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Volg je gezondheid, krijg inzicht in 

jouw data en deel deze met

je arts. Stel herinneringen in voor je 

medicatie en voor je

afspraken.

Persoonlijk dagboek

Programma’s ontworpen door

zorgverleners en aangepast voor het

leven met multiple sclerose.

Wellness-programma’s

HERKENNING VAN VROEGE TEKENEN VAN 
PROGRESSIE KAN HET VERSCHIL MAKEN   2,3

OPTREDEN TEGEN PROGRESSIE BIJ MS 
Progressie van MS gaat gepaard met subtiele 
symptomen,die niet altijd makkelijk herkenbaar 
zijn.1 Bijvoorbeeld langzame vermindering van uw 
concentratie, denkvermogen en geheugen.2,3 

Maak dit tijdig bespreekbaar met uw arts. Zo kunt u 
verdere toename van uw klachten bij MS proberen 
te remmen.4,5  

Referenties: 1. Lublin FD, et al. Neurology. 2014;83(3):278-286. 2. Amato MP, et al. J Neurol. 
2013;2606:1452-1468. 3. Achiron A, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:744-749.  
4. Gross HJ, et al. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017;13:1349-1357. 5. Ziemssen T, et al. J Neurol. 
2016;263(6):1053-1065. 0120MS1292748
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Eet onbewerkt, niet te 
veel en gevarieerd

Gezond eten in 
de herfst

Recepten 
voor de herfst

Mentale 
gezondheid

INHOUD

Deze MenSen Special werd mede mogelijk gemaakt door:
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Kijk op MSdeBaas.nl

online platform voor
mensen met MS
betrouwbaar, actueel & educatief
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Dient een vloeibare vorm van baclofen 
rechtstreeks toe in het hersenvocht  
rondom het ruggenmerg.

Scan voor meer informatie 
de QR-code.

Minder of beter verdraagbare  
bijwerkingen verwacht in vergelijking 
met orale baclofen.³

De benodigde doses zijn ongeveer 
100 tot 1000 keer kleiner dan via de 
mond (oraal) toegediende baclofen.³

SynchromedTM II-medicijnpomp

Langdurige vermindering  
van spasticiteit &  
verlichting van pijn1,2

 
Intrathecale baclofen (ITB)-therapie

1.  Coffey RJ, Cahill D, Steers W. Intrathecal baclofen for intractable spasticity of spinal origin: results of a long-term 
multicenter study. J Neurosurg. 1993;78(6):226-232.

2.  Vles GF, Soudant DL, Hoving MA, et al. Long-term follow-up on continuous intrathecal baclofen therapy in non-ambulant 
children with intractable cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol. 2013; 17(6):639-644.

3.  Ertzgaard P, Campo C, Calabrese A. Efficacy and safety of oral baclofen in the management of spasticity: A rationale for 
intrathecal baclofen. J Rehabil Med. 2017;49:193 -203.

Zie de handleiding van het medisch hulpmiddel voor gedetailleerde 
informatie over de gebruiksinstructies, de implantatieprocedure, indicaties, 
contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke 
bijwerkingen. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgprofessional.
 
UC202203189NL © 2021 Medtronic. Alle rechten voorbehouden.



Eet onbewerkt, 
niet te veel en 
gevarieerd

INTERVIEW MET 
HOOGLERAAR LEEFSTIJL 
HANNO PIJL

VERMIJD INDUSTRIEEL 
GEPRODUCEERD VOEDSEL, EET 
NIET TE VEEL EN GEVARIEERD. 
DAT ZIJN DE DRIE BASISREGELS 
VOOR IEDEREEN DIE GEZOND 
WIL ETEN. OF JE MS DAARMEE 
KAN GENEZEN? NEE. MAAR 
AFREMMEN ONGETWIJFELD, 
ALDUS HOOGLERAAR LEEFSTIJL 
HANNO PIJL.

TEKST ELLEMIEKE DE WOLF

FOTO MARCO OKHUIZEN
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In de vorige editie 

van MenSen brachten 

we ons lid Esther van 

Zuuren in beeld, die op 

haar fietstochten door 

Leiden haar omgeving 

vastlegde in foto’s. 

Esther is getrouwd met 

leefstijl-hoogleraar dr. 

Hanno Pijl, die we voor 

deze editie van MenSen 

mochten interviewen.

te eten. Dat zijn namelijk drie hele 

fundamentele basisregels die voor 

iedereen gelden, of je nu wel of geen 

ziekte onder de leden hebt.’ 

