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jongere met MS voor 

informatie, vragen, 
activiteiten en andere 

hulpmiddelen.
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Waarschijnlijk heb je net de diagnose MS gekregen. Wij van MS 
Vereniging Nederland snappen dat er nu veel op je afkomt. Daarom 
hebben we voor jou dit boekje samengesteld om houvast te geven over 
waar je als jongere terecht kan na de diagnose MS. In dit boekje lees 
je mee met drie fictieve personages: Maureen, Daphne en Jonathan. 
In hun verhaal vertellen zij welke stappen zij hebben ondernomen en 
welke organisaties en tools hen hebben geholpen bij hun MS. Pak dit 
boekje erbij wanneer jij daar klaar voor bent. 

MS Vereniging

nederland X Jongeren
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Ik ben Maureen. Ik ben 29 jaar oud 
en kreeg na heel wat onderzoeken de 
diagnose MS. Op dit moment ben ik 

klaar met studeren en zoekend naar een baan 
in Breda. In mijn vrije tijd geniet ik van het leven 
door veel te lezen, bij mijn familie te zijn en 
mijzelf vooral ook rust en me-time te gunnen 
wanneer ik dit nodig heb. Mijn energie is niet 
altijd even hoog en daardoor probeer ik drukte 
af en toe te vermijden.  

Toen ik de diagnose kreeg stond mijn wereld stil. 
In het ziekenhuis kreeg ik veel informatie van de 
neuroloog over het ziekteverloop en de stappen 
die daarna ondernomen gingen worden. Wat 
ik lastig vond is dat ik maar weinig informatie 
kreeg over mijn leven buiten MS. Ik heb mij daar 
erg alleen in gevoeld. Er spookten allerlei vragen 
door mijn hoofd die niet direct met mijn MS te 
maken hadden, maar meer over mijn persoonlijke 
leven gingen. Krijg ik nog wel werk? Is het voor 
mij weggelegd om kinderen te krijgen? Wil 
iemand überhaupt een relatie met mij?

In mijn verhaal vertel ik je over hoe ik antwoord 
heb gekregen op vragen over mijn toekomst en 
op thema’s buiten de MS die niet altijd voor de 
hand liggen maar super belangrijk zijn. Ik vertel 
je later meer…

02

‘ik zoek antwoorden op 

de vragen die door mijn 

hoofd spoken’

Hi, 
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heb mijn diagnose RRMS twee jaar geleden op 
mijn 19e gekregen. Ik ben enthousiast en altijd 
op zoek naar nieuwe dingen om te ontdekken. 
Ik studeer en woon in Groningen. In mijn vrije 
tijd ben ik graag met vrienden, doe ik graag aan 
hardlopen en wandel ik veel. 

Na mijn diagnose voelde ik haast een kleine 
opluchting. Hierdoor wist ik waar al mijn 
klachten de afgelopen jaren vandaan kwamen. Ik 
kon het eindelijk een plekje geven waarom ik me 
zo heb gevoeld. Wat ik lastig vind is het feit dat 
ik zo jong ben en dat mijn leven op zo’n jonge 
leeftijd is veranderd. Toch probeer ik van alles 
te genieten en probeer ik mijn leven zo positief 
mogelijk te leven! 

In mijn verhaal neem ik je mee in de vele 
activiteiten die ik onderneem voor en tegen mijn 
MS. Bij mijn vriendinnen kan ik veel steun en 
gezelligheid vinden, dat is erg belangrijk voor 
mij, maar juist ook anderen met MS ontmoeten 
vind ik fijn omdat ik veel van andermans ervaring 
kan leren en zo ook mijn eigen ervaringen kan 
delen.

03

‘Wacht niet op een goede 

dag, maak er een!’

hallo, 
ik ben Daphne. Ik 
ben 21 jaar oud en
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Ik ben Jonathan. Ik ben 23 
jaar en heb twee jaar geleden
de diagnose MS gekregen. 

Ik ben een levensgenieter, ik zit volop in het 
studentenleven in Leiden en probeer daar zo 
veel mogelijk uit te halen, maar vind het daarom 
ook lastig om mijn MS te accepteren. Ik spreek 
graag met goede vrienden af om een biertje te 
drinken, maar vermaak mezelf ook prima. 

