Nieuws
van de Stichting PLS

Doneer: NL37 SNSB 0902 2158 92

Beste lotgenoten, sponsoren en mensen
die zich belangeloos inzetten om PLS op
de kaart te krijgen.

Dr. Marion Sommers-Spijkerman is
bezig met het project ALS Parents &
Kids Support.
Het overkoepelende doel van dit project
is om de informatie en zorg te
verbeteren voor gezinnen waarin de
vader of moeder ALS, PSMA of PLS
heeft.
Eind februari 2020 wil zij starten met
het werven van ouders en jongeren voor
deelname aan een interview.
Voor deelname klik op de afbeelding om
het document te downloaden.

Dank voor jullie steun!

Ook voor PLS patiënten!

De Stichting PLS is beeldmateriaal aan het
verzamelen van diverse therapieën waar een
PLS patiënt mee te maken krijgt om de kwaliteit
van leven te behouden en/of te verbeteren.
Doel van deze film is om (toekomstige)
therapeuten een inzicht te geven van de
beperkingen maar zeker de mogelijkheden voor
een PLS patiënt.
De Stichting PLS gaat gebruik maken van deze
film bij voorlichtingen op scholen/universiteiten.
De PLS patiënt heeft dan ook een beter inzicht
of deze therapieën van toepassing zijn op
zichzelf en zijn/haar therapeut hier op wijzen.

Doneer aan de Stichting PLS
Hoe kunt u de Stichting PLS helpen?
Zonder donaties kunnen wij de
doelstelling, om er te zijn voor de PLSers, niet halen.
We zijn dan ook ontzettend blij met
trouwe donateurs die onze projecten en
onderzoek mogelijk maken.
Help ook mee de PLS-er een kans om nu
te leven te geven. Een bijdrage klein of
groot, eenmalig of vast: onze dank is bij
iedere donatie even groot!

Rekeningnummer Stichting PLS:
NL37 SNSB 0902 2158 92

Alle beschikbare informatie over PLS wordt ook
getoond via de website van het ALS Centrum op
de pagina bestemd voor PLS patiënten.
Bezoek regelmatig deze pagina voor het recent
nieuws.
Klik op de afbeelding om naar de pagina te
gaan.
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