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Met MS in beweging (van de redactie) 

Een jaar geleden maakte de redactie voor het eerst in tien jaar tijd een themanummer met als 
onderwerp ‘MS en Internet’. De redactie was best trots op het resultaat en besloot al snel een jaar later 
weer een themanummer uit te brengen. Over het onderwerp waren de redacteuren het snel eens: ‘sport 
en ontspanning’. Maar gaandeweg is het onderwerp ‘sport’ wat onderbelicht gebleven. Kennelijk zaten 
we teveel naar de Paralympics te kijken en vergaten we te schrijven. 
 

Geen sport dus maar een nummer over 'met MS in ‘beweging’. MSzien blijkt een 
reislustige redactie te hebben waarbij Marjolein duidelijk wèl een link maakt met 
het element ‘sport ‘. Zij reisde in augustus af naar het uiterste noorden van Noord 
Amerika, Alaska. En... de motorfietsen gingen mee! Op de motorfiets is Marjolein 
nu onderweg van Alaska naar het meest zuidelijke puntje van Zuid Amerika, 
Tierra del Fuego. Sowieso ongelooflijk, zo’n enorme tocht op de motorfiets en 
zeker voor iemand met MS! Isabella de Jong maakte een flinke rondreis door 
Vietnam. Ok, niet op een motorfiets maar wel als backpacker. Per bus, trein en 
vliegtuig maar ook met veel wandeltochten. Haar belevenissen zijn zeker de 
moeite waard om te lezen. En wat te denken van een reis van veertien maanden 
door Zuid Europa, in een Canta! Zo’n klein Ferrari-rood gehandicaptenautootje. 
Marja Morskieft interviewde Babs Götte over haar langdurige avontuur.  

 
Minder avontuurlijk maar niet minder leuk om te lezen zijn de columns van Hanneke Hulst en Matt Dings. 
Hanneke komt er eerlijk voor uit niets met sport te hebben en noemt allerlei redenen om toch vooral niet aan 
sport te doen. Maar ontspanning, daar stopt ze wel graag haar tijd in. Matt Dings zoekt het ook meer in 
ontspanning dan in sport en verzucht “ik zou wel eens vakantie willen hebben van mijn mankement”.  
 
Het leek de redactie moeilijk om het onderwerp ‘bewegen’ in de prachtige serie MS Onderzoek in Nederland 
aan bod te laten komen. Maar Raymond Timmermans vond in prof. dr. Piet Stinissen de perfecte match. De 
Belgische professor is meteen enthousiast over het thema: “Beweeg als het kan, dat is gezond, absoluut. 
Bewegen is zeer belangrijk voor mensen met MS”. Een boeiende conversatie over allerlei activiteiten in België 
waar je als Nederlander met jaloerse ogen naar kijkt.  
 
Zelf weet ik inmiddels maar al te goed hoe belangrijk bewegen is. In © Stichting Vrienden MSweb MSzien 
nummer 1 van dit jaar vertelde ik over mijn onfortuinlijke scootmobieltocht waardoor ik in een revalidatieoord 
belandde. Ik schrijf daar: ”Achteraf gezien had ik veel eerder met ‘revalideren’ moeten beginnen”. Maar 
inmiddels weet ik ook dat lang niet elk Revalidatieoord verstand heeft van MS. Het oord waar ik verbleef in 
ieder geval totaal niet. Halverwege mijn ‘revalidatietijd’ viel ik nogmaals. De douchestoel kieperde om 
waardoor ik mijn bovenbeen brak. Zes weken mocht ik dat been niet belasten. Ik kon alleen oefeningen op 
bed of in een stoel doen. Het enige wat de fysiotherapeut wist te doen was een briefje laten brengen door een 
stagiaire. Daar stonden acht plaatjes op met beschrijving van ‘de oefening’. Van de acht oefeningen kon ik er 
zeven! niet doen. Niet vanwege mijn gebroken been maar vanwege mijn MS.  
 
Gelukkig ben ik weer thuis en probeer zo goed mogelijk te... bewegen/revalideren. Vind je deze MSzien 
interessant en zie je het als een uitdaging hier in de toekomst een bijdrage aan te leveren? Schrijf een mailtje 
aan redactie@mszien.nl. 
 
Nora Holtrust - hoofdredacteur
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Prof. dr. Piet Stinissen: ‘Bewegen is belangrijk’ 

MS-onderzoek in Nederland (24): 

Vanaf de benoeming in 1995 van MS-professor dr. Chris Polman is in Nederland sprake van 
hooggekwalificeerd onderzoek naar Multiple Sclerose. MSzien belicht waartoe dit leidt, met een 
artikelenserie waarin vooral universitaire wetenschappers aan het woord komen. Soms een 
buitenlander werkzaam in Nederland. Zoals een tijdje terug de Belg prof. dr. Jacques De Keyser, lange 
tijd in Groningen, nu in Brussel. In deze aflevering een Belgische wetenschapper die nauw 
samenwerkt met Nederlandse onderzoekers: prof. dr. Piet Stinissen. 

