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Van de Redactie

Werk en MS
De redactie van MSzien heeft het zich niet makkelijk gemaakt met de keuze van het 
thema voor dit nummer: MS en werk. Een moeilijk onderwerp met vele invalshoeken 
én vele gezichten. Immers, bijna iedereen met MS krijgt er mee te maken.

Een deel van de mensen met MS krijgt vroeger of later 
zo veel problemen dat zij niet meer aan de eisen van een 
reguliere baan kunnen voldoen. Een deel kan weliswaar 
nog werken maar de diagnose MS geeft zo'n stempel dat 
de meeste werkgevers je liever kwijt dan rijk zijn. 

Toen ik, vele jaren geleden de diagnose MS kreeg en 
alleen nog maar moeite had met traplopen stelde mijn 
werkgever onmiddellijk voor dat ik dan maar thuis moest 
gaan werken. Daarbij voelde ik de druk dat hij me het 
liefst zo snel mogelijk kwijt wilde. Hij kon me immers ook 
gewoon een kamer op de begane grond aanbieden. 
Gelukkig heb ik desondanks nog heel wat jaren gewerkt. 

Trouwens, ik schrijf nu wel in de verleden tijd maar ik werk
nog steeds. Alleen inmiddels als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk, samen met zo’n stuk of 50 

collega’s voor MSweb, MSzien en MSkidsweb. Met z’n allen stoppen we heel wat uren 
werk in de websites. ’t Zou eigenlijk de moeite waard zijn om eens uit te rekenen hoeveel 
uur we daarvoor met z’n allen aan het werk zijn.

Dit nummer van MSzien heeft één thema maar wel zeer gevarieerd ingevuld. Het begint 
met de (on-)mogelijkheden om te studeren gevolgd door een artikel over solliciteren. Er 
komt een arbeidstherapeut aan het woord en iemand van het ‘Zelfregiecentrum Nijmegen’. 
Daarin werken vier belangenorganisaties samen voor mensen met een beperking met als 
doel de eigen kracht van mensen te versterken. Verder mooie interviews met mensen die 
nog ‘gewoon’ werken zoals de van oorsprong Irakese Meriem Alhassani, muzikant Reinder 
van Raalte en Annalena die dank zij het UWV met een gesponsorde auto naar het werk 
rijdt.

Onze vaste columniste Hanneke Hulst komt twee keer aan bod: met haar 'vaste' column en 
we leren haar weer iets beter kennen door een interview van Raymond Timmermans. We 
lezen over een nieuw onderzoek van Hanneke, een computertraining om de 
aandachtsfunctie te verbeteren, een soort hersengymnastiek, zeg maar. Een oproep om 
deel te nemen aan dit onderzoek staat binnenkort op MSweb. 
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Helaas heeft haar column een verdrietig einde. Gijs Nagtegaal, teamlid van haar 
onderzoeksgroep, is tijdens zijn vakantie overleden. Verdrietig voor zijn familie én voor 
Hanneke en haar team. Ook MSweb zal Gijs missen. Hij was lid van ons ‘vertaalteam’ van 
de Onderzoeksrubriek. Wij wensen de familie van Gijs en het team van Hanneke veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Nora Holtrust,
Hoofdredacteur
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(On)beperkt studeren

MS en werk kunnen goed samengaan. Maar voor je je op de arbeidsmarkt begeeft zul
je vaak eerst een studie moeten doen. En stel dat je volop aan het studeren bent als 
je de diagnose MS krijgt. Bij wie kun je dan terecht? Je studiekeuze is een 
weloverwogen keuze, maar wanneer je ineens chronisch ziek blijkt te zijn, kan je 
toekomt drastisch veranderen. Sluit je studie - en dus je toekomstige baan - daar dan 
nog wel op aan?

Door: Janneke Ongering

Handicap + Studie, het expertisecentrum voor 
onderwijs en handicap, stimuleert op verschillende 
manieren dat jongeren met een functiebeperking 
kunnen studeren in het hoger onderwijs.

Als chronisch zieke, maar ook als student heb je veel 
rechten. Rechten waarvan je waarschijnlijk niet weet 
dat je ze hebt. Handicap + Studie heeft deze rechten 
gelukkig wel op een rijtje. Voor studenten met een 
functiebeperking zijn in verschillende wetten voorzieningen vastgelegd, die je bijvoorbeeld 
recht geven op extra studietijd, hulpmiddelen of eventueel kwijtschelding van je 
studieschuld.

