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Betreft: uitnodiging interactieve nascholing  ‘Multiple Sclerose, gezinsplanning en behandeling’      
9 november 2021 
 
 

Badhoevedorp, 06-09-2021 
 
 

 
Beste MS verpleegkundige, 
 
Met veel genoegen nodigen wij jou uit deel te nemen aan een interactieve nascholing over          
‘Multiple Sclerose, gezinsplanning en behandeling’  met Esther Zeinstra  (neuroloog, Isala) en       
Esther van Mil-van Hoorn (MS verpleegkundige, Ziekenhuis Rivierenland) op dinsdag 9 november 2021 
van 19.00 – 20.45 uur. 
 
MS treft vaak jongvolwassen mensen. Op deze leeftijd is de keuze om een gezin te starten heel actueel. 
Je krijgt wellicht vragen over MS en vruchtbaarheid, het effect van een zwangerschap op MS, zorgen 
over de toekomst en welke mogelijkheden er zijn rondom medicamenteuze behandeling en 
zwangerschap.  
In deze nascholing gaan de sprekers in op al deze thema’s en bespreken zij de nieuwste inzichten 
rondom de diverse ‘disease modifying therapies’ (DMT’s) en vruchtbaarheid, zwangerschap en 
borstvoeding en hoe deze kennis praktisch vorm gegeven kan worden in de spreekkamer. 
 
De opzet van de bijeenkomst zal een interactief karakter hebben. Er is ruim gelegenheid om vragen te 
stellen en samen te discussiëren. Je bent van harte welkom om casuïstiek in te brengen.  
 
Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten wij elkaar digitaal. Om de presentatie en discussie goed 
georganiseerd te laten verlopen, zal de avond gemodereerd worden door Vanessa Hens (MSL).                 
Je ontvangt voorafgaand aan deze avond alle aanvullende informatie om aan de bijeenkomst deel te 
kunnen nemen. 
Om de sessie zo educatief en interactief mogelijk te maken kun je jouw vragen over MS en 
gezinsplanning vooraf naar ons mailen. Wij zorgen dat de sprekers deze vragen ontvangen en de 
antwoorden kunnen voorbereiden. 
 
Programma: 
 
19.00 - 19.15 uur  Digitale ontvangst en uitleg 
 
19.15 - 19.40 uur MS en gezinsplanning – Esther Zeinstra 
 
19.40 - 20.00 uur Gezinsplanning en behandeling met een DMT – Esther Zeinstra 
 
20.00 - 20.10 uur Korte pauze  
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20.10 - 20.40 uur Ervaringen en praktische overwegingen in de (medicamenteuze) behandeling 

van patiënten met een kinderwens – Esther van Mil - van Hoorn 
met mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. 

	
20.40 - 20.45 uur  Samenvatting en afsluiting  
 
Je ontvangt van ons vooraf een uitnodiging voor een virtuele meeting (Teams). 
 
Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via:   sharon.terhaar@biogen.com. 
Je kunt je ook aanmelden via jouw Biogen MSL:   
vanessa.hens@biogen.com 
evelyn.wiglema@biogen.com 
rob.vandenbrule@biogen.com 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
Vanessa Hens   Evelyn Wiglema   Rob van den Brule 
Medical Science Liaison  Medical Science Liaison  Senior Medical Science Liaison 
 
 
 
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Biogen Netherlands B.V. 
 

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je vinden op www.biogen.nl/nl_NL/privacy-policy.html , kies dan 
voor “Privacyverklaring voor zorgverleners”. 

 


