
MS
Presentatie van Melina en Äisha

Veel luister  plezier!



INHOUD
 Waarom doen we het over MS?

 Wat is MS?

 Wat merk je van MS? 

 Welke vormen zijn er van MS?

 Klachten bij iemand met MS

 Filmpje

 Medicijnen

 Hoe voelt MS?

 Feiten en Weetjes

 Quizzz

 Vragen, Tips en Tops

 Uitdelen



WAAROM DOEN WE HET OVER MS?

 Interessant onderwerp

 Moeder van Melina



WAT IS MS?

 Chronische ziekte

 Multiple Sclerose

 Centrale zenuwstelsel – opdracht

 Myeline

 Beschermlaag

 Ontstekingen/verhadingen

 Onvoorspelbaar

 Mama - ochtend



WAT MERK JE VAN MS?

 Ineens slechter

 Schub (sjoep)

 Nieuwe klachten- oude klachten

 Infuus

 Herkennen Schub



WELKE VORMEN VAN MS ZIJN ER?

 RR- Relapsing-remitting MS (mama)

 SP- Secondair Progressieve MS

 PP- Primair Progressieve MS



WELKE KLACHTEN BIJ MS

 -vermoeidheid

 -moeite met lopen

 -weinig kracht in armen of benen

 -problemen met zien

 -tintelingen en andere gevoelsstoornissen, denk aan een slapende 

arm maar dan dat het niet meer weggaat.

 -evenwichtsproblemen.

 -pijn

 -problemen met geheugen, onthouden, moeilijk concentreren.

 Niet allemaal tegelijk, bij iedereen anders

 Moeilijk te begrijpen

 Niet erfelijk



Animatie: Wat is MS? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SlXUKUHKeQw


MEDICIJNEN

 Stoppen

 Remmen

 Soorten medicijnen

 Mri- scan

 Dokters

 Afweersysteem 

 Hersenen - rug



HOE VOELT MS?

 Opdrachtjes 1 persoon kiezen

 Opdracht 1: Hoe voelt het om iets te doen als je vingers 

gevoelloos zijn? - snoepje uitpakken met handschoen

 Opdracht 2: Hoe ziet de wereld er uit als je alles wazig ziet? 
– pagina lezen uit boekje met wazige bril

 Opdracht 3: Hoe is het om dingen te moeten doen met 

slecht een hand? – een hand in zak andere hand broek losmaken en weer vast

 Opdracht 4: Hoe is het om je draaierig te voelen?                   
-10 rondjes draaien, stil staan en stukje lezen



FEITEN EN WEETJES:

MS is een ziekte van                     MS is niet
het centrale zenuwstelsel           besmettelijk

Ms is geen spierziekte

Meer vrouwen dan

Lang niet iedereen die                mannen hebben MS

MS krijgt heeft een rolstoel nodig

Mensen met MS leven

ongeveer net zo lang als

Waar zijn onze shirts van? mensen zonder MS



 1. Waar staan de letters MS voor?

 2. Welke 3 soorten medicijnen kun je noemen?

 3. Wat is een Schub (sjoep)?

 4. Hoeveel vormen van MS zijn er?

 5. Wat is Myeline



ANTWOORDEN

 1. M-Multiple S- Sclerose

 2. Pillen, injectie en infuus

 3. Een schub is een aanval

 4. er zijn 3 vormen van MS, RR-Relapsing-remitting,       

SP- Secundaire Progressieve  en  PP- Primaire 

Progressieve MS

 5. Een beschermlaag die rondom de zenuwen zit.



VRAGEN, 

TIPS EN TOPS



UITDELEN