Zo biedt de Wet Gelijke Behandeling de garantie dat studenten met een functiebeperking 
recht hebben op noodzakelijke en geschikte aanpassingen. Studenten hebben het recht om 
bij hun opleiding de benodigde voorzieningen te vragen. Zo kan de inrichting van het 
onderwijs worden gepast door bepaalde vakken te spreiden of een individueel traject te 
volgen. Maar ook het onderwijsmateriaal kan worden afgestemd op je beperking, onder 
andere in de vorm van vergroot of digitaal lesmateriaal. Per instelling kan dit verschillen, 
maar elke Hogeschool of Universiteit heeft een decaan die weet welke voorzieningen er 
mogelijk zijn.

Studiebegeleiding
Studeren met MS is heel goed mogelijk. Het is wel belangrijk dat je vanuit je opleiding ook 
hulp krijgt. Een decaan is vaak beter op de hoogte van de mogelijkheden voor uitstel van 
tentamens, extra begeleiding of de beschikbaarheid van bepaalde hulpmiddelen. Maar ook 
een studiebegeleider of coach, die elke student sowieso heeft, kan uitkomst bieden.

Hanneke, 26, is bijna klaar met haar studie Media, Informatie en Communicatie. Midden in 
haar studententijd kreeg ze de diagnose MS. Hanneke: ‘Toen ik hoorde dat ik ziek was, was 
studeren mijn belangrijkste bezigheid. Ik keek eigenlijk nog helemaal niet naar de toekomst. 
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Ik denk dat ik daarom ook eerst bezig was met wat MS voor mijn studie betekende, en niet 
zozeer welke invloed het verder zou kunnen hebben. Het was prettig om op school een 
vertrouwenspersoon te hebben die wist hoe het met mij ging, maar mij ook op de juiste 
momenten een schop onder mijn kont kon geven. Ik was een student die af en toe een 
zetje in de goede richting nodig had. Mijn studiebegeleider is degene die mij doorgestuurd 
heeft naar de decaan, maar ook bleef informeren naar de voortgang van mijn studie. Zo 
bleef het “zakelijke” verhaal niet gescheiden van het persoonlijke, en kreeg ik echt hulp op 
maat.’

Zelf aan de slag
Op de website van Handicap + Studie kun je zelf al behoorlijk veel informatie vinden, zoals 
bovenstaande wetten en rechten. Maar uiteindelijk moet je het studeren toch echt zelf 
doen. Met de tips en trucs van het expertisecentrum wordt het de student iets makkelijker 
gemaakt. In de vorm van een soort databank filter je de tips eruit die voor jou van 
toepassing zijn. Door aan te geven wat je beperkingen zijn, bijvoorbeeld gebrek aan 
concentratie of een moeilijke arm/handfunctie, krijg je gerichter advies. Vervolgens geef je 
in de databank aan met welke studieactiviteiten je moeite hebt. Vind je het moeilijk tijdens 
college aantekeningen te maken, of heb je juist problemen op je stage? Niet alle tips zijn 
even bijzonder, maar het is fijn te weten dat er iemand met je meedenkt.

Hanneke: ‘Mijn concentratie is nooit heel goed geweest, 
en de laatste jaren is hij alleen maar verslechterd. In 
eerste instantie wilde ik de MS daar niet de schuld van 
geven, maar waar mijn beperkte concentratievermogen 
ook vandaan kwam, ik moest er een weg in vinden. 
Dankzij tips van onder andere Handicap + Studie ging 
het blokken voor tentamens en het schrijven van 
verslagen me iets beter af. Zo wist ik niet dat er 
behoorlijk wat software is die je kan helpen met 
studeren, zoals een programma dat je computer na 
bijvoorbeeld 20 minuten ‘op slot’ zet, zodat je verplicht 
pauze moet nemen en daarna weer fris aan de slag 
kan.’