Door: Raymond Timmermans

Hij is zeer enthousiast over het thema van deze editie van MSzien. “Beweeg als het kan, dat is gezond, 
absoluut. Bewegen is zeer belangrijk voor mensen met MS. Ik zeg dit juist omdat ik sinds enkele jaren twee 
collega’s heb, Peter Feys en Bert Op ’t Eijnde, die in het bijzonder onderzoek doen naar de 
bewegingsaspecten in het geval van MS. Dit team onderzoekt hoe beweging de spierzwakte bij MS gunstig 
kan beïnvloeden. En geloof me, dat blijkt zeker het geval. Ze kijken in dit verband niet alleen naar de effecten 
van training op zaken als spierkracht, wandelpatroon en loopgedrag, maar proberen ook nieuwe vormen van 
revalidatietherapie uit, bijvoorbeeld door gebruik te maken van robots en computergames”. 

Aan het woord is prof. dr. Piet Stinissen (1964), van de universiteit in het 
Belgische Hasselt - of eigenlijk Diepenbeek, een kleine gemeente aan de 
oostkant van de BelgischLimburgse hoofdstad Hasselt. Tal van functies. 
Waaronder hoogleraar, hoofd van de faculteit Geneeskunde en 
Levenswetenschappen, de vakgroep fysiologie – biochemie – immunologie en 
directeur van het Biomedisch Onderzoeks Instituut (Biomed). Dat instituut is 
intensief met MS bezig. Toevallig tegengekomen bij de vorige aflevering van 
deze serie, over prof.dr. Jack van Horssen, neurobioloog. Door Piet Stinissen 
aangetrokken als gasthoogleraar bij het Biomed. 

Movetosport.be 
Op het gebied van MS houdt Piet Stinissen zich met diverse deelgebieden 
tegelijk bezig. De studie naar de bewegingsmogelijkheden en -
onmogelijkheden is er slechts één van. “Onze Peter is een therapeut met veel 
ervaring in MS. Hij is niet alleen hier een gespecialiseerd docent, hij is ook nog 
eens voorzitter van de vereniging van Europese MS revalidatiecentra, in het Engels afgekort de RIMS. Bert is 
sportfysioloog, die heel wat Belgische topsporters begeleidt en zijn expertise nu ook toepast bij MS-
onderzoek”. 

Samen hebben ze in Hasselt een onderzoeksgroep uitgebouwd die zich onder meer inzet voor het vertalen 
van wetenschappelijke kennis naar echte toepassingen voor mensen met MS. Ze hebben ook aan de wieg 
gestaan van de Belgische stichting Move to Sport – “laten we zeggen: Bewegen is ook sport” - die tot doel 
heeft om gezond sporten bij met name personen met MS te bevorderen (zie www.movetosport.be). Een in 
Europa voor zover bekend uniek genootschap, met als voorzitter Paul van Asch: kinesitherapeut. Dat is een 
fysiotherapeut die zich in het bijzonder richt op het menselijk bewegingsapparaat. Nederland kent op dit 
gebied alleen nog een breed gericht orgaan, bedoeld voor diverse mensen met een ziekte of handicap:  
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Sportzorg.nl. Een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse 
Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), met financiële ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). 

MS-patiënten naar Peru 
Paul van Asch is de initiatiefnemer van een heel bijzondere sportieve inspanning die een groep van zes 
Vlaamse vrouwen en drie mannen met MS tussen 21 september en 5 oktober gaat leveren in Peru. “We gaan 
een tocht maken die de Salkantay Trail heet, een tocht van vier dagen over een afstand van 50 kilometer op 
een maximale hoogte van 4650 meter, waar de temperatuur 's nachts kan dalen tot -5°C”. 
 

Er gaan tien artsen en therapeuten mee, onder wie naast Paul 
van Asch ook de eerder genoemde Peter Feys en Bert Op ’t 
Eijnde. Alle deelnemers zijn eerst uitgebreid sportmedisch getest 
en hebben drie maanden lang een trainingsprogramma gedaan. 
“Onderweg wordt bij iedereen een hartslagmeter aangesloten en 
bij thuiskomst gaan we opnieuw testen en alle gegevens 
analyseren”. 
 
Professor Peter Feys: “Deze tocht daagt mensen met MS uit om 
te durven handelen, samen met hulpverleners die ook nog veel 
te leren hebben. En een nevendoel is geld inzamelen om een 
schooltje te bouwen in Catacaos, in noord Peru. Bovendien 

willen we zo de ziekte Multiple Sclerose meer bekendheid geven bij het grote publiek en vooral nog het leven 
met deze aandoening op een positieve manier belichten.” Wie ze wil volgen kan dat doen via 
www.msmachupicchu2012.be. 

Vele aandachtsterreinen 
Als gezegd: bewegen is een van de vele aandachtsterreinen van professor Stinissen. “Ons instituut heeft al 
een lange traditie in het onderzoek van MS. Er werken nu meer dan 150 wetenschappers, artsen en technici, 
van wie een aanzienlijke groep onderzoek doet naar en rond MS”.  

Snelle prater. Bruine ogen, smalle mond en licht grijzend haar. Geboren in Genk en gestudeerd in Antwerpen 
en Diepenbeek, waar hij nu ook woont, niet ver van het instituut. Getrouwd en vader van twee dochters, 19 en 
16 jaar. Als zovelen in deze serie begonnen met biochemie en zich nadien bekwaamd in immunologie, de 
wetenschap die onderzoek doet naar het immuunsysteem, de afweermechanismen. Na genetisch onderzoek - 
onder meer naar de ziekte van Alzheimer – als bijna vanzelf aan de slag gegaan in de MS onderzoeksgroep 
van het toenmalige dr. Willems Instituut in Diepenbeek, de voorganger van het Biomed. En nu een zeer 
gewaardeerde prof in de immunologie. 