In eerste instantie hoefde ik niets te weten van 
mijn ziekte. Ik heb het zowaar een jaar lang 
genegeerd. Ik voelde mij hierdoor erg eenzaam. 
Ik had het gevoel dat mijn familie en vrienden 
mij maar lastig konden begrijpen en niet 
echt konden voelen wat ik doormaak. Ik ben 
daardoor wat rustiger en stiller geworden. Sinds 
kort probeer ik het toch meer te accepteren en 
zie ik hoe ik bepaalde dingen die ik eerst aan 
mij voorbij liet gaan toch weer kan oppakken. 

In mijn verhaal neem ik je mee hoe ik stapje 
voor stapje de MS wat beter heb kunnen 
accepteren. Ikzelf deel niet graag ervaringen 
met anderen en heb nog geen contact gelegd 
met anderen met MS, maar ik ben wel benieuwd 
naar andermans ervaring en haal daar de 
dingen uit die voor mij relevant zijn. 

‘In eerste instantie wilde 

ik niet te veel weten van 

mijn ziekte’

Hey, 
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informatie
In de eerste weken wist ik niet goed waar ik met 
mijn vragen heen kon. Ik kwam na wat zoeken 
uit bij de MS-telefoon van MS Vereniging 
Nederland. Hier kon ik praten met iemand over 
vragen en pijnpunten die direct door mijn hoofd 
gingen. Ook kwam ik na wat Googlen uit bij een 
aantal websites die mij hebben geholpen met 
vragen over thema’s die minder vanzelfsprekend 
zijn vanuit het ziekenhuis. Ik kwam uit bij MSWeb, 
zij hebben mij geholpen met MS-specifieke 
informatie en het leven daarbuiten. Hoe zit het 
met relaties? Is het wel verstandig om kinderen 
te krijgen? Hoe vertel ik mensen dat ik MS heb? 
Door de informatie op hun website heb ik beter 
voor mijzelf kunnen nadenken over beslissingen 
die ik moet gaan maken. 

Ook had ik veel vragen over mijn toekomst. 
Mijn antwoorden hierop heb ik bij JongPit 
en Jong&MS gevonden. Zij zetten zich in op 
vraagstukken waar je als jongere met een 
chronische ziekte behoefte aan hebt. Zelf kan je 
hier ook aan bijdragen, misschien dat ik dit in de 
toekomst wel wil doen.  

05

Contact 
Op MSweb kan je ervaringsverhalen van anderen 
lezen. Zij hebben ook een aparte pagina waarin ze 
jonge mensen met MS informatie geven over thema’s 
die invloed hebben op je leven als jongvolwassene 
met MS. 

Het contact leggen met anderen vind ik soms lastig, 
hoewel ik merk dat online contact zoals het forum 
van MSweb mij helpt. Eens in de zoveel tijd heeft 
MSweb ook een webinar waarin met elkaar gespro-
ken kan worden over thema’s zoals angst, de toe-
komst, keuzes, ga zo maar door. 

Maureen
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keuzes
De website Watvindjijbelanrijk.nl heeft mij 
geholpen bij het voorbereiden en het maken 
van keuzes voor mijn behandeling. Tijdens 
ziekenhuis afspraken komt er veel informatie 
op mij af en deze website heeft mij geholpen 
om een overzicht te creëren over onderwerpen 
zoals medicatie, bijwerkingen, effectiviteit van 
medicatie en medicatie op de lange termijn. 