Een ander handig hulpmiddel van Handicap + Studie is de pijn- en energiemeter, ook wel 
PEP-meter genoemd. Door elke dag je activiteiten in te vullen en daarbij aan te geven hoe 
moe je bent en hoeveel pijn je hebt, krijg je inzicht in je pijn- en energieniveau. Als student 
is een planning heel belangrijk. Je wilt goed voorbereid en uitgerust op tentamens komen 
en deadlines voor werkstukken en portfolio’s wil je halen. Hanneke vult sinds kort ook de 
PEP-meter in. Ze geeft nog een handige tip. ‘Ik heb gelukkig nooit pijn of soortgelijke 
klachten. Mijn zwakte is echt mijn concentratie, of eigenlijk het gebrek daaraan. Bij het 
kopje ‘pijn’ vul ik daarom mijn concentratieniveau in. Zodoende ben ik erachter gekomen 
dat ik ’s ochtends en ’s avonds erg goed kan studeren, terwijl ik ’s middags continu afgeleid
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ben. Ik heb mijn studieplanning hierop aangepast, en verzet nu veel meer werk in hetzelfde 
aantal studie-uren. Heel fijn!’

Studiefinanciering
Ook financieel gezien is er wettelijk het een en ander geregeld. Als je door je 
functiebeperking niet binnen de gestelde vier jaar kunt afstuderen, kom je in aanmerking 
voor een jaar extra studiefinanciering. En dat kan goed van pas komen. Hanneke was 
tweedejaars student toen ze hoorde dat ze MS had. ‘Aanvankelijk leed mijn studie niet erg 
onder de klachten die ik had van mijn MS. Ik was net begonnen aan een onwijs leuke stage 
en dat gaf mij veel afleiding en energie.

Toen ik na een half jaar weer de collegebanken in moest, merkte ik dat ik me slecht kon 
concentreren. Er maalde veel in mijn hoofd en ik twijfelde of mijn huidige studie me een 
baan op kon leveren die ik straks ook nog aankon. Via mijn decaan hoorde ik dat ik recht 
had op een jaar extra studiefinanciering. Op dat moment misschien niet het belangrijkste 
wat ik nodig had, maar wel fijn dat ik financieel de ruimte kreeg om eens na te denken over 
de toekomst.’

Zo zijn er nog tal van regels betreffende een negatief studieadvies, volledig nieuwe 
studiefinanciering voor een passendere studie of het omzetten van de prestatiebeurs in een 
gift. Blijkt je studie te zwaar of ongeschikt omdat bijvoorbeeld je klachten zijn verergerd, dan 
kun je recht hebben op nieuwe studiefinanciering als je begint met een nieuwe 
(passendere) studie die wel haalbaar is.

UWV
Helaas kan het gebeuren dat je je door een studie hebt heen geworsteld, maar uiteindelijk 
geen werk kunt vinden, omdat je door je (verergerde) functiebeperking niet geschikt bent 
voor het werkveld. In dat geval kun je terecht bij het UWV (Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekering). Een arbeidsdeskundige helpt je bij het vinden van een nieuwe 
baan of bij een opleiding die aansluit bij je vorige opleiding.

Informatie Handicap + Studie
De website van Expertisecentrum Handicap + Studie is te bereiken via www.handicap-
studie.nl. Via de site kun je onder andere (gratis) brochures aanvragen, de agenda van het 
centrum bekijken en je inschrijven voor trainingen. Ook de PEP-meter is hier in te vullen.



Solliciteren met MS
Te horen krijgen dat je chronisch ziek bent is nooit leuk. Het is dodelijk voor 
eventuele ideeën die je had, gezien het grillige verloop dat de ziekte kan hebben. 
Toch maak je je studie af. En dan de arbeidsmarkt op, waar je erachter komt dat het 
crisis is en de banen niet bepaald voor het oprapen liggen. Maar je wilt per se 
werken. Hoe pak je dat aan?

Door: Marijn de Vries

Natuurlijk: werk zorgt voor een inkomen. Maar het geeft 
ook een gevoel van eigenwaarde, omdat je een bijdrage 
levert. Met een chronische beperking als MS is het vinden 
van werk dat echt bij je past een lastige opgave. Toch kun 
je jezelf er wel op voorbereiden.

Mogelijkheden verkennen
Kennis is macht, juist als MS-patiënt. Weten wat je wel 
kunt en wat niet scheelt enorm bij het zoeken naar 
geschikt werk. Verschillende mensen kunnen je daar 
gericht bij helpen. Samen met een arbeidstherapeut kun 
je onderzoeken wat de fysieke en cognitieve 
mogelijkheden zijn met MS (zie ook het artikel over de arbeidstherapeut ). Een 
ervaringsdeskundige kan je adviseren en een klankbord zijn. Dat zorgt alleen nog niet voor 
werk, dus luidt het devies: solliciteren!