Versnelde veroudering immuuncellen 
“Ons onderzoek hier richt zich vooral op de rol van het afweersysteem bij MS. Er zijn aanwijzingen dat een 
ontspoord afweersysteem een belangrijke rol speelt. We kijken naar diverse aspecten van het 
immuunsysteem om beter te begrijpen wat er misloopt en die kennis te gebruiken om op zoek te gaan naar 
betere behandelingen. Zo hebben we gevonden dat de cellen die instaan voor de controlefunctie van het 
immuunsysteem, de regelaars, oftewel de zogeheten regulatoire Tcellen, bij mensen met MS slecht 
functioneren. Ook vertoont hun afweersysteem vaak tekenen van versnelde veroudering.” 
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Hersenonderzoek met erfgeld 
Het Biomed doet vooral onderzoek met echte patiënten, en daarnaast proefdier-onderzoek met meestal ratten 
en muizen. Tot nog toe niet met hersenweefsel zoals in Amsterdam. En vooral daarvoor hebben ze Jack van 
Horssen aangetrokken (zie aflevering 23 van deze serie).  
 
“Een tijdje geleden kregen we een aanzienlijke som geld van een overleden dame uit de regio, Rosa van 
Brabant, die een groot deel van haar bezittingen doneerde voor het MS-onderzoek in ons instituut. We wilden 
met deze investering iets extra’s doen. Een nieuwe component toevoegen. En hebben ervoor gekozen een 
kleine groep op te starten onder leiding van een externe onderzoeker. Omdat wij nog onvoldoende kennis  
hadden van microscopisch onderzoek van hersenen zochten we iemand die ons hiermee kon helpen. En die 
hebben we in Jack gevonden.  
 
We kenden hem al een tijdje als één van de jonge rising stars in het MS-onderzoek maar vooral ook als een 
zeer gedreven onderzoeker die erg open staat voor samenwerking. Het is schitterend om te zien hoe Jack 
onze jonge onderzoekers stimuleert en op zeer korte termijn al een belangrijke invloed heeft op het lopende 
onderzoek in ons instituut. We zien dit ook als een manier om de samenwerking met de Nederlandse groepen 
nog te versterken. 
 
‘Onderzoek in Nederland op hoog niveau’ 
Hij vervolgt in één adem: “We hebben trouwens al geruime tijd goede contacten met de MS onderzoekers uit 
Nederland. Een ruime delegatie van ons instituut is jaarlijks aanwezig op de MS onderzoeksdagen in 
Nederland, en we ontmoeten mekaar geregeld op de internationale congressen. Vele Nederlandse 
onderzoekers zijn ook al bij ons langs geweest voor lezingen, het beoordelen van doctoraten, enzovoort. En 
dat is een goede zaak. Want het MS-onderzoek staat in Nederland op zeer hoog niveau”. Een tiental jaar 
geleden begon dat zo’n beetje met de inmiddels tot professor benoemde MS-neuroloog Raymond Hupperts in 
toen Maastricht, nu Sittard. “Raymond en mijn groep hebben intussen diverse stukken samen geschreven.” 
 
Voeding 
Een ander deel van de erfenis besteedt het Biomed aan onderzoek naar de mogelijk beschermende effecten 
van bepaalde voedingsonderdelen. Piet Stinissen: “Er is nog weinig bekend over de effecten van voeding op 
chronische ziekten zoals MS. Nochtans zijn er aanwijzingen dat dit toch wel een rol kan spelen. Myeline, de 
isolerende stof rondom zenuwen die bij MS blijkt te zijn aangetast, bestaat voor het overgrote deel uit vetten 
waaronder cholesterol. Dat geeft ons misschien mogelijkheden tot beïnvloeding via voeding. Dit onderzoek 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze kennis overhet ontstaan en herstel van MS-letsels en inzicht 
geven hoe ons dieet deze mechanismen kan beïnvloeden”.  

Gemiddelde werkdagen heeft hij nauwelijks, al zitten de elementen vergaderen, lesgeven, documenten lezen 
en schrijven plus lezingen houden er vrijwel altijd in. “Ik heb het grote geluk dat mijn job erg afwisselend is, en 
daarom is geen dag dezelfde. Het is een combinatie van vele boeiende activiteiten die als doel hebben om 
ons instituut goed te laten functioneren. En uiteraard leiden we jonge mensen op, zowel studenten als jonge 
onderzoekers. Op die manier bouwen we mee aan de toekomst voor mensen met MS. Kortom: ik ga elke dag 
met veel plezier aan de slag”.  

