Ms vereniging
nederland x jongeren
Je hebt zojuist een korte introductie van
Maureen, Daphne en Jonathan gelezen.
Als je jong bent en MS hebt staat je leven
op zijn kop. Wij van MS Vereniging
Nederland snappen dat dit enorme
impact heeft. Daarom hebben wij voor
jou drie verhalen geschreven waarin je
meeleest met Maureen, Daphne en
Jonathan. Zij vertellen je welke stappen
zij hebben ondernomen en welke
organisaties hen bij hun MS hebben
geholpen.

Contact?
Algemene informatie
088 - 374 85 00
info@msvereniging.nl
www.msvereniging.nl

Jongeren
INFORMATIE VOOR JONGEREN MET MS

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

Lees hun verhalen hier!
www.msvereniging.nl/jongeren
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Maureen

Hi, ik ben Maureen. Ik ben 29 jaar oud
en kreeg na heel wat onderzoek de
diagnose MS. 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.
In mijn verhaal vertel ik je over hoe ik
antwoord op vragen heb gekregen
over mijn toekomst en op thema’s
buiten de MS.
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Daphne

Jonathan

Hallo, ik ben Daphne. Ik ben 21 jaar
oud en heb mijn diagnose RRMS twee
jaar geleden gekregen. 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.

Hey, ik ben Jonathan. Ik ben 23 jaar
en heb twee jaar geleden de diagnose
MS gekregen. In eerste instantie
hoefde ik niets te weten van mijn
ziekte. Ik heb het zowaar een jaar
lang genegeerd. Ik had het gevoel dat
mijn familie en vrienden mij maar
lastig konden begrijpen en niet echt
konden voelen wat ik doormaak.

In mijn verhaal neem ik je mee in de
vele activiteiten die ik onderneem
voor en tegen mijn MS. Anderen met
MS ontmoeten vind ik fijn omdat ik
veel van andermans ervaring kan
leren en zo ook mijn eigen ervaringen
kan delen.

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 wie weet
komt dat in de toekomst nog.
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