Inkomen
Geen baan betekent geen inkomen. Maar de huur moet betaald en er moet brood op de 
plank. Het is geen schande om een uitkering aan te vragen, maar het is verre van ideaal. 
Je voelt je nutteloos omdat je geen betaald werk hebt, en je wilt jezelf bewijzen ondanks je 
beperking.

Algemeen geaccepteerd werk
Wie een uitkering heeft, is verplicht te solliciteren op algemeen geaccepteerd werk en moet 
dit werk accepteren als het wordt aangeboden. Dit kan betekenen dat je op zoek moet naar 
ander werk dan dat je aanvankelijk in gedachten had. Hier kan het advies van de 
arbeidstherapeut van pas komen. Hij of zij kan beoordelen of bepaald werk kan of niet. Als 
het echt niet kan, zal daar altijd rekening mee gehouden worden.

Afwijzing
Ondanks alle hulp en adviezen is het momenteel niet makkelijk om werk te vinden, 
beperking of niet. De kans op afwijzing is groot. Als dat een paar keer gebeurt, valt er nog
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wel mee om te gaan. Maar als je steeds maar wordt afgewezen zonder dat een werkgever
je zelfs maar gezien of gesproken heeft, draagt dat niet bij aan een beter zelfbeeld en 
voldoende zelfvertrouwen.

Op gesprek
Toch is er bij iedere sollicitatiebrief kans op een uitnodiging voor een gesprek. Dat kan weer 
spannende momenten opleveren, want vertel je over je situatie of niet? Soms is de 
beperking duidelijk zichtbaar, soms niet. Werkgevers mogen in ieder geval niet naar de 
situatie vragen. En jij bent niet verplicht te vertellen over jouw medische situatie, tenzij deze 
je werkprestaties beïnvloedt. In dat geval moet je de werkgever hierover inlichten.

Goed om te weten: onderscheid maken op basis van een handicap of chronische ziekte 
valt onder het discriminatieverbod. In de folder MS en Werk van de MS Vereniging 
Nederland en op de website van de Weldergroep is veel informatie te vinden over werken 
met een beperking.

Je kunt open kaart spelen, maar dan loop je het risico 
dat je vanwege je situatie niet wordt aangenomen (dit 
zullen werkgevers nooit zo zeggen, maar het kan 
meespelen). Niets vertellen kan echter zorgen voor 
ongemakkelijke situaties in de toekomst als de baan al 
binnen is. Het is een dun koord om te bewandelen.

Mogelijkheden
Maar genoeg kommer en kwel, er zijn best 
mogelijkheden. Als MS-patiënt ken je je eigen situatie 
het beste. Je kunt heel gericht vacatures uitzoeken op 
wat je wel en niet kan. Wanneer je met overheidsinstanties in aanraking komt, kun je als 
geen ander jouw situatie uitleggen. Een medische verklaring van de behandelend arts en 
een arbeidsdeskundig rapport van het UWV kunnen helpen bij het ‘meetbaar’ maken van 
de mogelijkheden. Als het goed is, komen de conclusies uit die rapporten overeen met hoe 
je zelf de beperking van MS ervaart.

Conclusie? Met een chronische aandoening als MS is het ongetwijfeld lastiger om werk te 
vinden, maar het is niet onmogelijk. Dat gezegd hebbende: ook ondergetekende is nog 
steeds op zoek naar werk.

www.weldergroep.nl

www.msvn.nl;  kijk bij 'Brochures'
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‘Ik kijk altijd naar mogelijkheden’

Johan Rovers – arbeidstherapeut
‘
De combinatie ‘chronische aandoening en passend werk’ is niet altijd eenvoudig. 
Johan Rovers is ergotherapeut met als specialisme arbeidstherapie, werkzaam bij 
Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Hij kan meer vertellen over MS en 
het arbeidsproces.