06
werk 
Ik wil graag werk vinden, maar ga ik wel werk 
vinden waar ze rekening kunnen houden met 
mijn MS? Vooral vermoeidheid speelt bij mij 
een grote rol, en ik vind het lastig om dit zelf 
aan te moeten geven. Emma at Work heeft mij 
hierbij geholpen door coaching en trainingen. 
Zij helpen jongeren met een chronische ziekte 
bij het zoeken van werk en het aangeven van 
grenzen en wensen op het gebied van werk. MS 
Vereniging Nederland biedt gratis telefonische 
spreekuren over werk aan. Je kan daarbij bellen 
met een MS coach die je advies kan geven over 
al je vragen die met werk te maken hebben. 
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07activiteiten
Om contact met anderen te leggen heb ik me 
aangemeld bij Jong&MS. Hier heb ik meegedaan 
aan een van de activiteiten die zij hebben voor 
jonge mensen met MS. Zo organiseerden ze een 
lunch waarbij we met elkaar konden praten, 
niet alleen over de ziekte. Ik kwam daar juist 
voor gezelligheid en het ontmoeten van andere 
jongeren in een ontspannen setting. Het was fijn 
om mijn eigen verhaal te kunnen delen en ook 
om verhalen van anderen te horen. Wie ze zijn, 
hoe zij zich voelen en hoe zij bepaalde situaties 
aanpakken. Contact met anderen vind ik het 
prettigst als het fysiek is. Achter een scherm 
vind ik het lastig om me open te stellen en 
fysiek merk ik dat je makkelijker een band kan 
opbouwen met een ander. 

doelen
Door het Nationaal MS Fonds is het initiatief 
MpowerS opgezet. In hun agenda kom je vaak 
activiteiten tegen waaraan je kan meedoen, met 
bijvoorbeeld een sponsorloop of een sportieve 
activiteit. Hierbij zamelen ze geld in voor 
onderzoek naar MS. Ikzelf loop dit jaar mee met 
Ms Motion. Ik ga proberen om 5 kilometer hard 
te lopen. Wel moet ik rekening houden met mijn 
energie op die dag. Als het mij niet lukt om op 
die dag de energie bij elkaar te krijgen vind ik 
het niet erg om af te zeggen, dat hoort er nu 
eenmaal af en toe bij.  

Daphne
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Actie
Ook ben ik van plan om volgend jaar mee 
te doen met klimmen tegen ms. Dit is een 
evenement om de Mont Ventoux te beklimmen 
in Frankrijk. Van anderen heb ik gehoord dat het 
echt om het samen zijn gaat en de sfeer heel 
goed is. Niet alleen mensen met MS kunnen 
meedoen, iedereen die iets wil bijdragen en 
in beweging wil komen tegen MS kan zich 
opgeven. Ik ben van plan om mij op te geven 
met een aantal vrienden, dat lijkt mij een mooie 
ervaring. 

bewustwording
Op Wereld MS dag wordt er altijd iets door de 
MS Vereniging Nederland gedaan. Ik vind het 
belangrijk om mij in te zetten voor anderen met 
MS en hier aandacht aan te besteden. Hieruit 
haal ik voldoening en krijg ik een meer positieve 
kijk op mijn ziekte. MS heeft mij geleerd om 
meer te genieten van wat ik wel kan in plaats 
van de focus te leggen op wat ik niet kan. In 
sommige regio’s heeft MS Vereniging Nederland 
jongerengroepen waarbij we met elkaar iets 
proberen op te bouwen aan activiteiten en 
contact voor jongeren met MS. In de regio 
Groningen is dit al gestart. Misschien kun je bij 
je eigen regio kijken wat jij kan doen?

08
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youtube
Mijn vrienden en familie heb ik na mijn diagnose 
redelijk snel op de hoogte gebracht van mijn 
ziekte. Het kostte mij wel moeite en voelde alsof 
ik een stap terug moest doen in mijn leven. Ik 
vind het eng om contact te zoeken met anderen 
met MS omdat ik bang ben voor de fase waarin 
de anderen zitten en simpelweg het praten over 
de ziekte lastig vind. Ik vind het niet fijn om mijn 
verhaal te delen al denk ik dat dat wel goed 
zou kunnen zijn. Op dit moment kijk ik daarom 
af en toe een YouTube video van MS TV of 
Shift MS. Zij plaatsen video’s van andere jonge 
mensen met MS over thema’s die ik lastig vind te 
bespreken. Zo kan ik toch andermans ervaringen 
horen.  

09

contact
Shift MS heeft ook een buddy netwerk 

waarbij je met anderen met MS kan praten. 
Ik heb dit nog niet gedaan omdat het mij wat 
ongemakkelijk en angstig maakt. Het liefst 
negeer ik mijn MS nog even. Maar wie weet dat 
ik over een tijd er wel behoefte aan heb, dan 
weet ik in ieder geval dat ik daar terecht kan. 
Ook ben ik terecht gekomen bij Zorgkaart 

Nederland. Het contact met mijn neuroloog 
verliep na mijn diagnose niet heel soepel omdat 
ik het gevoel had dat ik niet gehoord werd.  
Daarom ben ik op zoek naar iemand die beter bij 
mij past en daar zal Zorgkaart Nederland mij bij 
helpen.