Al zijn inspanningen zijn er, zoals hij zegt, op gericht mensen met MS hoop te kunnen geven. En dat het 
daarbij nog steeds niet is gelukt iets te vinden dat de ziekte kan genezen, verdriet hem zeer. Maar, zo sluit hij 
af: “In contacten met mensen met MS valt het me steeds meer op hoe moedig zij met hun ziekte omgaan. En 
hoe nuchter ze zijn met betrekking tot het wetenschappelijke onderzoek. Ze beseffen gelukkig heel goed dat  
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het erg lang duurt voor onderzoek tastbare resultaten oplevert voor de man of vrouw met MS. De weg van een 
hoopvol resultaat in het laboratorium of een positief resultaat in een proefdierstudie naar een oplossing voor 
de patiënt blijft nou eenmaal heel erg lastig en meestal onvoorspelbaar. Samenwerking bij dat onderzoek, in 
België zelf, maar zeker ook met Nederlandse onderzoekers, is daarbij van groot belang”. 

MSzien is deze artikelenserie begonnen in het voorjaar van 2007. Eerder kwamen prof. dr. Chris Polman, prof. dr. 
Frederik Barkhof, prof. dr. Rogier Hintzen, prof. dr. Jon Laman, prof. dr. Erik Boddeke, dr. Eric Ronken, drs. Hugo 
Hurts, dr. Sandra Amor, dr. Inge Huitinga, dr. Wia Baron, dr. Leonie Boven, dr. Bert ’t Hart, dr. Jeffrey Bajramovic, dr. 
Brigit de Jong, prof. dr. Raymond Hupperts, dr. Freek Verheul, dr. Sjef Jongen, dr. Stephan Frequin, prof. dr. Jacques 
De Keyser, prof. dr. Otto Roelf Hommes, prof. dr. Bernard Uitdehaag, drs. Dorine Siepman, dr. Wieneke Mokkink, 
Marco Heerings (Nurse Practitioner), prof. dr. Elga de Vries, dr. Lizette Ghazi-Visser en prof. dr. Jack van Horssen 
aan het woord. Medisch adviseur voor de serie is Mart Mantel. 
 
MSweb archiveert de artikelen in de rubriek Meer over MS >> Wetenschap onder het motto: ‘MS-onderzoek in 
Nederland’. De meest recente afleveringen zijn ook te vinden in de rubriek Magazine. 
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‘Living our dream’: Van Alaska naar Tierra del Fuego 

‘Later is te laat’. Dat is het positieve dat de diagnose MS mij dertien jaar geleden gebracht heeft. Als je 
dingen wilt doen, moet je het nú doen en niet wachten tot je ooit een keer met pensioen gaat. Vandaar 
deze reis. Mijn vriend Chris en ik rijden sinds eind juli op twee motorfietsen van Anchorage, Alaska 
naar Tierra del Fuego, het zuidelijkste puntje van het Zuid-Amerikaanse continent. We hopen daar in 
januari 2013 aan te komen. Een hele uitdaging als je je MS en je medicijnen met je meesjouwt.  
Door: Marjolein van Woerkom 
 

Zuid-Amerika was altijd al mijn droom: daar wilde ik een keer heen. Een 
trip van twee maanden naar Oost-Europa en Rusland op de motor 
overtuigde mijn vriend ervan dat ook het doorkruisen van het 
Amerikaanse continent mogelijk was. Dus waarom zouden we alleen 
Zuid-Amerika doen? We konden net zo goed starten in het hoge Noorden 
en afdalen naar het lage Zuiden. Vorig jaar september zijn we begonnen 
met plannen en nu is het een feit: We are living our dream. We hebben 
onze motoren laten overvliegen naar Anchorage, de hoofdstad van 
Alaska, en rijden nu bepakt en bezakt door het Amerikaanse land.  

Terwijl ik dit schrijf zitten we in Canada en genieten met volle teugen. Elke dag maken we wel een ‘wauw!’-
moment mee. Dat kan een kudde bizons op de weg zijn die we moeten doorkruisen, maar ook een leuk 
gesprek met een local. Want dat levert ons tips op voor een place to visit of een road to go, of een boeiend 
verhaal over het alledaagse leven hier. Dat maakt onze trip extra interessant. 

Mijn MS lijkt zich altijd te verstoppen als we op reis zijn; de MS-moeheid waar ik in het normale leven veel last 
van heb lijkt te zijn verdwenen. Ik ben, net als Chris, moe van een dag rijden. Even een nachtje slapen en we 
staan weer met volle energie op. Althans ik, hij heeft eerst koffie nodig om wakker te worden. Qua fysieke 
gesteldheid mag ik sowieso niet klagen. Mijn sleepbeen uit zich alleen bij lange wandelingen. De motor is 
daarom een uitermate geschikt vervoermiddel. Je zit erbij en hoeft alleen maar gas te geven.  

Toch durf ik het niet aan om een tijd lang zonder medicijnen door het leven te 
gaan. Ik heb dat een half jaar geprobeerd vanwege de nare spuitplekken die ik 
kreeg van de Copaxone, maar mijn MS-klachten verergerden. Ik had gehoopt op 
Fingolimod, maar mijn verzekeraar vond mijn MS niet erg genoeg om dat te 
willen vergoeden. Ik zou eerst een heftige schub moeten krijgen, stelden de 
voorwaarden. Hoe krom kan de sociale verzorgingsstaat in Nederland zijn?! 

