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

Dank voor jullie steun!

Het bestuur van de Stichting PLS wenst
iedereen prettige feestdagen toe.
Ondanks de omstandigheden door corona,
hopen wij dat dit geen eenzame dagen
worden.
Nu fysiek contact vermeden moet worden
zijn er legio andere mogelijkheden om
toch oog te hebben voor de ander. Denk
aan een telefoontje, appje, videogesprek,
kaartje.

Microsoft Teams-vergadering, over de ervaring met de
zorg samen met studenten verpleegkunde Avans
Hogeschool Breda en Den Bosch. Weer een kans om
de motorneuron ziekte Primaire Lateraal Sclerose
naamsbekendheid, de vaak complexe zorgbehoefte en
de weg naar de uiteindelijk diagnose PLS door te
geven aan de toekomstige zorgverleners.
Jos aan het werk met laptop en het tekst naar spraak
programma op de kleinere Chromebook.
Onmisbaar voor Jos om voorlichting te geven.

De Stichting PLS deed ook dit jaar weer mee
met het project ‘Patiënten- en
Burgerinitiatieven. Uitgevoerd door 2e jaar
studenten Gezondheidswetenschappen aan de
Universiteit van Maastricht.
Door de corona maatregelen waren de
persoonlijke contacten helaas niet mogelijk.

Het onderzoek is te lezen via deze link:
https://www.p-ls.nl/pdfdocumenten/Eindrapport_2020_
eerstelijnszorgbehoeften
PLSpati%C3%ABnten.pdf

De Stichting PLS heeft een nieuw logo.
Wij hopen dat dit logo meer aandacht
trekt dan het vorige.

Terugkijken ALS, PSMA en
PLS patiënten en naastendag.
Klik op de afbeelding om de video te
starten.

Beeldbellen met de studenten van het UM
tijdens dit symposium waar de presentatie
van het onderzoek werd getoond,
met de melding dat 24 PLS patiënten de
vragenlijst hebben ingevuld.
Een uitzonderlijk hoog aantal. De Stichting
PLS hoopt dat deze aantallen om mee te doen
aan een onderzoek blijft stijgen.
Voor de studenten goed maar zeker voor de
naamsbekendheid van PLS.

Feestdagen, vieringen en stilstaan bij speciale
momenten zijn belangrijke tradities in ons
leven. Het zijn dagen en momenten waarop
we samen komen met de mensen die voor
ons belangrijk zijn, het gezellig hebben en
genieten van rituelen. De houvast en steun
die we hieruit putten is juist in deze periode,
waarin we elkaar minder zien, zo belangrijk.
Focus op wat er wel kan!
Bespreek samen de verschillende
mogelijkheden, op een aangepaste manier,
kleine gezelschappen of digitale
mogelijkheden. Blijf gezond en let op elkaar,
zodat wij 2021 wel bij elkaar kunnen komen.
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