
MS-symposium ‘Rust roest!’

Donderdag 17 november 2022

Samen maken wij Isala



16.30

17.00 - 17.15

17.15 - 17.40

17.40 - 17.50

17.50 - 18.15

18.15 - 18.25

18.25

Online deelnemen via Zoom
• Ga naar https://isala.zoom.us/j/81026120971 
• Meeting ID: 81026120971 
• Passcode: 171122 

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via mssymposium@isala.nl 
Graag horen wij met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan tot uiterlijk 
27 oktober 2022. 

Programma
Inloop met koffie en thee

Opening door voorzitter Esther Zeinstra, neuroloog

‘Hoe kan ik mijn lichaam helpen met denken?’; Marli de Weerdt, klinisch 
psycholoog

Vragen

‘Het belang van bewegen’; Eric Lammers, revalidatiearts

Vragen

Afsluiting door voorzitter

Vragen
Heeft u vragen over MS? Bijvoorbeeld: ‘Als ik sport, ben ik daarna zo moe, 
dat ik de rest van de dag niets meer kan. Dat kan toch niet goed zijn? Of ‘Ik 
voel me echt veel beter als ik een uur rust, mag dat nu niet meer?’ Laat het 
ons alvast weten via mssymposium@isala.nl, dan beantwoorden wij deze 
zoveel mogelijk tijdens het symposium. 

www.isala.nl/ms-centrum

Datum 
Donderdag 17 november 2022 

Tijd
Inloop vanaf 16.30 uur
Symposium van 17.00 tot 18.30 uur

MS-symposium ‘Rust roest!’
Bewegen als medicijn

Wij nodigen u graag uit in ons nieuwe 
beweegziekenhuis voor een symposium met het 
toepasselijke thema ‘Bewegen als medicijn’. 

Wij willen het met u hebben over de verandering in inzichten vergeleken 
met enkele jaren geleden. Toen dachten we nog dat rustkuren goed waren. 
Tegenwoordig weten we beter: ‘rust roest’. Maar hoe doet u dat als u zo 
moe bent? Of minder kracht en balans heeft? 

De revalidatiearts en klinisch psycholoog van het MS-team geven u een 
interessante inkijk in het nut van bewegen en rust. Maar ook het effect van 
trainen op de hersenen, balans en spieren. En hoe kunt u binnen uw eigen 
mogelijkheden hier invulling aan geven?

Graag nodigen wij u uit voor het MS-symposium op donderdag  
17 november. U kunt het symposium fysiek of online bijwonen. 

U bent er toch ook bij? Heel graag tot dan!

Hartelijke groeten,
namens het team van MS-centrum

Locatie 
Isala 
(ruimte ‘Reestdal’, naast het restaurant)
Reggersweg 2
7943 KC Meppel


