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Brigitte had nooit gedacht dat ze uit de kleren zou gaan voor een 
naaktfotoshoot. “Ik moest wel even nadenken toen ik gevraagd 
werd”, geeft ze toe. Het idee voor MS Ontbloot kwam van Sas-
kia Splinter, die eveneens MS heeft. Brigitte ontmoette haar via 
Hyves. “Ik merkte dat maar weinig mensen begrijpen wat ik 
doormaak. Veel mensen gaan af op het uiterlijk en gaan ervan 
uit dat het goed gaat.  Maar dan denk ik vaak: je moest eens 
weten hoe ik me op dit moment voel. Daarom was ik op zoek 
naar lotgenoten. Op internet vond ik veel steun van andere 
mensen met MS. We weten van elkaar hoe het voelt om niet 
meer alles te kunnen wat je wilt. Dat maakt deze actie zo 
mooi”, vindt Brigitte.

Zorgzaam
Ze was 41 toen de diagnose Multiple Sclerose werd gesteld. 
“Ik schrok me rot. Ik heb 25 jaar in de zorg gewerkt, dus ik wist 
wat de ziekte inhield. Maar dat is ook het vervelende aan MS. 
Je kunt niet in de put gaan zitten, want dat slaat meteen op je 
lichaam.” Een tweede klap volgde al snel daarna. Brigitte 
werd voor honderd procent afgekeurd. “Weinig mensen be-
grijpen dat. Ze denken dat het lekker is om thuis te zitten. 
Nou, ik zou niets liever willen doen dan weer te gaan werken. 
Ik ben een zorgzaam type. Daarom gaf ik me op als vrijwillig-
ster om koffi e rond te brengen in een steunpunt voor ouderen. 
Maar dat hield ik niet langer dan twee uur achter elkaar vol. 
Nu zit ik gewoon hele dagen thuis. Soms gaan er dagen voorbij dat ik al-
leen maar wat lig te lezen en veel slaap. Andere dagen gaat het beter. Ik 
hou veel van theater, maar dat gaat niet zonder obstakels. Ik heb een ei-
gen plekje dichtbij de deur, zodat ik uit de zaal kan als alle het scherpe 
licht, de muziek en andere prikkels me even teveel worden.”

Tintelingen, vergeetachtigheid, een zeurend doof gevoel en een schijn-
baar onoplosbare vermoeidheid maken het leven van de Oudenbosche er 
niet makkelijker op. Achteraf gezien spelen de klachten bij haar al veel 
langer. “Toen ik zwanger was van mijn zoon, was ik vaak ontzettend moe. 
Wanneer er dan bloed moest worden geprikt, had ik lang last van een 

tintelende arm die moeilijk te be-
wegen was. Mijn zoon is nu twin-
tig, dus het zou best kunnen dat ik 
er al die tijd al mee rond loop.” Vijf 
jaar geleden kreeg Brigitte last van 
uitvalverschijnselen. Vooral haar 
rechtse kant leek niet altijd meer te 
willen functioneren en voelt vaak 
doof aan door de tintelingen. Ze 
had zoveel last van haar rechtse 
been dat ze zelf een tijd een steun-
panty moest dragen. 

Het is onbekend hoe MS zich ont-
wikkelt. Waar de een jarenlang 
stabiel kan blijven, verslechtert bij 
de ander zijn of haar gezondheid 
ineens van de ene op de andere 
dag. Brigitte kwam met de wispel-
turigheden van de zenuwziekte in 
aanraking toen ze haar MS-vrien-
den van internet voor het eerst live 
ontmoette. “Een van de deelne-
mers kwam in haar bed naar de 
gezamenlijke lunch. Dat was zo 
confronterend. Maar aan de andere 
kant, had ze wel de moed om in het 
bed naar de lunch te komen. Die 
wilskracht, daar heb ik bijzonder 
veel respect voor”, zegt Brigitte. 
Ook het verhaal van Esmiralda is 
haar bijgebleven. “Tijdens de shoot 
was ze nog vrij fris. Een paar we-
ken later was ze in de buurt en 
kwam ze met haar man op visitie. 
De afstand van de auto naar de 
bank was al ontzettend vermoei-
end. Ook praten ging haar moeilijk 
af. Tegelijkertijd had ze enorm veel 

wilskracht en humor. Ze haalt er alles uit wat erin zit.” 

