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VOORWOORD
MS Multiple Sclerose

Ziekte aan het centrale zenuwstelsel



WAT IS MS?
• Ziekte aan het centrale zenuwstelsel
• MS is geen spierziekte
• Hersenen een soort computer
• Van hersenen via je zenuwen naar je spieren
• Beschermlaag
• Ontstekingen
• Chronisch
• Niet te genezen 



Filmpje






HOE ONTSTAAT MS?
• Weet niemand
• Dokters en onderzoekers willen het begrijpen
• Stoppen of genezen
• Onderzoeken
• Afweersysteem



WELKE VORMEN VAN 
MS ZIJN ER?

• RRMS
• SPMS
• PPMS

Schub (sjoep)



WELKE MS-KLACHTEN 
KUNNEN VOORKOMEN?

• Weinig kracht in armen of benen
• Zicht 
• Vermoeidheid
• Moeite met staan en lopen
• Tintelingen en gevoelsstoornissen
• Evenwichtsproblemen
• Pijn
• Problemen met geheugen



OPDRACHTEN
• Hoe voelt het om iets te doen als je vingers gevoelloos zijn?
• Hoe ziet de wereld er uit als je alles wazig ziet?
• Hoe voelt het om moeite te hebben met het bewegen van je 

armen en benen?
• Hoe is het om evenwichtsproblemen te hebben?



BEHANDELEN VAN MS

• Medicijnen
• Therapie



MEDICIJNEN
• Remmende medicijnen alleen voor RRMS
• Injecties
• Pillen



THERAPIE
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Logopedie
• Revalidatietherapie 



MIJN MOEDER
Verlamming linker gezichtshelft

2015

Werkt niet meer
Loop medicijn



WEETJES

• MS is geen spierziekte
• Iedereen kan MS krijgen maar de meeste krijgen het tussen 20 en 40 jaar
• Iemand die MS heeft zit niet altijd in een rolstoel
• MS is niet besmettelijk
• Mensen met MS leven even lang als mensen zonder MS
• Meer vrouwen dan mannen hebben MS 



QUIZ

Quiz maken



ANTWOORDEN
1. H  Multiple Sclerose
2. E  zitten daar soms tijdelijk in, soms voor altijd
3. R  ziekte aan het centrale zenuwstelsel
4. S  dat weten de onderzoekers nog niet
5. E  erg verschillend, soms zijn ze hetzelfde, zo zijn de meesten vaak moe
6. N  de meesten zijn tussen de 20 en 40 jaar oud
7. E  ja hoor, je moet alleen opletten dat je niet te moe wordt
8. N  nee MS is een chronische ziekte, dat betekent dat het nooit meer over 
gaat als je het hebt



VRAGEN 
TIPS
EN 

TOPS
Bedankt voor het luisteren
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