
 

Duitsland verbindt zijn MS-ers via een uniek netwerk 

 

DUITS SOCIAAL NETWERK VOOR EN MET MS 

MS Connect heet het netwerk dat in 2016 opgebouwd werd door de DMSG, de Duitse MS-

Vereniging. Het kreeg een update in 2018. MS-patiënten en hun familieleden kunnen langs 

dit netwerk communiceren met andere MS-ers op landelijk en nationaal niveau. Momenteel 

zijn er meer dan 2000 geregistreerde gebruikers, en dat aantal zal zeker verder groeien. MS 

Connect biedt mensen met MS een gesloten en veilig netwerk, waarbij de Duitse MS-

Vereniging elke afzonderlijke gebruiker verifieert die bovendien individueel zijn privé-

instellingen kan aanpassen zodat hij stap voor stap meer op hemzelf gerichte informatie kan 

zoeken en gebruiken. MS Connect rust op drie pijlers: 

*  Veiligheid: MS Connect is een gesloten, beschermde omgeving voor mensen met MS. 

Enkel leden van de DMSG of officieel erkende gebruikers hebben toegang. 

* Privacy: de gebruikers bepalen zelf de mate van vertrouwelijkheid van hun persoonlijke 

informatie. 

* Vertrouwelijkheid: als brug tussen Duitse MS-patiënten wil dit initiatief isolement 

bestrijden en een beveiligde omgeving scheppen. De patiënten kunnen in contact treden 

met anderen die dezelfde ziekte moeten ervaren. 

 

NOG MEER STERKE PUNTEN VOOR PATIENTEN-BESCHERMING EN -INFORMATIE 

Communicatie gebeurt in gesloten of open chats of in gesloten groepen over een brede 

waaier van onderwerpen. Een kalender vermeldt voorts openbare of privé-evenementen 

voor MS-ers in Duitsland. Regionale MS-verenigingen in Duitsland organiseren hun eigen 

openbare groepen voor wie zij informatie over hun actie publiceren. Met een andere 

zoekfunctie kunnen andere personen in dezelfde situatie worden gevonden: info over hun 

behandeling, leeftijd, belangstelling en verblijfplaats waarmee gemakkelijker informatie over 

de toch gevoelige levenssfeer kan worden uitgewisseld. De uitbouw van MS-

gemeenschappen brengt MS-ers en hun entourage samen om ervaringen en problemen te 

delen, relaties te laten groeien en te praten over hun behoeften. Neem zeker contact met 

ons op als je zulke communities wil ontdekken. Wij zorgen er dan voor dat je bestaande 

actieve communities vindt of zullen je helpen met advies en contact om een eigen netwerk 

op te bouwen.  

 

 

 


