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Parkeren
In de bijlage vindt u informatie over de bereikbaarheid en de 
parkeergelegenheid van de Stadsgehoorzaal in Leiden.  

Uitnodiging
MS-symposium Alrijne 



Programma MS-symposium 
‘Maatwerk doen we Samen’ 

13.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en muziek

14.00 uur Opening door dagvoorzitter Tom van ’t Hek

14.05 uur Presentatie MS-centrum 

14.15 uur  Uitreiking officieel keurmerk door het Nationaal MS Fonds 
Prof. Dr. Huub Middelkoop, hoogleraar neuropsychologie, reikt 
namens het Nationaal MS Fonds het Vlinderkeurmerk uit aan 
Marja Ho-Dac, lid raad van bestuur Alrijne.

14.30 uur  Hoe goed neemt u waar?  
Illusionistenduo Rob en Emiel, bekend van tv, nemen u mee in de 
wereld van illusie. Ervaar zèlf het belang van goede waarneming.

15.00 uur Pauze

15.45 uur  Blik op de toekomst 
Elske Hoitsma, neuroloog Alrijne, vertelt hoe het MS-centrum 
het concept ‘Maatwerk Samen’ wil gaan uitwerken.

16.00 uur  Denk mee over het MS-patiëntendossier 
Kick-off voor het werken met een persoonlijke gezondheids-
omgeving, onder leiding van Tom van ‘t Hek.

16.50 uur Feestelijke afsluiting 

17.00 uur  Borrel en muziek

Graag nodigen wij u en uw introducé(s) uit voor  
het MS-symposium ‘Maatwerk doen we Samen’  
ter gelegenheid van de certificering van het MS-
centrum van Alrijne. 

Datum: 21 april 2017
Locatie: Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden 
Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur

Aanmelden
U kunt zich voor het MS-symposium aanmelden via het formulier op 
de website: www.alrijne.nl/mssymposium. Wilt u zich uiterlijk vrijdag 
7 april inschrijven? Heeft u nog vragen over het MS-symposium? 
Deze kunt u stellen via de e-mail: MS-symposium2017@alrijne.nl.

Over het MS-centrum van Alrijne
Het MS-centrum van Alrijne is een bovenregionaal expertise-centrum. 
Het is een groot MS-centrum met ongeveer 800 MS-patiënten onder 
behandeling. Onder meer het LUMC stuurt patiënten door naar Alrijne. 
Het MS-centrum is gecertificeerd met het Vlinderkeurmerk van het 
Nationaal MS Fonds.

De kenmerken van het MS-centrum zijn:

•  alle reguliere behandelingen voor MS zijn mogelijk;

•  uitgebreid multidisciplinair team;

•  uitgebreide samenwerking in de regio met onder meer  
het LUMC, VUmc, Rijnlands Revalidatie Centrum maar ook  
binnen een groot netwerk van fysiotherapeuten, logopedisten  
en psychologen;

•  maatwerk en zelfmanagement.