Stijlvol
Het is de onzekerheid over het verloop dat MS zo angstig maakt. De op-
brengst van het boek MS Ontbloot gaat daarom naar MS Research. Ieder 
model verschijnt met zijn of haar naaktfoto op de een pagina. Op de blad-
zijde ernaast staat een persoonlijke tekst van de deelnemer. Brigitte heeft 
al enkele foto’s mogen zien. “Het zijn echt hele mooie foto’s geworden. 
Geen pornografi sche plaatjes, maar stijlvolle naaktfotografi e.” Ze wil nog 
niet te veel verklappen over haar foto. “Iedereen zegt altijd dat ik heel lief 
en zorgzaam ben. Daarnaast hou ik ook van muziek en van dans. Die ele-
menten zie je terug in de foto.”
Brigitte kijkt terug op een hele bijzondere ervaring. “Ik heb er absoluut 
geen spijt van. We werden enorm in de watten gelegd. De visagiste/kap-
ster, de fotograaf Peter Stevens en Renate Diks van Uitgeverij Mooi Mens 
deden alles vrijwillig. Ilona, een vriendin van Saskia, had voor de catering 
gezorgd. Ze heeft ook een deken gebreid, waarvan de opbrengst naar MS 
Research gaat. Echt super. Het was ook fi jn om met zijn allen bij elkaar te 
zijn. We begrijpen elkaar en hebben ontzettend veel steun aan elkaar.” 
Brigitte hoopt dat het positieve gevoel dat ze heeft overgehouden aan de 
fotoshoot ook over komt in het boek. “Mensen met MS hoor je weinig 
klagen. Wij zijn geen zwakkelingen, maar willen juist alles uit het leven 
halen wat er nog in zit.”

‘ Weinig mensen begrijpen wat deze 
ziekte met je doet’

Brigitte Brood geeft zich bloot voor MS

De voorpagina van het boek toont Esmiralda, die vastberaden terugvecht tegen de ziekte. FOTO PETER STEVENS

Saskia Splinter is de initiatiefneemster van het boek MS Ontbloot.  FOTO PETER STEVENS

Het naaktfotoboek is een initiatief van Saskia Splinter. Acht jaar 
geleden kreeg ze de diagnose MS gesteld. In 2007 legde ze 
tweehonderd kilometer per paard af om geld op te halen voor 
MS Research. Ze bleef dromen van een nieuwe actie en riep 49 
andere mensen met MS op om zich samen bloot te geven voor 
de lens. Het resultaat is een prachtig boek met sfeervolle naakt-
foto’s en persoonlijke verhalen van mensen met MS. Het boek 
verschijnt op 13 mei en is te bestellen via de website www.ms-
ontbloot.nl. Het boek wordt ook vertaald in het Duits.

MS Ontbloot

In Nederland hebben ongeveer 15.000 mensen MS. Ieder jaar 
komen daar zo’n 350 mensen bij. Het zijn meestal vrouwen, 
maar ook mannen kunnen MS krijgen. Hoe de ziekte ontstaat, is 
niet bekend. Wel is duidelijk dat het om een aandoening aan het 
centrale zenuwstel gaat. Het ruggenmerg vertoont een soort 
littekens in de cellen rondom de zenuwbanen. De ziekte brengt 
veel vage klachten met zich mee. Krachtverlies, tintelingen, 
concentratiestoornissen, vermoeidheid, spraakgebrek en dui-
zeligheid zijn slechts enkele van de lange lijst klachten waarin 
mensen met MS zich herkennen. Ook kunnen uitvalverschijnse-
len optreden.

Multiple Sclerose

Ze zijn van alle leeftijden, komen uit heel Nederland en hebben verschillende achtergronden. 
Maar twee dingen hebben de vijftig modellen van MS Ontbloot gemeen: ze hebben Multiple 
Sclerose en ze zijn vastberaden om zich niet uit het veld te laten staan door deze ziekte. In het 
boek MS Ontbloot geven zij zich letterlijk bloot. De Oudenbosche Brigitte Brood (46) is een van 
de deelnemers, die deze uitdaging aan ging om aandacht te vragen voor de ziekte.

‘Mensen met MS
zijn geen 

zwakkelingen’

Brigitte Brood 
is één van de West-Brabantse deelnemers.
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