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Info-avond voor personen met MS
Op donderdagavond 6 september 2018 organiseert het NMSC een info-avond voor personen
met MS en allen die interesse hebben.
De presentaties zullen gaan over het interpreteren van NMR-beelden, stamceltransplantatie
en over het darmmicrobioom. Na de pauze gaan workshops door over muziektherapie,
neuropsychologie en mindfulness.
Deelname is gratis. Inschrijven is wel nodig en kan tot 1 september via
https://www.mscenter.be/nl/nieuws-events/infoavond-voor-personen-met-ms-0
Voor meer info: ann.vanremoortel@mscenter.be

RIMS-congres
Het NMSC was actief aanwezig op het RIMS-congres 2018 “MS Rehabilitation accros the
lifespan” in Amsterdam. Het waren leerrijke dagen met poster sessions, platform presentaties
en special interest groups.
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Campagne ‘what matters to you?’
Op 6 juni ging voor de tweede maal de
internationale ‘What matters to you’-dag
door.
De campagne wil aangeven dat kwaliteitsvolle
zorg ook te maken heeft met de persoonlijke
dingen, die belangrijk zijn voor de zorgvrager.
Ook het NMSC nam deel aan de campagne.
Met de werkgroep Intimiteit en Seksualiteit
(WIS) wilde het Nationaal MS Centrum dit
belangrijke, maar te vaak vergeten, zorgthema
uit de schaduw halen. Intimiteit en seksualiteit
zijn immers basisbehoeften voor iedereen,
ook voor mensen met MS.
Op 6 juni stond een interactieve info-stand in het reva-centrum om mensen (opnieuw) te laten
kennismaken met de ondersteuning die de WIS kan bieden.

Dag van de handhygiëne
Hygiëne - en vooral handhygiëne - is heel belangrijk in de gezondheidszorg. Daarom
organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks op 5 mei de Internationale dag van de
handhygiëne.
Ook het NMSC nam deel aan deze campagne. Iedereen was welkom aan de stand handhygiëne
om deel te nemen aan de handentest. Ook patiënten namen enthousiast deel aan de
campagne. Uit de 54 deelnemers werden 3 winnaars beloond met een powerbank (een
externe mobiele batterij die van te voren kan worden opgeladen).

Wist je dat?
Abonneren op deze nieuwsbrief kan via inschrijving op de mailinglijst.
Het volstaat om hiervoor je e-mail adres in te geven op de homepage van de website van het
NMSC: https://www.mscenter.be/nl
Je kan op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van het NMSC via
Facebook!
Like en volg onze pagina en blijf zo op de hoogte:
www.facebook.com/nationalmscenter/

Vriendelijke groeten,
Comité Informatie & Communicatie