Vermijd voorbewerkt voedsel
‘Ik ben groot voorstander van een 

voedingspatroon waarbij je bewerkt 

voedsel vermijdt. Dat is in onze huidige 

samenleving niet makkelijk, maar 

je bent al een heel eind als je verse 

producten koopt en die zelf kookt en 

bakt. Geen pakjes en zakjes dus, en geen 

geraffineerde koolhydraten (als je brood 

eet, eet dan volkoren brood en als je 

pasta koopt, koop dan volkoren pasta).’ 

Maar is dat wel lekker dan? Pijl: 

‘Dat is superlekker. Je kan echt zo 

ontzettend goed al je maaltijden eten 

met onbewerkte voedingsmiddelen. De 

enige uitzondering die ik maak is voor 

melkproducten. Die worden wel bewerkt 

maar dat is minimaal. Zuivelproducten 

passen – zij het met mate - in een 

gezond voedingspatroon.’

Pijl schreef zelf een paar kookboeken 

met recepten die niet ingewikkeld zijn 

en wel gezond. Er staan recepten in voor 

ontbijt, lunch en avondeten. De boekjes 

zijn onder andere te bestellen via bol.

com (zie QR-code hiernaast).

Chronische aandoeningen en 
leefstijl
Zijn er wat betreft leefstijladviezen 

wezenlijke verschillen tussen MS en 

andere chronische ziekten? Pijl: ‘De 

leefstijl-adviezen verschillen soms 

per aandoening, maar er is een hele 

duidelijke rode lijn. De belangrijkste 

aspecten van leefstijl voor alle 

aandoeningen zijn: gezonde voeding, 

beweging, vermijden van stress, 

voldoende slaap, en niet roken en weinig 

alcohol gebruiken. En dan is er nog één, 

waar we als individu weinig aan kunnen 

doen maar waar we als samenleving iets 

aan moeten doen: de toxines die we 

inademen en opeten en door onze huid 

binnenkrijgen. Subtiele verschillen tussen 

aandoeningen zijn er wel. Als internist 

heb ik mij gespecialiseerd in overgewicht 

en diabetes. Bij diabetes moet je 

extra oppassen met geraffineerde 

koolhydraten (witte deegwaren en 

suikers). Mensen met ontstekingsziekten 

van de darm zoals bijvoorbeeld Crohn en 

Colitis moeten oppassen met bepaalde 

vetten en moeten voldoende vezels eten.

Wat MS betreft weet ik vrijwel zeker 

dat het belangrijk is om industrieel 

geproduceerde voeding zoveel mogelijk 

te vermijden, niet te veel en gevarieerd 
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je is. Daar moet je hulp bij hebben. 

Daarom ben ik blij dat er steeds meer 

leefstijlcoaches komen. Artsen hebben 

namelijk onvoldoende kennis van een 

gezonde leefstijl. Terwijl de rode lijn 

best simpel is, maar je moet wel met 

enige overtuiging aan mensen uitleggen 

waarom dat zo belangrijk is. Gelukkig 

zijn er net nieuwe opleidingseisen voor 

artsen, en daarin is leefstijl veel sterker 

vertegenwoordigd dan voorheen.’

Actief blijven
In het Brain health rapport uit 2017 

wordt als Leefstijl-advies voor mensen 

met MS ook aangeraden de geest actief 

te houden. Hoe doe je dat? Pijl: ‘Dit is 

inderdaad een lastige. Je persoonlijkheid 

speelt hierbij ook een rol. Mensen die 

lang gezond blijven zijn vaak ook de 

mensen die breed geïnteresseerd zijn, 

sociaal en maatschappelijk actief. Maar 

nogmaals: dit moet wel bij je passen, 

en als je vaak vermoeid bent, is het 

natuurlijk lastig om veel activiteiten te 

ontplooien. In het algemeen geldt wel 

de biologische regel: “If you don’t use 

it, you lose it”. Wat je niet gebruikt, dat 

raak je kwijt. Dat geldt voor spieren, 

voor je hart en zal ook wel voor 

hersencellen gelden.’  n

MS-schade herstellen?
Uw aanpak bij diabetes en overgewicht 

is om deze aandoeningen tot stilstand 

te brengen dan wel ‘om te keren’. 