Nu sjouw ik dus twee thermosflessen vol met spuiten rond, en moet het water regelmatig verversen om de 
medicijnen koud te houden. Vooralsnog gaat dat goed, maar de dagen en nachten worden warmer naarmate 
we richting Amerika crossen. De boeren daar zien niet voor niets al hun gewassen verschrompelen door 
extreme droogte. Hoe zouden mijn medicijnen zich daar houden? Onderweg zal ik ook nog een keer een 
tweede portie moeten halen - twee thermosflessen waren niet voldoende om zes maanden spuiten in te 
herbergen. Uitdagingen dus genoeg op deze trip, maar vooralsnog maak ik me daar niet druk over. We leven 
bij de dag en bepalen dan pas onze weg. We genieten en maken de reis van ons leven. 

Kijk op onze site voor meer over onze belevenissen: www.gs-adventures.nl. 

 



September 2012, nummer 3 (Jaargang 11) Pagina 8 

 

Column Matt Dings: Vakantie 
Een zonnige voorjaarsmiddag brengt me gemakkelijk in vakantiestemming. Ik hoef maar even naar de 
blauwe lucht te staren of ik zie de strandjes van de Cycladen en de welvingen van Toscane al voor me. 
Soezende poezen op witgekalkte muren, een glas wijn op een pleintje met een zangerige naam, het 
elegante spel van de flaneurs op de zeeboulevard. 

Vakantie betekent even vrijaf van het leven van alledag. Even geen targets, vergaderingen, adviesnota’s en 
deadlines. Even een zorgeloos bestaan.  

Behalve dan voor chronisch zieken.  

Mensen met een beperking nemen hun belangrijkste zorg altijd en overal mee – als ze al kúnnen reizen. Op 
zangerige pleintjes en elegante promenades komen ze steeds een hinderlijke oude bekende tegen: hun 
ziekte. Ze klagen er niet over, want zeuren maakt niet populair, maar binnensmonds vervloeken ze hun slappe 
spieren of stijve gewrichten dan wel eens grondig.  

Zelf althans scheld ik nogal eens op mijn COPD (longemfyseem), dat me beperkt 
bij inspanningen. De mooiste vakantiebestemmingen lijken altijd de steilste 
straatjes en de langste trappen te tellen, zodat een eenvoudig dorpsbezoek al 
gauw als een thriatlon uitpakt. Mijn vakanties worden tegenwoordig vanzelf 
adembenemend.  

Maar eerlijk gezegd zou ik wel eens vakantie willen hebben van mijn mankement. 
Een COPD-vrij weekje! ’s Ochtends een bergwandeling, ’s middags een 
kanotocht, ’s avonds dansen op Piazza Alto, en morgen gezond weer op.  

Maar ja.  

Je moet een leven bij je euvel zien te vinden. In alle realisme. Ik erger me vaak als zieken en gehandicapten 
devoot verklaren dat hun beperking hen enorm verrijkt heeft, doordat ze nu zo geweldig kunnen genieten van 
de kleine dingen. Ze zouden hun prothese niet meer willen missen! Nou, denk ik dan, ik zou dat been niet 
willen missen.  

Maar ik moet toegeven, een beperking kan ook iets opleveren. Mijn tekort aan lucht heeft me een spoedcursus 
onthaasten bezorgd. Een longpatiënt die zichzelf opjaagt, raakt gauw buiten adem en in mineur; hij moet 
kalmer leren leven. Doe het langzamer, dan gaat het sneller, tipte een lotgenoot me. Sindsdien glimlach ik als 
Boeddha wanneer een zilvergrijs oudje me inhaalt in het zwembad of op het fietspad. Nu nog leren onthaasten 
op vakantie. Ga je lang op vakantie? Nou, vooral langzaam.  

Matt Dings, september 2012  
Matt Dings is redacteur van HP/De Tijd 
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Vietnam van zuid naar noord 

Drie weken naar Vietnam, het land van de loempia's. Weg van de dagelijkse beslommeringen - hoewel 
MS natuurlijk altijd met je meereist. Hoe zal mijn lichaam reageren op de warmte? Is het land goed 
begaanbaar en hoe gaan ze daar om met mensen met een handicap? Met een backpack om reisde ik 
per trein, bus en vliegtuig door dit prachtige land. 

Door: Isabelle de Jong 
 
Sinds bij mij ruim drie jaar geleden de diagnose MS gesteld is, heb ik geen verre reizen meer ondernomen. 
Dat was geen bewuste keuze, het kwam er gewoon niet van. In Europa heb ik genoeg uitstapjes gemaakt, 
maar aan een echt ander klimaat en een andere omgeving was mijn lichaam nog niet blootgesteld. Ik ben nog 
goed ter been, maar ik was toch benieuwd hoe het reizen zou zijn als je dit niet bent. 

Ho Chi Minhstad 
Na veertien uur vliegen, inclusief overstap, kwamen we 's ochtends om zeven uur aan in Ho Chi Minhstad. Het 
was er chaotisch, benauwd, maar vooral indrukwekkend. Motorbikes die in groten getale voorbij razen, 
kriskras door elkaar, en voetgangers die daar weer tussendoor oversteken. En het kan blijkbaar, want 
niemand rijdt een ander aan. We hadden een luxe hotel geboekt, zodat ik in ieder geval goed zou kunnen 
slapen en zo de dagen - waarin je altijd veel te veel wilt doen - kan volhouden.  

