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Rotterdam, 7 november 2022 - OLVG uit Amsterdam wint de MS@Work Award 2022!  

Nationaal MS Fonds roept op: benut arbeidspotentieel mensen met MS! 

 

OLVG uit Amsterdam is de winnaar van de MS@Work Award 2022! De Award werd 

feestelijk uitgereikt op de Nationale MS Dag op 6 november in ’s-Hertogenbosch. Met de 

MS@Work Award zet het Nationaal MS Fonds werkgevers in het zonnetje die zich inzetten 

voor hun medewerkers met MS, waardoor zij zo lang mogelijk aan het werk te blijven. 

Hiermee wil ze andere werkgevers inspireren om mensen met MS te ondersteunen. Het 

hebben van werk bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van leven van mensen met MS. 

Daarnaast is juist nu, met het huidige tekort aan arbeidskrachten, de inzet van 

werkgevers essentieel om mensen met MS zo lang mogelijk aan het werk te laten blijven.  

 

OLVG toont ultieme collegialiteit 

Uit 35 nominaties, en na een publieksstemronde, koos de jury uiteindelijk voor OLVG. ‘Wat bij dit 

verhaal vooral in het oog springt zijn, naast de ondersteunende werkgever, de waardevolle collega’s. 

Zij doen er al 17 jaar alles aan om Adinda te ondersteunen en te zorgen dat ze kan blijven werken’, 

aldus de jury. ‘Ze hoeven dit niet te doen, maar willen dit graag: de ultieme col legialiteit.’ 

 

Adinda Groot droeg haar werkgever voor. Ze is laborante klinische neurofysiologie in OLVG, en heeft 

sinds 2005 MS. ‘Ik moet er niet aan denken niet te kunnen werken. Ik heb wel pijnklachten, maar die 

vallen weg als ik aan het werk ben. Ik krijg er energie van. Werken kost energie, maar het geeft me 

veel energie terug. Ik wil mijn collega's voor geen goud missen. Zij maken het mogelijk dat ik nog 

steeds 3 dagen per week kan werken’. 

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

Het Nationaal MS Fonds vindt het een gemiste kans om mensen die graag willen werken maar hierbij 

niet ondersteund worden door hun werkgever, uit te sluiten op de huidige arbeidsmarkt met een groot 

tekort aan arbeidskrachten. De inzet van de werkgever is hierbij essentieel. Het is hoog tijd om 

werkgevers beter te gaan informeren over hoe zij hun werknemer met MS aan het werk kunnen 

houden. Met de MS@Work Award hoopt het Nationaal MS Fonds een bijdrage te leveren aan de 

bewustwording van werkgevers.  

 

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 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 Leontine Heisen, corporate 

communicatie Nationaal MS Fonds, 06-24534136, leontine@nationaalmsfonds.nl 


