
 

 

 

1.000 deelnemers Nationale MS Dag 
In 1 dag helemaal bij over alles op het gebied van MS 
 

Rotterdam, 28 november 2022 – Op zondag 6 november organiseert het Nationaal 

MS Fonds de Nationale MS Dag in congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. 

Van interessante sessies door professionals uit de zorg, het laatste nieuws over 

onderzoeken naar de oorzaak van MS, tot aan de uitreiking van de MS@Work 

Award en een levendig Inspiratieplein: er valt veel te beleven voor de ca. 1.000 

deelnemers. 

 

Leefstijl, stamceltherapie, wetenschappelijk onderzoek en meer 

Tijdens het evenement komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van MS aan bod. 

In de openingssessie gaan twee gerenommeerde onderzoekers met elkaar in debat over 

hun verschillende ideeën over de oorzaak van MS. Tijdens twee rondes kunnen de 

bezoekers kiezen uit uiteenlopende sessies. Hier komt van alles aan bod, van nieuwe 

medicatie en behandelingen tot advies bij vermoeidheid of het voeren van een echt goed 

gesprek met je zorgprofessional. Tussen de sessies door kunnen de bezoekers een kijkje 

nemen op het Inspiratieplein, waar organisaties en bedrijven innovatieve ontwikkelingen 

presenteren op het gebied van ondersteuning, sportieve activiteiten en vakanties.  

 

MS@Work Award 

Op de Nationale MS Dag wordt ook bekend wie de MS@Work Award wint. Het Nationaal 

MS Fonds zet hiermee werkgevers in het zonnetje die hun best doen om medewerkers met 

MS te behouden voor de organisatie. Werk is belangrijk als je MS hebt, en vergt zowel 

inspanningen van de medewerker met MS, als van de werkgever. Ter inspiratie voor alle 

andere werkgevers van Nederland laat het Nationaal MS Fonds mooie voorbeelden van 

meedenkende organisaties zien.  

 

Aanmelden kan nog! 

Het is nog mogelijk om je aan te melden voor de Nationale MS Dag. Via 

www.nationaalmsfonds.nl gaat dat heel makkelijk. Daar is ook het volledige programma te 

zien. Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk. 

 

Multiple Sclerose 

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in 

het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen (myeline) aangevallen en beschadigd. 

Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed signalen van en naar de 

hersenen door. Soms gebeurt dit zelfs helemaal niet. Hierdoor kunnen plotseling 

verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. 

 

Nationaal MS Fonds 
Er zijn 25.000 mensen met MS in Nederland. Iedere dag krijgt tenminste één persoon de 
diagnose MS. Het is de 
meest invaliderende aandoening onder jonge mensen. Het Nationaal MS Fonds droomt van 

een toekomst zonder 
MS. Tot die tijd strijdt zij voor betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met MS, nu en in de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: het 
mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek 
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naar MS, het continu verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met MS nu en 
bewustwording bij mensen met en zonder MS. 
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Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

msdag@nationaalmsfonds.nl, 

010 – 591 98 39 

 