Denkt u dat dit bij MS ook mogelijk 

is? Pijl: ‘Ik denk dat MS net zoals veel 

chronische ziekten een ziekte is die 

veroorzaakt wordt door iets in onze 

manier van leven, in interactie met 

onze genetische aanleg. Dat geldt voor 

diabetes, hart- en vaatziekten, astma 

etc. en ook voor MS. We leven met z’n 

allen niet op een gezonde manier. En als 

je dan een genetische aanleg hebt, krijg 

je een ziekte. Heb je wel de genetische 

aanleg maar leef je gezond, dan krijg je 

de ziekte misschien niet. We begrijpen 

steeds beter dat ontstekingen op gang 

worden gebracht door een verkeerde 

leefstijl. Medicijnen proberen aan de 

achterkant die schade te herstellen, maar 

daarmee los je het probleem eigenlijk 

nooit op.

Bij MS ontstaat schade die uiteindelijk 

niet meer reparabel is. Dus omkeerbaar 

is MS denk ik niet. Maar ik weet bijna 

zeker dat je de ziekte kunt afremmen 

door gezond te leven. Bijvoorbeeld 

het aantal schubs beperken. Altijd het 

goede doen is wel hartstikke moeilijk! 

Zelfs als je weet dat het goed voor 

De kookboeken 
van Hanno Pijl 
met makkelijke en 
gezonde recepten 
kun je bestellen 
via bol.com.
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O
nzekerheid en het gevoel 

geen controle te hebben 

over een reële bedreiging 

doet ons, ook in de moderne 

tijd, nog steeds in onze 

oeroude stressreactie schieten. Daarnaast 

beseffen we nog niet goed wat ons 

overkomt en wordt er al onmiddellijk 

van ons gevraagd, deels opgelegd, 

op een andere manier te leven en te 

werken. Dit bovendien in verschillende 

levensdomeinen en rollen tegelijkertijd, 

op korte én ondertussen ook op langere 

termijn. Verder kosten nu zelfs heel 

gewone, dagelijkse dingen vaak meer 

energie dan anders en worden we 

met nieuwe, ongewone problemen 

geconfronteerd waarvoor we vaak niet 

direct pasklare oplossingen hebben 

vanuit onze reeds bestaande expertise 

en competenties. Tot slot, naast 

Mentale 
   weerbaarheid

Begin vorig jaar veranderde in enkele weken tijd onze wereld heel 

ingrijpend. Dit stelt ook onze mentale weerbaarheid op de proef. Mensen 

reageren hier heel verschillend op. Niet iedereen heeft het er altijd (even) 

moeilijk mee. Veelvoorkomende reacties zijn stress, spanning, angst, 

onzekerheid, verward zijn, denken in doemscenario’s, minder kunnen 

verdragen, meer beginnen te piekeren, slecht slapen etc. Dit zijn veelal 

normale reacties op een abnormaal, heel bijzonder gebeuren.

TEKST DR. ERNA CLAES*

* Dit artikel verscheen 

eerder in MS-link, 

het magazine van de 

MS-Liga Vlaanderen

chronische stress, zijn we nu ook meer 

kwetsbaar voor acute stress en angst 

gelinkt aan het gezondheidsrisico.

Hoewel we deze reacties niet helemaal 

kunnen uitschakelen, kunnen we wel 

nagaan wat ons kan helpen om ze niet 

de bovenhand te laten nemen en hoe 

we onze mentale weerbaarheid kunnen 

bewaken. We hebben dit opgesplitst in 

drie categorieën:

Grip krijgen
•   ‘Verander wat je niet kan accepteren, 

accepteer wat je niet kan veranderen. 

En wees zo wijs om het verschil tussen 

de twee te zien’. 

We hebben maar beperkte energie. 

Verlies niet te veel energie aan dingen 

waar je weinig of geen invloed op 

hebt, want dit gaat ten koste van 

andere dingen. Focus dus zoveel 
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Voor de één is de stilte van de natuur helend,  
de ander zoekt juist liever het sociale contact.
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ben jij nog steeds dezelfde persoon 

met jouw kwaliteiten, waarden en 

normen, noden en behoeften, en 

energiegevers. Die basis is er nog 

steeds. Zoek vooral naar (mogelijk 

nieuwe) manieren om deze tot uiting 

te laten komen.

•   Alles is anders en toch is niet alles 

veranderd. Zoek je comfortzone op, 

val terug op datgene wat hetzelfde 

blijft als voordien en waarbij jij je 

veilig en rustig kan voelen.

In verbinding blijven
We moeten fysieke afstand bewaren, 

maar dit betekent niet dat we niet meer 

in verbinding kunnen zijn met anderen.

