De gezichten achter MS-onderzoek

Veel nieuwe antwoorden,
maar ook steeds nieuwe vragen
ln Nederland is sprake van hooggekwalificeerd onderzoek naar MS. Daarbij zijn - niet in het minst
door de financiële steun van de Stichting MS Research - steeds weer nieuwe onderzoeksprojecten uitgezet,
die steeds opnieuw belangrijke antwoorden hebben opgeleverd. Toch is intussen het aantal vragen bepaald
niet minder geworden en zou onderzoek waarschijnlijk nog jaren moeten worden voortgezet. Zelfs op de
basisvraag, hoe ontstaat MS, is het antwoord nog steeds niet eenduidig, zelfs niet bij de topwetenschappers
op dit gebied in Nederland.
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