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.

Dank voor jullie financiële steun en het
delen van onderlinge ervaringen aan elkaar!

Online voorlichting
Aan de toekomstige zorgverleners heeft de
Stichting PLS weer online de aandacht
gevraagd voor wat de stichting zoal doet,
maar de belangrijkste info is toch over wat
PLS is en wat het doet met de patiënt. Ook
de filmpjes van de zorgverleners werden
goed bekeken door de aanwezigen. Dat
bleek ook uit de vragen van de studenten,
zij waren goed voorbereid. De stichting
hoopt dit nog vele jaren te mogen doen. Zo
komt PLS uiteindelijk op de kaart in
Nederland.

Hulpmiddelen onderzoek
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er
vaak onvoldoende kennis is over de
beschikbare hulpmiddelen en het
verstrekkingsproces van deze
hulpmiddelen.
Jos van de Stichting PLS heeft samen met
de studenten Sien en Mike van Zuyd
Hogeschool de oriëntatiehulp bekeken en
verbeterpunten aangedragen. Dit alles zal
in een rapport worden beschreven en t.z.t.
aangeboden worden aan de Stichting PLS.

De studenten verpleegkunde in Breda
kunnen de studie weer op school volgen.
Voor Jos is het te vermoeiend om de reis op
en neer naar Breda te maken, hij maakt
graag van de mogelijkheid gebruik om
digitaal met de klassen aanwezig te zijn en
het verhaal over PLS kan delen met de
toekomstige zorgverleners.
Bedankt school en docenten voor jullie inzet
om dit jaarlijks mogelijk te maken.

Wat is er te doen op Support?
Support heeft een boordevol en
afwisselend programma. Hier vind je
de leukste activiteiten, de nieuwste
hulpmiddelen en inspirerende
theatersessies.
Openingstijden:
Woensdag 15 juni: 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 16 juni: 9.30 uur – 16.30 uur
Vrijdag 17 juni: 9.30 uur – 16.30 uur
Zaterdag 18 juni: 9.30 uur – 16.30 uur

Onderzoekers ontwikkelen nieuwe tool
om te helpen bij het ontdekken van
zeldzame ziekten.
Een onderzoeksteam heeft een nieuwe
manier ontwikkeld om te zoeken naar genen
en genmutaties die kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van zeldzame ziekten, waarbij
enkele van de uitdagingen die typisch zijn
voor genetische analyses worden omzeild.
Lees verder………

PLS patiënten strijden in samenwerking met
artsen, wetenschappers en onderzoekers
voor oplossingen tegen de spierzenuwziekte Primaire Lateraal Sclerose.
Ook de voorlichting aan de toekomstige
zorgverleners is een doelstelling die de
Stichting PLS na streeft.
En daar is geld voor nodig.
Geef om de strijd tegen Primaire Lateraal Sclerose!
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