•   Samen sterk in kwetsbaarheid: 

door moeilijkheden te delen en 

mogelijk op datgene waar je wel invloed 

op hebt. Dat geeft energie en houvast.

•   Zorg voor structuur. Een dagplanning met 

vaste routines biedt rust en houvast, én 

houd je in beweging.

•   Creëer succeservaringen waar je ook 

echt voldoening uit kan halen. Blijf bezig 

met (nieuwe, zinvolle) activiteiten. Blijf 

tijdens de uitvoering ervan vooral ook 

met je aandacht bij deze activiteit en 

ga niet steeds ‘zappen’ naar de laatste 

nieuwsberichten of social media. Je 

ontneemt jezelf daarmee in grote mate 

de energie en de voldoening die je kan 

krijgen van de dingen waarmee je bezig 

bent.

•   Informeer je via een aantal betrouwbare 

kanalen en slechts op enkele vaste 

tijdstippen van de dag.

•   ‘Hoe eet je een olifant op?’ In stukjes. Er 

verandert veel ineens, op vele domeinen. 

Dit komt vaak nogal overweldigend over. 

Maak het hanteerbaar door problemen 

op te splitsen in deelproblemen. Kies 

waarmee je gaat beginnen en zet een 

eerste, kleine stap.

•   Doe wat werkt. Ga na hoe je in het 

verleden bent omgegaan met moeilijke 

omstandigheden. Welke van je kwaliteiten 

heb je toen ingezet? Wie of wat heeft 

toen geholpen? Doe daar meer van.

•   Wees mild voor jezelf. Heel wat reacties 

die je nu ervaart, ben je niet gewend 

van jezelf, maar zijn veelal normale 

reacties op een abnormaal gebeuren. 

Sommige dingen mogen niet meer zoals 

voorheen. Vermoedelijk ben je ook minder 

productief dan anders. Je bent bovendien 

sneller door je energie heen. Wees je dus 

bewust van je grenzen, bewaak ze en 

probeer daarover ook open en duidelijk te 

communiceren met je omgeving. Dubbel 

assertief zijn is hier de grote uitdaging.

•   Waar is het noorden? Ondanks de grote 

veranderingen in de omstandigheden 

Zoek je comfortzone op, val 
terug op datgene waarbij jij je 
veilig en rustig kunt voelen.
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focus daarbij niet alleen op wat niet, maar 

ook op wat je wel hebt gedaan, wat wel 

zinvol was, wat wel gelukt is, wat wel nuttig 

en plezierig was… en voor wie. Blijf dit ook 

uitspreken onder elkaar.

Zelfzorg
‘Het probleem hoeft niet altijd opgelost te zijn, 

om te weten wat je situatie beter kan maken’. 

Soms kunnen we de oorzaken niet wegnemen, 

maar wel de mogelijk negatieve gevolgen 

ervan aanpakken. Energie opbouwen via 

zelfzorg blijft de basis. We denken aan:

•   Dingen blijven doen die je energie geven

•   Lichaamsbeweging

•   Gezonde slaap

•   Tijd nemen voor gezonde voeding

•   Persoonlijke hygiëne

•   Sociale steun.   n

kwetsbaarheid aan elkaar te laten 

zien, kunnen we veel sneller onze 

eigen en andermans reacties 

begrijpen als normale reacties op een 

abnormaal gebeuren. Dit helpt om je 

zelfvertrouwen te bewaken.

•   Twee weten meer dan één. 

We kunnen samen nuttige info delen 

en elkaar helpen met praktische 

vragen of om bepaalde problemen op 

te lossen. 

Een gesprek kan leiden tot een ander 

inzicht. 

Het helpt om stil te staan bij wat 

moeilijk is. 

En vooral, laten we elkaar ook positief 

emotioneel blijven opladen.

•   Samen oogsten van de dag. Overdenk 

aan het eind van de dag je dag en 
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Gezond eten 
         in de herfst

GEZOND ETEN HOEFT NIET 
INGEWIKKELD OF DUUR TE 
ZIJN. HIERONDER AANDACHT 
VOOR EENVOUDIGE 
VOEDINGSMIDDELEN DIE 
SUPER GEZOND EN LEKKER 
ZIJN EN GOED BIJ HET 
HERFSTSEIZOEN PASSEN.

TEKST LINDA BOOT

Appels kunnen 
mogelijk MS 
vertragen. Scan 
de QR-code voor 
meer informatie.
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Thee is net als appel een heel alledaags 

maar erg gezond voedingsmiddel. 

