
Beste leden, 
 
Het heeft een tijd geduurd, maar hierbij een nieuwe nieuwsbrief. We hopen dat 
jullie de decembermaand goed zijn 
doorgekomen en dat jullie deze gezellig met 
jullie dierbaren hebben kunnen doorbrengen. 
We willen aan iedereen de allerbeste wensen 
voor 2022 overbrengen. Wij hopen vooral dat 
we in het nieuwe jaar weer wat activiteiten 
kunnen organiseren, want dat is in 2021 niet 
gelukt. Natuurlijk kunnen we wel terugkijken 
op de talkshow in het kader van Wereld MS 
dag over leefstijl. Mocht je deze gemist hebben, 
dan kun je hem terugkijken via 
https://msvereniging.nl/live-talkshow-over-ms-leefstijl/.  
 
Een hartelijke groet van, 
Anquelien, Esmiralda, Johan, Nicole, Robert, Saskia en Wouter 
 
 
Werkgroep Deventer 
 
Vorig jaar is de werkgroep Deventer samengegaan met de regio 
Overijssel/Drenthe Zuid; zij vielen daarvoor onder een andere regio. De 
werkgroep Deventer bestaat uit Nicole, Saskia en Wouter. Samen kunnen we 
nu de krachten bundelen en mooie activiteiten voor jullie organiseren, mits 
corona ons natuurlijk een beetje met rust laat.  
 
Samenwerking regio en Isala 
 
De talkshow die is gehouden in het kader van Wereld MS dag is een goed 
voorbeeld van de samenwerking tussen onze regio en Isala. Aan deze talkshow 
namen verschillende disciplines vanuit Isala deel en bij de organisatie waren 
verschillende leden van de werkgroep 
betrokken. Daarnaast is er ook 
periodiek contact om belangrijke 
onderwerpen met elkaar af te stemmen.  
 
Neuroloog Esther Zeinstra van Isala 
heeft een interessant filmpje gemaakt 
voor de jonge mensen onder ons, die 
een kinderwens hebben. Wanneer je de 
diagnose MS krijgt, kunnen er op dit gebied veel vragen en onzekerheden 
ontstaan. Esther Zeinstra vertelt in het volgende filmpje over hoe je MS-team 
kan helpen bij gezinsplanning <https://www.toekomstmetms.nl/nl-
NL/services-multiple-sclerose/interviews-ms-onderwerpen#zwangerschap> 
 
  



Webinars MSVN 
 
In het afgelopen jaar zijn er door de MSVN veel webinars georganiseerd over 
verschillende onderwerpen, zoals vermoeidheid en bewegen, verlies en rouw, 
spasticiteit, cognitieve problemen, werk en spijsvertering. Vind je het leuk of 
interessant om een webinar terug te kijken? Dat kan via 
https://msvereniging.nl/?s=webinar  
 
Aankondiging onderzoek naar tevredenheid zorg 
 
Binnenkort zullen we je een vragenlijst 
sturen over de zorg die je ontvangt en 
hoe tevreden je hierover bent. Deze 
vragenlijst is geheel anoniem. Jouw 
antwoorden willen we afstemmen met 
de zorgverleners in de ziekenhuizen, 
zodat zorgverleners een beter beeld 
krijgen van hoe de zorg ervaren wordt 
en zij verbeterpunten kunnen 
doorvoeren.  
 
Online contact 
 
Eerder al is aan meerderen van jullie gevraagd naar de behoefte aan online 
contact. We hebben hier nog geen actie op ondernomen. Om verschillende 
redenen is het er helaas niet van gekomen. Onze excuses aan alle mensen die 
al gereageerd hebben, maar niets van ons gehoord hebben. 

We willen hier voor de komende periode wat mee gaan doen, zeker omdat we 
uit andere regio’s horen dat dit soort contactmomenten gewenst zijn en goed 
lopen. Dus heb jij behoefte aan een online contactmoment, mail dan naar 
overijsselnoord@msvereniging.nl 
 
 
Oproep e-mailadres 
 
Omdat steeds meer informatie digitaal gaat, willen we nogmaals een oproep 
doen om je e-mailadres aan ons door te geven, als deze nog niet bij ons 
bekend is. Je kunt deze mailen naar overijsselnoord@msvereniging.nl.  
 
 
Contactgegevens 
 
Op https://msvereniging.nl/regios/overijssel-drenthe-zuid/ vind je meer 
informatie over onze regio en activiteiten die georganiseerd worden.  
 
 
De regiocoördinator is Anquelien, te bereiken via e-mailadres 
overijsselnoord@msvereniging.nl of telefoonnummer 06-12429265.  


