 

 hebben. De kit is zo samengesteld dat je voor heel even een persoon met symptomen 

van MS bent. En dat maakt best wel indruk. ‘Het is toch niet zo dat je al deze symptomen 

tegelijk hebt…?’ Jazeker, en wel meer ook.
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H
et mooiste voorbeeld komt van de 

financieel directeur die door zijn 

ziekte een tijd uit de running was. 

Zijn gevoel van eigenwaarde kreeg een deuk: 

‘Ik ben niet zo goed als een ander’. Dankzij 

coaching leerde hij zijn angsten kennen en 

accepteren. Hij liet weten zijn werk weer aan 

te kunnen. Toch besloot de personeelsfunc-

tionaris een directeur boven hem te plaat-

sen. Totdat de Europese directie hem vroeg 

financieel directeur van de hoofdvestiging 

te worden. Daarmee werd hij dus de baas 

van de directeur die eerst boven hem stond. 

“Daar word je ongelofelijk blij van”, 

vertelt René de Jager. “Nu wil hij 

leren een betere leidinggeven-

de te worden.”

Luisteren naar  
interne stemmen
Regie over je innerlijke ‘ikken’. 

Dat is de kern van de Voice 

Dialogue methode die in de jaren ’70 

door een Amerikaans psychologenechtpaar 

is ontdekt en ontwikkeld. Zo’n twintig jaar 

gelden is deze methode naar Nederland 

overgewaaid. Met Voice Dialogue leren 

mensen luisteren naar de stemmen in hun 

hoofd. Stemmen die zeggen dat je aardig 

moet zijn of perfect, die je normen opleggen 

of je bang maken. “Voordat je een besluit 

neemt”, illustreert De Jager, “is het een 

kakofonie van ambassadeurs, raadgevers en 

saboteurs die elkaar overschreeuwen of zich 

juist zich heel stil houden. Als je naar al die 

bemoeiallen leert luisteren, kom je er achter 

wat je werkelijk vindt. Wat echt van belang 

is.”

Perfectionistisch
Psychologen, therapeuten en coaches 

gebruiken de methode voor allerlei behan-

delingen, zoals relatietherapie of burn-out. 

Mensen met MS kunnen een andere kant 

van zichzelf naar boven halen. “Als je altijd 

perfectionistisch in je werk was, dan blijk je 

door MS ineens niet meer aan je eigen hoge 

eisen te kunnen voldoen”, geeft De Jager als 

voorbeeld. “Daardoor kun je gaan denken 

dat je helemaal niets meer kunt. Hoe logisch 

is dat? Je moet je eerst bewust zijn dat je 

perfectionistische ik maar een deel van jezelf 

is. Andere, ondergesneeuwde, raadgevers 

vertellen dat je nog een hele hoop kunt. Als 

je dat inziet, kun je effectiever handelen. 

Want als jezelf twijfelt, hoe wil je dan ooit je 

werkgever overtuigen?”

Grenzen aangeven
Als je het altijd goed wil doen 

en niet zo assertief bent, heb 

je het evenmin makkelijk in je 

werk, meent De Jager. “Dan 

heb je een grotere kans dat je 

je eigen grenzen overschrijdt. 

Omdat je blijft zeggen: ‘kom 

maar hier, ik doe het wel’, terwijl je je 

handen vol hebt aan jezelf.” Met coaching 

leert De Jager je hoe je je  grenzen kunt 

aangeven en toch dienstbaar kunt blijven. 

“Als cliënt ben je leidend”, benadrukt De 

Jager, “Ik daag ik de ‘ikken’ uit om zich uit 

te spreken. Je moet zo snel mogelijk zelf aan 

de gang.”

Iedereen kent het wel. Stemmen in je hoofd die om het  

hardst schreeuwen om gelijk te krijgen. Als je met MS prettig  

wilt blijven werken, is het goed om eerst zelf te weten welke 

 gedachten je vooruit helpen en welke de boel saboteren. Met de  

Voice Dialogue methode vergroot coach René de Jager je zelfkennis. 

 Zodat je zo snel mogelijk het heft weer eigen hand kunt nemen. 

    Hoe krijg je  
   de regie over 
  je innerlijke 
    raadgevers

“Soms roep ik mijn ikken bij elkaar

Ik heb inmiddels al een aardig reservoir

En als ik dan vraag: “He, welke ik is eigenlijk waar?”

“Ik, ik, ik”, roepen mijn ikken dan door elkaar

En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer

Verzoek om stilte in mijn bovenkamer

En dan geef ik met een vorstelijk gebaar

Het woord aan mijn ik van negen jaar

Hij woont nog aan mijn binnenkant.”

uit: Mijn ikken van Harrie Jekkers
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W
erk geeft je 

inkomen. 

Het brengt 

structuur in je leven. 

En het zorgt voor sociale 

contacten. Als je werk doet 

dat bij je past, ervaar je minder 

gezondheidsklachten. Werken mag. 

Ook als je een ingrijpende ziekte hebt. 

