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MS Vereniging Nederland zet zich in op het 
gebied van belangenbehartiging, informatievoor-
ziening en lotgenotencontact. Wij organiseren 
activiteiten die vooral plaats vinden in onze 21 
regio’s verspreid over heel Nederland. Belangrijk 
voor onze vereniging zijn de vele actieve en 
enthousiaste leden en vrijwilligers, vaak zelf ook 
met MS. 
Ook jij bent van harte welkom in onze vereniging: 
de vereniging van, voor, met en namens mensen 
met MS en hun naasten. 
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088 - 374 8585
Kijk voor meer informatie 

en alle contactgegevens op onze website.
En volg ons via social media.

/MSVerenigingNL
/msvereniging

Helpmee!



Wat is Multiple Sclerose?
Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoe-
ning waarbij op meerdere (multiple) plaatsen in 
de hersenen en het ruggenmerg harde (sclero) 
plekken ontstaan. Deze harde plekken tasten de 
beschermlaag rond de zenuwen aan, waardoor 
de signalen van en naar de hersenen niet goed 
(genoeg) meer doorkomen. Afhankelijk van de 
plaats in de hersenen waar de harde plekken 
ontstaan, kunnen hierdoor allerlei klachten ont-
staan die kunnen komen en weer verdwijnen of 
(uiteindelijk) blijven.
MS treft mensen vaak in de bloei van hun leven. 
Samen met familie, vrienden en collega’s moeten 
zij opnieuw hun weg vinden. MS Vereniging 
Nederland helpt ze daarbij met informatie en 
advies, door hun belangen te behartigen bij 
zorgverzekeraars en politiek en door ze in contact 
te brengen met anderen die hetzelfde meemaken.

Klachten kunnen onder andere zijn:
• extreme vermoeidheid • moeilijkheden bij het 
zien • tintelingen in de ledematen • evenwichts-
stoornissen en het slecht bewegen van de ledema-
ten • spraakstoornissen • incontinentie.

Oorzaken
Over de oorzaak van MS is helaas nog weinig 
bekend.

Enkele feiten
• MS komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen 
• de leeftijd waarop MS zich manifesteert is over 
het algemeen tussen de 20 en 40 jaar • MS is 
géén spierziekte maar een ziekte van het centraal 
zenuwstelsel • de meerderheid van mensen met 
MS komt niet in een rolstoel terecht • MS is niet 
besmettelijk • MS is geen dodelijke ziekte.

De stem van mensen met MS naar politiek en 
het zorglandschap: dé vereniging voor mensen 
met MS en hun naasten.

Ondergetekende wil lid/donateur worden 
en ontvangt daarom graag een aanmeldings-
formulier met meer informatie over MS Vereni-
ging Nederland.

Naam:                m/v

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Wil lid / donateur worden 

Handtekening:

(doorhalen wat niet van toepassing is)
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