In de straten van Ho Chi Minhstad valt me het grote aantal mensen met een 
handicap op. Veelal een gevolg van de Vietnamoorlog, die voornamelijk in het 
zuiden van het land zijn sporen heeft achtergelaten. En dan niet alleen bij de 
mensen die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook bij de kinderen die 
tijdens en na de oorlog zijn geboren met een handicap. Dat is het resultaat van 
Agent Orange, het ontbladeringsmiddel dat in de Vietnamoorlog veelvuldig 
werd ingezet door de Amerikanen. 

Op weg naar de Cu Chi tunnels, het immense tunnelcomplex gebouwd door de 
Vietcong in hun strijd tegen de VS, stoppen we bij een handicapped handicraft 
shop. De vrouw die ons rondleidt vertelt dat hier slachtoffers van de oorlog 
wonen en werken, maar ook mensen met MS. Zij maken onder andere 

beelden, borden, schilderijen en kleding, en daarnaast krijgen ze huisvesting op het terrein. Dit zijn particuliere 
projecten - soms deels gefinancierd door de overheid - om mensen met een handicap een beter leven te 
geven. We zijn onder de indruk van dit goede doel én van de spullen die ze maken waardoor we besluiten zelf 
ook iets te kopen. Het wordt een met eierschaal bewerkt bord, te duur, maar die extra bijdrage betalen we 
graag. 

Van Hoi An naar Hanoi 
Na Ho Chi Minhstad reizen we per nachttrein naar Hoi An. De trein zelf is netjes, maar alleen bereikbaar via 
een smalle trap en vervolgens een smal gangpad. Niet bepaald rolstoel-proof dus, zeker niet als je ook nog in 
het bovenste bed moet klimmen. 

Hoi An heeft een hoog "Openluchtmuseum"- gehalte, maar is desalniettemin de moeite waard om te 
bezoeken. De wegen zijn hier breed en daardoor goed begaanbaar. En het is er ook een stuk minder druk dan  
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in Ho Chi Minhstad, wat een verademing is. De stad staat bekend om de kleding die je er kunt laten maken. 
Een maatpak of jurk is binnen een dag (of twee) gemaakt en een stuk goedkoper dan in Nederland. Van de  
overweldigende keuze word je echter minder enthousiast, en in combinatie met een luchtvochtigheid van 90 
procent, maakt dit dat wij het maatkostuum maar aan ons voorbij laten gaan. 

Ik merk dat mijn lichaam wel goed reageert op de warmte. Van de zware rechterarm en –been, waar ik in 
Nederland last van kan hebben, voel ik hier niets. Misschien moet ik een emigratie naar een warm land 
overwegen?  

Na Hoi An vliegen we met Vietnam Airlines naar Hanoi. Met deze maatschappij, vergelijkbaar met onze KLM, 
kun je prima binnenlandse vluchten maken. Dat vergemakkelijkt het reizen in dit land als je slecht ter been 
bent of snel moe wordt van lange reizen. Hanoi staat bekend om zijn smalle straatjes en kleine winkeltjes. Er 
rijden evenveel motorbikes als in Ho Chi Minhstad, alleen zijn de staten daar zo breed als de Champs-Élysées 
in Parijs.  

Na twee weken reizen begint de moeheid bij mij wel toe te slaan, maar door de levendigheid in deze stad leef 
ik ook weer op. Mensen zijn op straat, verkopen hier hun waar, drinken een drankje of eten iets wat ter plekke 
wordt klaargemaakt. En alles gebeurt buiten, waardoor je snel contact legt met mensen. Pas hier leren we de 
echte Vietnamezen kennen, degenen die je niet iets willen verkopen, maar het leuk vinden om met je te 
praten.  

De bergen in  
Hoog op mijn verlanglijstje stond een tocht door de bergen in 
Sapa, langs de rijstvelden, door kleine dorpjes en over gammele 
bruggetjes. Dit kan per auto of motorbike, maar tijdens een 
wandeltocht van twee dagen zie je het pas echt goed. Uitkijkend 
over het landschap bovenop de berg voel ik me vrij. En toch is het 
uitgerekend hier dat ik voor het eerst tijdens de reis ook ziek word. 
Waar ik het eerst nog "goed deed" in het warme weer, breekt dit 
me nu juist op. Mijn man loopt ondertussen al met twee rugzakken 
om, die van hem én die van mij. We nemen veel rustpauzes, 
waarin hij wappert met een waaier omdat het zweet mij uitbreekt. 
Maar ik stá daar wel, boven op die berg!  

Onderweg zien we de buffels die op het land werken, en vrouwen in prachtige klederdracht. We lopen door 
bergdorpjes waar alles nog met de hand gedaan wordt, en door schitterende natuur. En daar boven hebben 
we een onbetaalbaar en onvergetelijk mooi uitzicht. Het is het afzien waard, ook al betekent het dat ik de 
volgende dag geen stap meer kan zetten. MS zit in mijn lichaam en ik neem het overal mee naartoe, maar het 
weerhoudt me niet om te doen wat ik wil doen: Vietnam zien en beleven! 
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Hanneke Hulst: Relax, take it easy! 
‘Het themanummer gaat dit keer over sport en ontspanning. Kun je daar misschien je column op 
aanpassen?’ Vol overtuiging antwoord ik dat ik dat kan, en noteer de deadline in mijn agenda. Nu is er 
dus geen ontkomen meer aan: de deadline nadert, de Olympische Spelen zijn in volle gang, en mijn 
verhaal moet gaan over sport én ontspanning én MS-onderzoek. - De naam van het thema is gewijzigd 
in: Met MS in beweging. (red.) 