Door: Gisèle van Dokkum

Reade is kliniek in het hartje van Amsterdam. Vanaf de 
Overtoom gezien is het een breed pand, maar eenmaal 
binnen is het nog groter dan het lijkt. Een ruime 
welkomsthal biedt uitzicht op de binnentuin die grenst aan 
het Vondelpark. Johan Rovers vertelt dat het pand drie 
verdiepingen telt, die elk een specifieke doelgroep 
huisvesten. Zo liggen er op de eerste verdieping 
revalidanten met een dwarslaesie of neuromusculaire 
aandoening (bijvoorbeeld MS), op de tweede verdieping 
revalidanten met een niet aangeboren hersenletsel, en op 
de derde verdieping mensen met een amputatie.

In zijn behandelkamer aan de rumoerige Overtoom legt Johan uit dat er bij arbeidstherapie 
vooral poliklinische MS revalidanten komen. Zij zijn bijvoorbeeld van een schub (nieuwe 
MS-klachten ontstaan en/of bestaande klachten nemen sterk toe) gerevalideerd en hebben 
daarna weer ruimte om aan werk te denken. Tijdens een schub kan ‘leven’ letterlijk al een 
werkwoord zijn, laat staan werken an sich.

Rovers: “Het is heel divers met welke hulpvraag mensen met MS komen. Het verschil zit 
hem onder andere in of iemand een baan heeft of niet. Als mensen in loondienst zijn, dan is 
vaak de vraag hoe mensen – al dan niet met een extra beperking - kunnen re-integreren.” 
Als je in loondienst bent, stimuleert de ‘wet poortwachter’ (een wet die het aantal 
werknemers dat langdurig ziek is (1), terugdringt) je al snel om na te denken over de 
toekomst en weer te gaan werken.

FML
Om de arbeidsmogelijkheden te onderzoeken, gebruikt het UWV een Functionele 
Mogelijkheden Lijst (FML). Daarin wordt onderzocht hoe lang iemand bijvoorbeeld kan 
staan, lopen, bukken, tillen, knielen, en hoeveel energie je hebt op een dag. Onder die 
mogelijkheden valt ook de cognitie. Hoe lang kan iemand zich concentreren, hoe is het met 
het geheugen, hoe is het werktempo en kan iemand tegen omgevingsgeluiden.
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De FML wordt officieel afgenomen door het UWV (dat de ziekmelding heeft gekregen) op 
het moment dat je in een keuringstraject zit – daar kom je in na ziekmelding. Deze lijst 
wordt opgenomen door de bedrijfsarts op het moment dat je langdurig ziek bent gemeld. 
Rovers’ rol is om mensen voorlichting te geven, bijvoorbeeld over hoe de ‘wet poortwachter’ 
in elkaar zit. “En verder begeleid en adviseer ik mensen naar het einddoel: wat wil je 
bereiken?

Tijdens een gesprek gebruik ik de FML-lijst ook. Als een handvat, om in kaart te brengen: 
wat zijn nou jouw mogelijkheden, wat kun je wel en wat kun je niet. Het uitgangspunt van 
zo’n gesprek is : Waar krijg je energie van? Ik denk dat je altijd beter bent in je vak op het 
moment dat je iets doet wat je leuk vindt. En als je iets doet wat je niet leuk vindt, dan gaat 
dat langzamer - zeker met een beperking. Op het moment dat je uitstraalt dat je goed bent 
in je werk en je vindt het leuk, dan is iedereen blij met je.”

Rovers laat een a4tje zien waarop wordt uitgelegd welke thema’s aan de orde komen in 
een gesprek. Hier wordt het beeld van de behandeling schematisch op weergegeven. Ook 
is het stappenplan bij ziekte in kaart gebracht. De ‘module arbeidsre-integratie’, die 
bovenaan het a4tje staat, vindt individueel plaats. Desgewenst is een partner of de directe 
familie welkom bij de afspraken.

Terugkomen
Kun je terugkomen als je situatie is veranderd? Rovers: “Het is 
natuurlijk een gegeven dat je met MS achteruit gaat. Wat we 
bespreken is een momentopname. Ik hoop dat ik de 
werkzoekende in de gesprekken mee kan geven hoe je je 
‘eigen regie’ behoudt, en hoe je die kunt versterken. De 
rode draad door mijn behandelingen moet zijn dat iedereen 
’eigenaar’is van zijn situatie.