Tijd nodig
Vlak na de diagnose, heb je tijd nodig om 

met MS te leren leven. De nadruk ligt op je 

   Werken is met 
     wat steun vaak 
goed mogelijk

Mensen met MS die  
graag willen blijven 

 werken, worden te vaak  
‘afgeschreven’. Terwijl 

je vaak best kunt blijven 

 werken. Tenminste, als je 

bijtijds kijkt wat nodig is om 

je werk vol te houden.

gezondheid, je gezin en je sociale leven. Las-

tig om dan te blijven werken. Daarna gaat 

het meestal beter. Werkgevers, collega’s en 

bedrijfsartsen denken vaak dat MS werken 

onmogelijk maakt. Daardoor kun je gedeel-

telijk of helemaal worden afgekeurd. Daarom 

moet je zelf aangeven wat je wilt en kunt. En 

welke aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld 

hulpmiddelen bij rug- of oogklachten of 

flexibelere werktijden.

Zorgverlener
Wat kun je verder doen om 

aan het werk te blijven? 

Belangrijke adviseurs 

zijn je neuroloog en/

of MS-verpleegkun-

dige. Vraag hoe je 

behandeling kan 

helpen. Vertel welk 

werk je doet. En welke 

klachten je daarin be-

lemmeren. Dan kan kunnen 

zij hier rekening mee houden. 

Bijvoorbeeld door zich meer te richten op 

vertrouwen in je lichaam of hoe je omgaat 

met MS. Of door meer aandacht te geven 

aan cognitieve revalidatie of omgaan met 

pijn of vermoeidheid. Ook andere zorgver-

leners kennen vaak de wegen om aan het 

werk te blijven.

Werkgever
Heeft je ziekte gevolgen voor je functi-

oneren? Bespreek dat als eerste met je 

werkgever. Je hoeft niet te vertellen wat je 

precies hebt. Maar als het veilig voelt, is dat 

wel verstandig. Je werkgever kan dan beter 

inspelen op wat je nodig hebt. Dat geldt ook 

voor zelfstandig ondernemers. Als je open 

wilt en kunt zijn tegen je opdrachtgevers, 

doe het dan. 

Bedrijfsarts
Je kunt je bedrijfsarts advies vragen. 

Ook als je je nog niet ziek hebt 

gemeld. De bedrijfsarts kan mee-

denken over je inzetbaarheid 

en de werkbelasting. Hij of 

zij kan je werkgever infor-

meren over aanpassingen. 

Veel bedrijfsartsen weten 

nog weinig over MS. Zij 

kunnen advies inwinnen 

bij gespecialiseerde be-

drijfsartsen. Als onderne-

mer kun je terecht bij een 

MS-coach, of bijvoorbeeld 

een gespecialiseerde ergo-

therapeut.

MS-coach
MS Vereniging Nederland heeft 

ervaringsdeskundige, speciaal opgeleide 

MS-coaches. Zij weten wat het is om te 

werken met MS. En welke dilemma´s je kunt 

tegenkomen. Je krijgt advies op maat en 

praktische oplossingen.

Het VU medisch centrum heeft een po-

likliniek Werken met MS. Je huisarts of 

neuroloog kan je hiernaar verwijzen. Een 

revalidatiearts en een klinisch arbeidsgenees-

kundig adviseur voeren een intakegesprek. 

Eventueel gevolgd door een behandeling, 

zoals een ergonomisch werkplekadvies of 

conditieverbetering.

Fit for Work
Het programma Fit for Work wil werken met 

een chronische aandoening landelijk aan-

pakken. Er is speciaal aandacht voor MS. Een 

van de doelen is om neurologen, verpleeg-

kundigen en paramedici handreikingen te 

bieden. Zodat deze zorgverleners jou straks 

beter kunnen ondersteunen. 

Meer weten? 
mswerkloket.nl

werkenchronischziek.nl

fitforworknederland.nl

“Als je werk doet  

dat bij je past, ervaar 

je minder gezondheids-

klachten. ”



www.mswerkloket.nl

telefoon 088-374 85 00

info@msvereniging.nl

Op mswerkloket.nl vind je veel informatie 

over MS en werk. Over wat je kunt doen om 

te blijven werken. Hoe je in gesprek kunt 

gaan en blijven met je collega’s en je werk-

gever over de impact van MS op je werk. 

Op de website vind je allerlei checklists en 

tips als je wilt blijven werken én voor je 

werkgever.

Voor vragen over werken en MS kun je 

terecht bij onze MS-coaches. Zij hebben 

zelf MS en weten als geen ander hoe 

het is om werken en MS te combineren. 

Ze weten hoe het is jezelf als ‘mens met 

MS’ te leren accepteren. Onze MS-coaches 

zijn specialist als het gaat om MS en werk. 

Ze zijn er voor werknemers én werkgevers. 

Je kunt bij ze terecht via het gratis telefoni-

sche spreekuur. Informatie en tijden vind je 

op onze website mswerkloket.nl. 

Je kunt ook een afspraak met een MS-

coach maken. Bijvoorbeeld omdat je een 

sollicitatiegesprek of gesprek met de 

bedrijfsarts wilt voorbereiden. 