Even voor de duidelijkheid: ik haat sport. Sport is voor mij zweterig (lees: onplezierig), pijnlijk en confronterend 
(het perfecte torso versus de asportieve wetenschapper). Ik sport zelden of nooit. Met enige regelmaat moet ik 
wat extra kilo’s zien kwijt te raken en dat is dan ook het moment dat ik een abonnement neem op de 
sportschool. Tot nu toe altijd tijdelijk. Ik ben namelijk kampioen ‘verzinnen van redenen om niet te sporten’. 

Anti-sport reden 1: Geen tijd. De stress van de naderende promotie stijgt per dag. Ik moet nog een groot 
aantal (drie) artikelen schrijven voor het einde van het jaar, voor anderhalf van die artikelen moet ik de 
analyses nog doen. Daarnaast probeer ik tegelijkertijd ook nog een nieuw onderzoek op te zetten, en een 
andere studie waarbij ik een grote rol speel is net van start gegaan. Op het moment dat ik het VUmc verlaat, is 
het gros van de fitnesscentra al gesloten (of dat is tenminste wat ik mezelf graag wijs maak). 

Anti-sport reden 2: Sport maakt (mij) niet gelukkig. Als ik met tegenzin een uur in de muffe geur van de 
sportschool vertoef, kom ik er gefrustreerder uit dan ik erin ging. Veel gefrustreerder in elk geval dan wanneer 
ik erachter kom dat er een fout in mijn script staat, waardoor de hersenscans ineens allemaal gespiegeld zijn. 
Een uur in de sportschool duurt gevoelsmatig veel langer dan twee uur nonstop alle scores van mijn 
proefpersonen invoeren in de computer. Bovenal, na het invoeren van deze scores ben ik blij als een klein 
kind, want dan kunnen de analyses beginnen. Dat gevoel van blijheid heb ik in de sportschool nog nooit 
ervaren. 

Anti-sport reden 3: Wetenschap gaat boven sport. Als ik mezelf vergelijk met mijn vrienden, vind ik dat ik een 
superflexibele baan heb. Ik maak zelf uit hoe laat mijn dag ’s ochtends aanvangt, waar en wanneer ik mijn 
artikelen schrijf en hoe ik een bepaald probleem aanpak. In zo’n werksituatie kun je prima een paar uur sport 
‘inroosteren’. Maar….. als wetenschapper weet je dat er ergens op de wereld altijd mensen bezig zijn met 
hetzelfde. En hoewel ik niet van sport hou, ben ik dol op competitie. Dus als ik moet kiezen tussen een extra 
analyse doen of een uur op de cross-trainer… Natuurlijk, ik weet dat sport gezond is voor het lichaam en dat 
het belangrijk is om elke dag een half uur te bewegen. Ik heb mezelf dan ook beloofd dat ik, als ik straks klaar 
ben met mijn promotie en de stress is afgenomen, het sporten weer ga oppakken. Eén keer in de week. Tot 
die tijd zal ik ook af en toe iets anders moeten doen dan ‘wetenschappen’. 

Gelukkig heeft mijn aversie tegen sport ook een tegenhanger in de affectie die ik voel bij het woord 
‘ontspanning’. Ontspanning is voor mij: een ijsje eten op een mooie zomerdag, een wandeling maken door 
duinen en strand, een etentje in mijn favoriete restaurant (wat weer leidt tot die overtollige kilo’s) of, in de 
meest luxe betekenis van het woord: een dagje in een spa-wellness kuuroord of een weekendje weg met 
dierbaren. Op die momenten denk ik alleen maar: Relax, take it easy! 
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Met de Canta door Europa 

Babs Götte zwierf, vergezeld door haar Jack Russell, veertien maanden lang door Zuid Europa, in haar 
Canta, een klein Ferrari-rood gehandicaptenautootje. Ze.schreef er een aanstekelijk reisverslag over: 
‘Rollend door de gulden middenweg. ”Om te laten zien dat het kán, reizen als mens-plus.” 

Door: Marja Morskieft 

Babs Götte (1946) uit het Zeeuwse Arnemuiden, moeder van twee kinderen en 
drie kleinkinderen, zag haar leven ingrijpend veranderd na de dood van haar man. 
Haar kinderen vlogen uit, en ze besloot - zoals vele anderen vóór haar - een 
pelgrimstocht te maken. Pelgrimstocht “Mijn man overleed acht jaar geleden 
plotseling. Dan sta je er alleen voor en dat is niet gemakkelijk. 

Als je opeens alles kwijt bent, moet je een weg terug vinden. Eigengereid als ik 
ben, besloot ik niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar heb ik een lang 
gekoesterde droom tot werkelijkheid gebracht: een reis naar Santiago de 
Compostela. Aan dromen heb je niets als je ze niet realiseert. Ik heb veel gelezen 
over de pelgrimsroute, me zo goed mogelijk voorbereid en ben op weg gegaan.”  

