
‘MS heb je niet alleen’ 

Multidisciplinaire nascholing 

24 maart 2023 
 

 

8:45-9:15 Inschrijving en ontvangst 

 

9:15-10:30 Opening en inleiding 

  Door: Gerald Hengstman, neuroloog 

MS heb je niet alleen. Een open deur, maar zoals zo vaak met open deuren lopen we 

er vaak aan voorbij. De impact van MS gaat veel verder dan alleen de persoon met 

MS. Maar hoe daar oog voor te hebben? En op welke manier kunnen we vanuit een 

patiënt gecentreerd zorgsysteem de mensen om iemand heen bereiken? Vanuit 

observaties in de dagelijkse medische praktijk worden de deelnemers interactief 

meegenomen op een verkennende ontdekkingsreis met als doel dat we niet alleen 

kunnen zeggen “MS heb je niet alleen” maar ook “Wij zijn er niet voor jou alleen”. 

 

10:30-11:00 Pauze 

 

11:00-12:30 Het kind 

Door: Carlijn Koopman, ambulant hulpverlener, gezinsbehandelaar Jeugdzorg 

Een kind heeft meer nodig dan alleen een vader en een moeder, hij/zij heeft tantes, 

ooms, buren, sportclubs en school nodig om tot ontwikkeling te kunnen komen. 

Ouders hebben de steun weer van hun ouders nodig. Maar wat, als een van jou 

ouders met MS, meer dan gemiddeld hulp nodig heeft en deze hulp niet altijd 

meteen voorhanden is ?  

In deze presentatie gaan we in op de volgende items: 

- Wat vraagt opvoeden van een ouder met MS ? (fysiek, mentaal en emotioneel) 

- We besteden aandacht aan verschillende belevenissen van kinderen. Wat maakt 

bijvoorbeeld dat sommige kinderen geen last ervaren en andere kinderen juist 

wel? 

- Wanneer praat je over belasten van een kind en wanneer over beschadigen van 

een kind? 

- Wat zegt de Jeugdwet en de meldcode kindermishandeling hierover ? 

- Wat kun jij als zorgverlener betekenen voor een ouder met MS en hun kind? 

- Handvatten om goed te kunnen signaleren wat nodig is en om eventueel door te 

verwijzen naar de juiste hulpverlening instanties 

 

12:30-13:30 Lunch 

 

13:30-15:00 Het systeem 

  Door: Wiesje Pulles, psycholoog 

De presentatie geeft je zicht op de problematiek vanuit systeem(therapeutisch) 

perspectief. De systemische optiek plaatst de context en de wisselwerking tussen 

gezinsleden (en andere belangrijke naasten) centraal. Je krijgt handvatten in hoe 

meer inzicht te krijgen in de relatie van de patiënt met diens nabije omgeving, hoe dit 



systeem (en de plek van MS hierin) te onderzoeken en hoe het systeem meer te 

betrekken bij je behandeling. 

 

15:00-15:30 Pauze 

 

15:30-17:00 De patiënt 

  Door: Joanna Venderbos, coach, fysiotherapeut, orthomoleculair therapeut 

Dat je MS niet alleen hebt weten we denk ik ondertussen wel, jullie zeker na 

vandaag! 

Maar om de cirkel af te maken gaan we terug naar de persoon die de diagnose zelf 

heeft. Want welk rol speelt hij of zij zelf als het gaat over de beleving, draaglast en 

zorg van de mensen om hem of haar heen? 

Wat kan de persoon met MS zelf om het makkelijker te maken voor de partner, 

familie, kinderen, collega’s, zorgverleners? 

En welke rol spelen jullie daarin? 

 

17:00-17:30 Afsluiting 

  Door: Gerald Hengstman 


