
Voorwaarden MS-opleiding 2022

MS-Opleiding

1a. Cursisten aan de MS-opleiding zijn 
werkzaam als (wijk of revalidatie) ver-
pleegkundige, verpleegkundig specialist 
of PA binnen het MS-veld. 

1b. Bij aanmelding voor de MS-oplei-
ding via mail ontvang je een link naar de 
aanmeldings- en betalingsmodule. Aan-
melding is pas compleet als cursusgeld 
is betaald, zonder betaling kan men niet 
starten met de MS-opleiding. De betaling 
moet bij aanmelding binnen zes weken 
zijn betaald. Uiterlijke betalingstermijn is 
15 december 2021.

1c. Aanmelden voor 1 septem-
ber 2021 voor de opleiding in 2022 is 
gegarandeerd plaats, hierna is plaatsing 
onder voorbehoud.

1d. Bij onvoldoende deelnemers zal de 
opleiding niet doorgaan en wordt het 
volledige bedrag terug gestort voor 1 ja-
nuari 2022.

1e. Om voor het internationaal examen 
aan het eind van de MS-opleiding in 
aanmerking te komen moet men de              
stagedag hebben afgerond en alle prak-
tijkopdrachten hebben ingeleverd die bij 
de MS-opleiding horen. Daarnaast moet 
men verpleegkundige zijn. Niet-verpleeg-
kundigen kunnen niet deelnemen aan dit 
examen. 

1f. Aanwezigheid is verantwoordelijkheid 
van de cursist zelf, hieraan worden geen 
consequenties verbonden. 

1g. Er volgt bij afmelding geen restitu-
tie van de gemiste lesdag. Mocht er-
door ziekte of andere onvoorziene om-
standigheden uiteindelijk 5 of meer 
lesdagen niet gevolgd kunnen worden 
dan kan er een restitutie van 75 euro 
per niet gevolgde lesdag plaatsvinden in 
overleg met de opleidingscommissie. 

1h. Bij annulering na aanmelding en be-
taling, wordt voor 1 november 2021, het 
geld teruggestort met uitzondering van 
administratiekosten van 25 euro. Bij an-
nulering na 1 november worden er 100 
euro administratiekosten gerekend.  Bij 
verhindering mag je iemand anders in 
jouw plaats laten deelnemen. Ook dan 
gelden er administratiekosten van 25 
euro. Iemand anders deel laten nemen 
kan alleen voor de hele cursus. Er kan 
niet halverwege gewisseld worden. 

1i. De volgende gegevens moeten wor-
den verstrekt:  

•	 Volledige naam (eventueel meisjes-
naam)

•	Werkadres 

•	Mailadres 

•	Mobiele nummer 

•	 BIG registratienummer 

•	Optioneel: gegevens tenaamstelling 
factuur of andere gegevens i.v.m. 
facturering 

1j. Aanmelden voor de MS-opleiding via : 
aanmelding@msopleiding.nl.

2. Voorwaarden volgen losse lesdag 
MS-opleiding: 

2a. Aanmelding voor losse lesdag bij 
voorkeur voor 1 september 2021 na 1 
september is aanmelding voor losse les-
dag niet gegarandeerd, aanmelding kan 
tot maximaal 1 week vóór de lesdag. Dit 
is echter afhankelijk van de grootte van 
de groep.   

2b. Bij aanmelding moet het cursus-
geld voor deze lesdag meteen voldaan 
worden, zonder betaling kan men de les-
dag niet volgen.

2c. Bij annulering voor een losse lesdag 
geldt voor zes weken aanvangsdatum 
een restitutie van 85 euro. Bij annule-
ring binnen zes weken tot drie weken 
voor aanvangsdatum geldt een restitutie 
van 50 euro Bij annulering binnen drie 
weken voor aanvangsdatum is helaas 
geen restitutie mogelijk. 

2d. Voor losse lesdagen wordt geen ac-
creditatie aangevraagd. Er wordt wel een 
certificaat van deelname verstrekt mits 
gewenst. 

2e. Kosten losse lesdag: 100 euro 

2f. Om deel te nemen aan een losse 
lesdag moet je lid zijn van de Landelij-
ke Vereniging MS verpleegkundigen of 
Stichting Verpleegkundig specialisten 
MS en in het verleden aantoonbaar de 
MS-opleiding hebben afgerond.

2g. Aanmelding voor een losse lesdag-
gaat via aanmelding@msopleiding.nl.

3. Onderwerpen en data lesdagen:* 

dag 1. 13 januari: introductie,                    
 anatomie/fysiologie, anamnese

dag 2.  31 januari: diagnose 

dag 3. 16 februari: immunologie 

dag 4. 14 maart: onderzoek 

dag 5. 11 april: vermoeidheid, angst/ 
 depressie, visusstoornissen bij  
 MS 

dag 6. 19 mei: urologie, darmfunctie  
 en seksuologie bij MS 

dag 7. 20 juni: revalidatie en voeding           
 bij MS 

dag 8. 5 september: cognitie bij MS 

dag 9. 12 oktober: belangenbeharti- 
 ging, therapietrouw, lifestyle  

dag 10. 7 november: patiënten pers- 
 pectief, professionele hou-  
 ding, brainhealth, kinderen  
 met MS 

4. Voorwaarden deelname internatio-
naal examen: 

4a. Om in aanmerking te komen voor 
het internationaal examen moet men:  
of deelnemen aan de MS opleiding 2022 
of in het verleden aantoonbaar de MS 
opleiding hebben gevolgd en tevens lid 
zijn van de LVMS of Masters in MS. Men 
moet verpleegkundige zijn. Niet-ver-
pleegkundigen kunnen niet deelnemen 
aan het internationaal examen. Cursis-
ten van de MS-Opleiding 2022 moeten 
tenminste 5 of meer lesdagen gevolgd 
hebben.

4b. Aanmelden voor het internationaal 
examen bij voorkeur voor 1 september 
2022, via aanmelding@msopleiding.nl. 

4c. Kosten van het examen zijn 100 
euro en moeten meteen bij aanmelding 
voor het internationaal examen wor-
den voldaan. Zonder betaling kan men 
niet deelnamen aan het examen. Bij 
annulering volgt geen restitutie van het 
examengeld. 

*data definitief, onderwerpen onder voorbehoud 
i.v.m. beschikbaarheid/inzetbaarheid sprekers.