De meeste pelgrims lopen de tocht naar Santiago, een enkeling neemt de fiets of een ezel. Maar deze pelgrim 
heeft MS, al vanaf haar 23e. Ze ging dus met haar Canta ‘Caatje’, op pad. Gemotoriseerd, het piepkleine 
autootje volgestouwd met haar reisbenodigdheden, een laptop, een opvouwbare scootmobiel en haar hondje 
als trouwe reisgezel. Babs:” Ik wilde mijn verdriet verwerken en een nieuwe start maken, voor de totaal nieuwe 
levensfase waar ik voor stond.” 

Canta 
Een Canta is een klein, knalrood 45-km autootje. Het is hoog op de wielen - sommigen noemen het een 
koekblik - en kan helemaal aangepast worden aan jouw specifieke beperking. Babs noemt 'Caatje' haar ticket 
naar de vrijheid. Haar autootje is op haar maat gemaakt en heeft een verende stoel; een inklapbare rolstoel 
kan met een liftje naar binnen worden getild, zodat Babs ook buiten haar auto mobiel is. De motor is extra 
sterk, en dat was ook wel nodig omdat ze met haar Canta de Pyreneeën is overgestoken. Een prestatie van 
formaat, en niet altijd zonder gevaar. In haar boek beschrijft Götte hoe ze, op de meest ongelegen momenten, 
motorpech krijgt. De ANWB loodst haar telkens naar een garage, waar de technische mankementen meestal 
verholpen worden. Soms moeten er onderdelen opgestuurd worden, door een ondersteunend thuisfront. 

Avontuur  
“De hele reis was voor mij een groot avontuur” zegt Babs. “Obstakels waren er natuurlijk, maar die zijn er om 
overwonnen te worden. Dat moet je altijd al als je een beperking hebt. Het was soms wel lastig een 
slaapplaats te vinden omdat ik mijn hondje Yuppie bij me had; niet overal is een hond welkom. Maar ik heb 
nooit zonder eten gezeten: fruit is overal te krijgen en ik heb niet veel nodig omdat ik een zittend leven leid.”  

Van angst heeft ze geen last gehad, ook niet toen haar MS verergerde. “ Gewoon doorgaan!” Haar Canta is 
inmiddels aangepast aan haar nieuwe beperkingen, zodat ze kon blijven reizen. Haar huisarts zorgde voor de 
benodigde medicatie (je mag een voorraad voor ongeveer een half jaar meenemen), en een vriendelijke 
thuisblijver zond de rest van de medicijnen na.  
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Dit jaar heeft Götte de zomer op Kreta doorgebracht, waar ze schreef 
aan haar tweede boek. Haar neuroloog raadde haar aan de zon van 
Zuid Europa op te zoeken om zo aan haar dosis vitamine D te komen. 
“U reist toch zo graag?” Een geweldig advies, vond Babs. Door de 
zon kan zij langer schrijven, al valt de hitte haar soms zwaar, net als 
het gemis van vrienden en familie. Maar de moderne technologie 
biedt uitkomst: via Skype onderhoudt ze contact. 

Slovenië  
Babs Götte is met een open oog en hart door de Zuid-Europese 

landen getrokken, maar het meest voelde ze zich thuis in Slovenië.” Daar word je behandeld als een gelijke, 
niet als een gehandicapte. Niemand beschouwt je als een curiositeit of als lastig. Grandioos.”  

Heeft ze ook vriendschappen opgedaan en onderhouden tijdens haar reizen? “Niet echt. Dan zou ik meer mijn 
best moeten doen die ook te onderhouden. Als je ergens langer verblijft zoals nu op Kreta is het van groot 
belang vriendschappen aan te knopen, maar dat valt niet mee. Reizen van plek naar plek is wat dat betreft 
bijzonder gemakkelijk: altijd wel ergens een praatje maar nooit echt diepgaand.” Haar bijzondere 
vervoermiddel en ook haar metgezel vormden natuurlijk wel vaak aanleiding om een gesprekje te beginnen. 

Götte schreef haar boek na diverse toevallige ontmoetingen met mensen onderweg. “Zij stimuleerden mij om 
te gaan schrijven. Dat had wel wat voeten in de aarde. Al schrijvend ontstond het idee om er een boek van 
maken met als doel jongeren te laten zien hoe leuk het is om met mensen met een beperking om te gaan. En 
om ouderen te laten zien dat ook een gehandicapt mens meetelt in de maatschappij, gevoelens heeft en in de 
eerste plaats man of vrouw is en daarná pas gehandicapt. Ik wil andere mensen met een beperking 
aansporen om achter de geraniums vandaan te komen. Laat zien wat je nog kunt, en durf te ondernemen!” 

Zelf heeft ze geleerd dat ze veel meer kon dat ze ooit gedacht had. Na veertien maanden en 15.614 km komt 
ze thuis, veel ervaringen rijker. Een wijzer mens. Heeft Götte nog een advies voor andere avontuurlijke 
Cantarijders? “Naast een reisverzekering ook een verzekering voor je rolstoel. Verder: de reis goed 
voorbereiden. Gewoon dicht bij huis beginnen en: met z’n tweeën is alles leuker!” 

Ze heeft voorgoed zwervers- en schrijfkriebels opgelopen. Daar valt trouwens prima mee te leven: “MS is 
lastiger”. 

 

Rollend naar de gulden middenweg  
Babs Götte  
Uitgegeven in eigen beheer, 2011  
ISBN: 97890817856  
www.pumbo.nl/boek/babs 
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