Jonathan
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podcasts
Ook heb ik veel gehad aan een aantal podcasts. 
Het heeft mij veel geholpen om andermans 
ervaring te horen en begrijpen. Door deze 
podcasts hoef ik zelf niets in te brengen, maar 
kan ik wel luisteren. Elke maand upload MS 
Zorg Nederland een podcast op Spotify die 
MS Talk heet. In deze podcast praten ze over 
van alles rondom MS. Ook heb je een podcast 
van Clare Reilly die MS Understood heet 
waarin ze mensen met MS interviewen en 
ingaan op misverstanden rondom MS, want 
er zijn behoorlijk wat misstanden. De podcast 
LevenmetMSenmeer nodigt mensen met MS uit 
om te spreken over hun ervaringen. Ook Living 

Well with Multiple Sclerosis helpt mij omdat 
ze meer ingaan op positiviteit rondom de ziekte 
waaruit ik inspiratie haal. 

overzicht
Omdat ik mijn gedachtes graag bij mijzelf hou 
heb ik de app Cleo gevonden. Hierin wordt 
nieuws over MS gedeeld en kan ik een soort 
logboek bijhouden hoe ik me voel die dag. Dat 
helpt mij om toch mijn gevoelens anoniem te 
kunnen uiten. Het geeft mij rust in mijn hoofd en 
zo kan ik mijn gezondheid bijhouden. Door Cleo 
heb ik inzicht in wanneer ik bepaalde medicatie 
moet nemen of wanneer ik belangrijke afspraken 
heb staan in het ziekenhuis. Dat is handig, want 
voor je het weet plan ik een middag op het 
terras met vrienden en bier in!  
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En jij?
Heb jij net als Maureen soms vraagstukken 
over thema’s die niet per sé over MS hoeven te 
gaan? Of wil je gewoon even je verhaal kwijt 
bij iemand die een luisterend oor kan bieden? 
Bij de MS-Telefoon kan je terecht.   

Wil jij net als Daphne graag iets betekenen 
voor jongeren met MS? Wil jij meehelpen met 
het organiseren van contact tussen jongeren 
en leuke activiteiten die daarbij horen? Bij MS 
Vereniging Nederland kan je terecht in jouw 
eigen regio, dicht bij huis. Voor jongeren zijn 
we contactgroepen voor en door jongeren aan 
het opzetten. 

Vind jij het net als Jonathan soms lastig om 
van anderen begrip te krijgen of uit te leggen 
wat er precies met jou aan de hand is? Bij 
MS Vereniging Nederland kan je een gratis 
voorlichting aanvragen voor jouw naasten 
of anderen in jouw omgeving. Wil je graag 
anderen ontmoeten maar niet te veel over 
de ziekte praten? In de regio’s Utrecht en 
Amersfoort zijn MS Café’s te vinden. Hier 
wordt zes keer per jaar gezellig een drankje 
gedronken. 
  

 De regio’s! 
www.msvereniging.nl 

Leg contact in jouw eigen regio!
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Algemene informatie
088 - 374 85 00

info@msvereniging.nl

www.msvereniging.nl

MS-Telefoon
088 374 85 85

op werkdagen van 10:30 - 14:00

MS-Coaches voor ms en werk
www.mswerkloket.nl

088 374 85 55

mscoaches@msvereniging.nl

MSWeb

www.msweb.nl

info@msweb.nl

Contact?

Vragen?
Zit je nog met een vraag over de verhalen 
van Maureen, Daphne en Jonathan? Is er iets 
wat volgens jou anders kan? Voel jij jezelf 
niet aangesproken? Er is altijd ruimte voor 
verbetering. Laat je stem horen en laat het ons 
weten!
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Als je jong bent en de 

diagnose MS krijgt heeft 

dat  een enorme impact op 

je leven, daar gaat iedereen 

op zijn eigen manier mee om
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