
 

 

Nieuwsbrief no. 2     Geleen, december 2020 

Beste leden en partners van de MS vereniging, 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2020. De opkomst van het coronavirus heeft ons allemaal uit balans 
gebracht. Vanaf begin maart gelden er andere leefregels. Het beperken van onze activiteiten is een direct 
gevolg hiervan. Eind van dit jaar hoopten we op meer bewegingsruimte. Helaas is deze wens niet in 
vervulling gegaan.  
Integendeel: Nederland is zeker tot 19 januari 2021 op slot! 
Uit contacten met de MS achterban weten we dat het verlangen elkaar weer te ontmoeten groot is. Zodra 
dit weer mogelijk is zullen wij als werkgroep onze fysieke bijeenkomsten weer opstarten. Hierover zullen 
wij u tijdig informeren.  
 
Opnieuw een dringende oproep:  
De MS werkgroep (regio Zuid-Limburg) bestaat op dit moment uit 5 personen. Wij zoeken versterking.  
Mensen met én zonder MS, die ons willen helpen met en bij het organiseren van bijeenkomsten. Mensen 
die met ons mee willen denken en mee werken bij het in stand houden van een regio werkgroep van MS 
vereniging. Heeft u ervaring in de digitale wereld? Dan kunt u voor ons een waardevolle aanvulling zijn. 
Ook andere ‘kwaliteiten’ zijn welkom! 
 
En ook een zeer dringende oproep voor een regiocoördinator:  
Per 1 maart zal Piet Booij, onze huidige regiocoördinator en voorzitter ons verlaten. 10 jaar heeft hij zich 
ingezet voor leden en partners MS Vereniging! 
De regiocoördinator zorgt, samen met de werkgroep, voor continuïteit van geplande activiteiten, en waar 
nodig vertegenwoordigt hij/zij de MS vereniging.  
Interesse gewekt?? Wilt u meer informatie?? Neem dan contact op met de werkgroep. 
 
Uw mening over de inzet van nieuwsbrieven:     
Dit is nu de 2e nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven kunt u ook terug lezen op onze regio website. 
Voorziet deze inzet, wel of niet tijdelijk,  in een behoefte?  
Goed of niet goed, wat kunnen we verbeteren of aanpassen?  
Laat het ons weten op:  zuidlimburg@msvereniging.nl 
 
MS Nederland: 
Op de landelijke website van de Multiple Sclerose (MS) Vereniging - De stem van mensen met MS staat 
interessante informatie. Hier kunt u ook onze regio informatie terug lezen en vooruit lezen. Wij bevelen u 
van harte aan de website regelmatig te bezoeken.  
Kijk o.a. eens terug naar de presentatie van revalidatiearts Vincent de Groot van het MS Centrum 
Amsterdam die voor de MS vereniging een inleiding (webinar) heeft gehouden over Spasticiteit bij MS. 
 
 
 
 



Voor u gelezen: (overgenomen uit een nieuwsbrief van de Patiëntenfederatie Nederland)   
 
‘Geef patiënt de keuze tussen fysieke en digitale zorg. 
Iedere patiënt moet over enkele jaren kunnen kiezen tussen fysieke en digitale zorg bij de huisarts en het 
ziekenhuis. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt 
volgende week over gegevensuitwisseling in de zorg en slimme zorg. 
 
De federatie wil lessen trekken uit het begin van de coronacrisis. Toen gingen veel deuren van 
zorgverleners letterlijk dicht en werd zorg op afstand de regel. Dat ging via de gewone telefoon maar ook 
en steeds meer via beeldbellen of telebegeleiding. 
 
Overal klinkt de ambitie om meer digitale zorg te gaan gebruiken. Toch leidt de Coronacrisis niet vanzelf tot 
een structurele invoering van zorg op afstand, schrijft de Patiëntenfederatie. 
 
En: “Patiëntenfederatie Nederland is voorstander van een structurele inbedding van digitale zorg. Niet een 
beetje beeldbellen of op sommige plekken pilots die niet landelijk opschalen. Wij pleiten voor hybride zorg, 
de optimale combinatie van zorg op afstand én op de locatie van de zorgverlener. In de kern willen wij de 
komende jaren toewerken naar hybride huisartspraktijken en hybride ziekenhuizen waarin fysieke en 
digitale zorgprocessen gecombineerd worden. Patiënten die dat willen kunnen veel contacten, behalve een 
eventuele benodigde fysieke afspraak, online doen. En willen ze voor alles naar de praktijk of poli blijven 
komen, dan kan dat natuurlijk ook. Hybride zorg draagt zo bij aan de juiste zorg op de juiste plek en het 
juiste moment. Bovendien blijven digitale kanalen toegankelijk als de deuren onverhoopt fysiek dicht 
gaan”, aldus de brief. 

 

 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Namens de werkgroep MS Vereniging Regio Zuid -Limburg:  
Piet Booij, Manita Karman, Patrick Strik, José Huisman, José Savelkoul.   
 
 
E-mail: zuidlimburg@msvereniging.nl                      Telefoon: 046-4753176 
 
 
 
 

       Wij wensen u 

    sfeervolle dagen  

              en  

 een voorspoedig 2021. 