En ook bij thee komt dit mede door 

de flavonoïden. Er zijn heel veel 

verschillende soorten flavonoïden. In 

thee komen veel catechinen voor. Die 

zijn zo gezond dat je het beste elke dag 

een paar koppen thee kunt drinken. 

Daarmee ben je meteen een eindje op 

weg om voldoende te drinken. Echte 

thee wordt gemaakt van de bladeren 

van de theeplant (Camellia Sinensis). 

Bij het produceren van zwarte thee 

worden de blaadjes gefermenteerd 

waardoor ook een aanzienlijk deel van 

de catechinen verloren gaan. Bij groene 

thee gebeurt dit niet en daarom bevat 

deze veel meer catechinen. Groene 

thee zet je het beste met water van 

ongeveer 80 graden. Laat gekookt water 

dus eerste even afkoelen voordat je de 

groene thee erin doet.

Groene thee bevat ook cafeïne. Cafeïne 

in thee wordt vaak theïne genoemd, 

maar dit is dezelfde stof. In groene thee 

zit ongeveer tweederde minder cafeïne 

dan in koffie. Toch kan het drinken van 

groene thee in de avond van invloed 

zijn op je nachtrust als je gevoelig 

Appels
Appels zijn het hele jaar door verkrijg-

baar. Nu in de herfst kan je weer heerlijk 

genieten van de nieuwe oogst appels 

uit eigen land. Die smaken toch net wat 

lekkerder, zeker als je ze direct bij de 

teler koopt en in de koelkast bewaart. 

Een appel is niet alleen lekker maar 

ook erg gezond. Appels bevatten veel 

vitamines, mineralen en vezels. Vezels 

zijn samen met vocht heel belangrijk 

voor een goede darmwerking. 

Verschillende voedingsmiddelen 

bevatten verschillende soorten vezels. 

Appels bevatten veel vezels van het type 

pectine. De pectine uit een appel helpt 

bij het verbeteren van de stoelgang, 

is een voedingsbron voor de goede 

bacteriën in je darmen en heeft een 

cholesterolverlagend effect.

Appels bevatten bovendien veel 

flavonoïden. Flavonoïden zijn een 

belangrijke groep bioactieve stoffen met 

een antioxidant-werking. De meeste 

flavonoïden zitten in de schil van de 

appel. Je kan de appel dus het beste met 

schil en al eten. Bij verhitting gaat een 

deel van de flavonoïden verloren. Eet 

een appel daarom het liefst rauw. Een 

extra reden om regelmatig een appel te 

eten is het onderzoek van de Vlaamse 

onderzoeker Jerome Hendriks waarin hij 

aanwijzingen vond dat de flavonoïden 

uit appels mogelijk MS zouden kunnen 

vertragen. 

Thee
Het begint langzaam kouder weer 

te worden. Geen reden om binnen 

te blijven: in de herfst is het prachtig 

buiten. Het is altijd gezond om een frisse 

neus te halen en vaak naar buiten gaan 

kan zelfs helpen tegen een najaarsdip. 

Thuis warm je weer lekker op met een 

kop warme thee. 
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Recepten
VERWARMEND EN VEZELRIJK HERFSTONTBIJT
Was een kleine rode appel en snijd hem in stukjes. Meng 200 ml 

(plantaardige) melk met 35 gram havervlokken, 1 eetlepel rozijnen, 

1 theelepel kaneel en 1 theelepel gember (of een stukje geraspte 

verse gember). Breng de havermout al roerend aan de kook en 

kook zachtjes door tot de pap de juiste dikte heeft. Doe de pap 

over in een schaaltje en roer de blokjes appel erdoor. 

Tip: Als je de havermout een nacht laat weken in de melk is je pap 

veel sneller klaar.

Tip: Lekker met een topping van een handje noten, bijvoorbeeld 

hazelnoot of walnoot.

