
De ziekte multiple sclerose treft mensen veelal in de 
bloei van hun leven. MS Vereniging Nederland is 

volledig afhankelijk van giften en donaties. 
Ook meehelpen mensen met MS een stem te geven 

en leven met MS makkelijker te maken?

Met een (eenmalige) gift geeft MS Vereniging 
Nederland mensen met MS een stem. Elk bedrag is 

welkom, bijvoorbeeld € 10, € 20, € 50.
Rekeningnummer: NL 23 INGB 0006 5604 92 t.n.v. 

Multiple Sclerose Vereniging Nederland
o.v.v. giften.

de stem van mensen met MS

www.msvereniging.nl

/MSVerenigingNL
/msvereniging

088 - 374 8585

MS Experience Toolkit
Onze voorlichters maken in hun presentaties veel 
gebruik van de MS Experience Toolkit. Deze laat je 
op speelse wijze ervaren hoe leven met MS is. Zelf 
ervaren waar mensen met MS dagelijks mee te 
maken hebben, geeft inzicht en begrip.

Voorlichting op maat
Onze presentaties bevatten vaste en flexibele 
onderdelen. In overleg kunnen wij voor u een 
presentatie op maat maken. Informeer naar de 
mogelijkheden.

Vraag een MS-voorlichting aan
Ben je geïnteresseerd in een presentatie door één 
van onze MS-voorlichters, neem dan contact met 
ons op via info@msvereniging.nl 
of tel. 088 – 374 85 00.



Leven met MS
MS is grillig en onvoorspelbaar. Dat brengt veel 
onzekerheden met zich mee. Omdat MS-symptomen 
niet altijd zichtbaar zijn, is het voor mensen met MS 
vaak lastig om uit te leggen wat de gevolgen van hun 
ziekte zijn. 
Goede voorlichting helpt mensen met MS en hun 
omgeving om te gaan met MS. Zodat zij zelf de regie 
over hun leven kunnen houden. 

MS-voorlichters, ervaringsdeskundig 
en uniek
Onze MS-voorlichters zijn ervaringsdeskundig doordat 
zij zelf MS hebben. Daardoor kunnen zij uit eigen 
ervaring vertellen wat leven met MS betekent. 
Zij zijn professioneel getraind en opgeleid in het delen 
van hun kennis en ervaring. Zij geven voorlichting over 
(leven met) MS aan mensen met MS en hun familie, 
maar ook aan scholen, hulp- en zorgverleners (al dan 
niet in opleiding), werkgevers en collega’s van mensen 
met MS.

Directe omgeving
Het leven van mensen met MS en hun naasten veran-
dert als zij de diagnose MS krijgen. Voorlichting biedt 
inzichten en kansen om het leven met MS zo goed 
mogelijk in te richten. Afhankelijk van de behoefte 
geven onze voorlichters informatie over diagnose en 
behandeling, en bijvoorbeeld over de gevolgen voor 
relaties en werk.

Bedrijven
Voor mensen met MS is het van groot belang om 
actief deel uit te blijven maken van de maatschappij. 
Dus ook om een opleiding te volgen of te werken. 
Vaak is dat heel goed mogelijk, maar niet zonder een 
beetje begrip of kleine of grote aanpassingen. Denk 
aan flexibele werktijden of een minder belastend 
takenpakket.  

Scholen
Omdat MS niet altijd zichtbaar is, is het voor 
kinderen met een ouder met MS lastig uit te leggen 
dat hun vader of moeder niet mee kan helpen met 
activiteiten op school. Of waarom vriendjes niet 
altijd mee naar huis kunnen komen om te spelen. 
Op scholen geven onze voorlichters aangepaste 
presentaties die aansluiten bij de belevingswereld 
van kinderen. 

Zorgverleners
Als u niet dagelijks met MS te maken heeft, zijn 
de ziekte en de gevolgen van MS vaak moeilijk te 
herkennen. Daarom kunt u ook als verpleegkundige 
of verzorgende, fysiotherapeut, maatschappelijk 
werker of andere zorgverlener (al dan niet in 
opleiding) een beroep doen op onze voorlichters. 
Met een actuele presentatie kunt u de zorg aan 
mensen met MS in uw praktijk verbeteren.
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