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Digitale Buddy
helpt mensen
met MS ‘met
kleine stapjes’

In hun kracht zetten
Na jaren aan de tekentafel is de Digitale Buddy
sinds april jl. nagenoeg klaar voor gebruik.
De Digitale Buddy biedt digitale coaching
om de kwaliteit van leven te verhogen. De
app telt drie onderdelen: het Kenniscentrum,
Persoonlijke Doelen en de Community. In
het Kenniscentrum is uitgebreide informatie
over MS te vinden. Gebruikers kunnen in
de Persoonlijke Doelen aan de slag met
doelen over bijvoorbeeld energiebalans, een
gezonder eetpatroon, bewegen of relaties.
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In de Community ontmoeten zij andere

Maar hoe doe je dat? Maja Visser-

gebruikers en kunnen zij in een veilige

van Loon bedacht samen met haar
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Als je MS krijgt, is het de kunst om

helpt mensen met MS hun kwaliteit
van leven te verhogen.

In zijn spreekkamer in het Elisabeth

de Tiny Habits-methode. De Digitale Buddy
wil mensen met MS in hun kracht zetten.’
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Stamtafel en de Wageningen Universiteit.

zij uit. ‘Het moest toegankelijk worden voor
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De Buddy moet nog meer body krijgen.’ ■

‘De Digitale
Buddy zet
mensen met
MS in hun
kracht’
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