KRUIDIGE WORTELSOEP
•   300 gram wortel en 1 ui in stukjes (of 500 gram hutspot groente)

•   1 stengel bleekselderij in stukjes

•   2 cm verse gember in dunne schijfjes of 1 tl gemberpoeder

•   1 teen knoflook geperst

•   ½ rode peper (zaadjes verwijderd) fijngesneden of 1 tl 

chilivlokken

•   1 tl kurkumapoeder

•   1 tl korianderpoeder

•   0,5 liter groentebouillon

•   0,25 liter gezeefde tomaat

•   Peper & zout

•   1 eetlepel olijfolie

Verhit de olijfolie in een pan met een dikke bodem. Bak de ui, 

wortel, bleekselderij met de gember, knoflook en chilipeper 5 

minuten op matig vuur. Bak de kurkuma 

en koriander kort mee. Voeg de 

groentebouillon en gezeefde tomaat 

toe en breng aan de kook. Laat de 

soep 20 minuten zachtjes koken 

tot de groente gaar en zacht 

is. Pureer de soep met een 

staafmixer en breng op smaak 

met wat peper en zout.

bent voor cafeïne. Je kan dan ’s avonds 

beter kruidenthee drinken. Er zijn heel 

veel verschillende soorten kruidenthee, 

bijvoorbeeld kamillethee, gemberthee, 

pepermuntthee, brandnetelthee. Er zijn 

ook melanges van verschillende kruiden 

verkrijgbaar die speciaal gericht zijn op 

een goede nachtrust. Variatie is hierbij 

ook weer belangrijk zodat je niet te veel 

van bepaalde stoffen binnenkrijgt. Heb 

je een hoge bloedruk? Neem dan liever 

geen thee met zoethout. Zoethout werkt 

namelijk bloeddrukverhogend. 

Wortel en ui
De oerhollandse wortel en ui zijn ook erg 

gezonde groentes. Eigenlijk geldt dat 

natuurlijk voor alle groentes. Elke soort 

heeft weer zijn eigen voordelen. Daarom 

is variatie zo belangrijk. Van wortel en ui 

kan je natuurlijk een hutspot maken. Eet je 

daar dan nog een lekker stukje vis bij dan 

heb je een hele gezonde maaltijd. Wortels 

bevatten onder andere veel betacaroteen, 

wat in het lichaam omgezet wordt in 

vitamine A. Uien bevatten veel vezels van 

het type inuline. Inuline is een belangrijke 

voedingsbron voor de goede bacteriën in 

de darmen. Daarnaast bevatten uien ook 

veel quercetine (ook weer een flavonoïde), 

vitamines en mineralen. Met wortel en 

ui kan je ook een makkelijk een lekkere 

soep maken die heerlijk smaakt op wat 

guurdere dagen. Eet de soep bijvoorbeeld 

bij de lunch of bij trek tussendoor.   n
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De ziekte met 
meer dan duizend 
gezichten.

“Wat heeft 
 MS in jouw leven 

veranderd?”
Laat je inspireren en stel de vraag 

die de MS-gespreks-app weergeeft. 

Ga met elkaar in gesprek op 
MShebjenietalleen.nl. 
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Effectiviteit Langetermijn

Sociaal leven Therapietrouw Bijwerkingen

WATVINDJIJBELANGRIJK.NL

Als je Multiple Sclerose hebt, hoef je niet meteen je hele levensstijl te veranderen  
of je wensen overboord te gooien. Door de medicatie op jouw situatie af te stemmen, 
is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Bespreek met je behandelaars wat jij belangrijk 
vindt in je leven en gebruik daarbij deze online keuzehulp. Zo komen jullie samen tot 
een MS-behandeling die in jouw leven past.

Werking Kinderwens

Gebruiksgemak

Veiligheid
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WAT VIND JIJ BELANGRIJK?
Leef je leven, ook met MS

Je staat er niet alleen voor. Samen staan we sterk. 
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Janssen-Cilag B.V.

Bij Janssen begrijpen we dat leven met een hersenaandoening verwarrend kan zijn en mogelijk tot sociaal isolement kan leiden.

Van schizofrenie en stemmingsstoornissen tot de ziekte van Alzheimer en multiple sclerose, deze aandoeningen kunnen het alledaags geluk 
in het leven aantasten - niet alleen voor de mensen die hiermee te kampen hebben, maar ook voor hun naaste omgeving. 

Daarom blijven we buitengewone inspanningen leveren om mensen te helpen om gezonder en gelukkiger te kunnen leven. Een wereld die 
vrij is van deze uitdagingen en van het stigma dat heerst over hersenaandoeningen, is tenslotte onze grootste wens. 

Wij zijn Janssen. We werken samen met de wereld voor de gezondheid van iedereen.

Meer info over Janssen: www.janssen.com/netherlands

De a� eelding maakt gebruik van modellen en dient enkel ter illustratie. 

21_JACB_7151 Neuroscience - Mensen MS Vereniging_Ad_193x117mm.indd   121_JACB_7151 Neuroscience - Mensen MS Vereniging_Ad_193x117mm.indd   1 2/11/2021   16:012/11/2021   16:01


