Uitnodiging
Zaterdag 8 oktober

Kinder MS dag 2022
Blijdorp Rotterdam
De kinder MS dag gaat o.a. over nieuwe wetenschappelijke
ontwikkelingen ten aanzien van MS bij kinderen en de
huidige ontwikkelingen ten aanzien van medicatie.
Diverse deskundige sprekers zijn aanwezig.
Op zaterdag 8 oktober organiseert het Erasmus MC in samenwerking met Blijdorp Rotterdam een dag voor
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Vermeld hierin
duidelijk:
- Je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.
- Wie er met je meekomt (namen en leeftijden van kinderen).
- Hoeveel personen hiervan naar het informatieve gedeelte gaan en
hoeveel er met de vrijwilligers het park ingaan.
- Het aantal benodigde parkeerkaarten.
- Maximaal 5 personen per gezin (inclusief het kind/jongere).
En vergeet niet: aanmelden vóór 1 september.

Programma:

Ontvangst.
Informatief programma met diverse onderwerpen en sprekers.
Lunch en tevens afsluiting van de dag.
Mogelijkheid om Blijdorp op eigen gelegenheid te bezoeken.

De kinder MS dag gaat o.a. over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
van MS bij kinderen en de huidige ontwikkelingen ten aanzien van medicatie.
Diverse deskundige sprekers zijn aanwezig. Er is de mogelijkheid tot het direct
stellen van vragen aan deze experts. Dit mogen uiteenlopende vragen zijn
over MS. Graag ontvangen wij deze vragen vooraf per mail.
Het doel van de kinder MS dag is een gezellige en informatieve dag te hebben.

Voor vragen of meer informatie, mail naar: mskinderen@erasmusmc.nl
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