Een voorbeeld. Een kantoorfunctie kan betekenen dat je als werknemer veel moet lopen 
voor kopieerwerkzaamheden. Dan is het handig om jezelf af te vragen wat je kunt en wilt. 
Als je moeite hebt met lopen, kun je vragen om zittende werkzaamheden zoals rekeningen 
invoeren in een computer. Dit kun je aangeven bij je werkgever, zo behoud je ‘eigen regie’. 
Een bedrijfsarts wordt ingeschakeld door een werkgever; hij bekijkt wat je medische situatie 
is. Daarbij geldt een beroepsgeheim, maar hij kan wel aan je werkgever duidelijk maken dat 
veel lopen af te raden is.”

En ten slotte: wat zijn je rechten en plichten (2) als werknemer? “Daar is natuurlijk een 
waslijst van”, zegt Johan Rovers. “Maar de belangrijkste is dat je moet meewerken aan je 
re-integratie. En het is natuurlijk cruciaal dat je als werkgever en werknemer het met elkaar 
eens wordt.”.
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1. Folder: Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Verkrijgbaar bij arbeidstherapeut of via 
internet:

www.uwv.nl/Ik ben langdurig ziek

Stappenplan website UWV:
www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_ziek/stappenplan.aspx

2. Voor juridisch advies bij een chronische ziekte: www.weldergroep.nl
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‘In Nederland betalen we voor niet-meedoen’
”Een mentaliteitsverandering bij de overheid en bij werkgevers is nodig, willen we 
meer werknemers met een handicap aan het werk krijgen.” Dat stelt Sanja de Bruin, 
(re)integratiespecialist en eigenaar van Strongpeople, en zelf MS-patiënt.

Door: Marjolein van Woerkom

Het klinkt zo mooi: Iedereen die kan werken, gaat 
werken. Met die leus dicteerde de Rijksoverheid april 
dit jaar de krantenkoppen. Kabinet en sociale partners 
waren het eens geworden over een nieuwe aanpak om 
mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te 
helpen bij gewone werkgevers en de overheid. Volgend 
jaar al zou het bedrijfsleven 2500 mensen met een 
beperking aan het werk helpen; vanaf 2020 zal dat 
aantal zelfs 10.000 mensen per jaar betreffen. De 
overheid heeft zichzelf een quotum van totaal 25.000 
mensen ten doel gesteld. Een illusie, stelt Sanja de Bruin.

De overheid wil dat iedereen meedoet, maar dat is lastig in Nederland, omdat er zoveel 
regelingen zijn voor mensen met een beperking. In Nederland betalen we voor niet 
meedoen. Maar kijk eens naar Zweden: daar betaalt de overheid voor wel meedoen. 
Mensen met een beperking draaien daar gewoon mee in het arbeidsproces. In Zweden 
gaat het om een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie; bij ons om een zo hoog mogelijke 
arbeidsproductiviteit.”

Anders benaderen
Dat is een fout uitgangspunt, stelt de Bruin, want het sluit mensen uit en zet hen op afstand 
van de samenleving. “Wie niet kan meedraaien in het arbeidsproces zien wij al gauw als 
zielig. Die mentaliteit zorgt er ook voor dat mensen met een beperking zelf een 
aangeleerde hulpeloosheid kunnen ontwikkelen: ‘Ik kan dat toch niet’, zeggen ze dan.”

Terwijl we het ook anders kunnen benaderen. “De koffiejuffrouw wegbezuinigen is een 
verkeerde aanpak. Bepaalde werkzaamheden op kantoor zijn heel goed te doen voor 
iemand met een beperking. En het geeft ook meer aansluiting en voldoening. Daarnaast 
kunnen duurdere werknemers zich bezighouden met hun eigenlijke werk in plaats van dat 
ze zelf kopieën gaan maken, koffie zetten of afwassen. Wat is bezuinigen als iemand met 
een uursalaris van 150 euro een lamp staat in te draaien?”
Het vergt wel een mentaliteitsverandering bij de overheid en werkgevers, geeft De Bruin 
toe. ,,Wij Nederlanders denken al snel dat we die ene kopie ook wel zelf kunnen maken, 
maar daar moeten we vanaf. Wil je iedereen mee laten doen, dan is dit Zweedse voorbeeld 
de weg.”
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Hoop gedoe
Behalve dat meer mensen met een beperking midden in de maatschappij komen te staan, 
ziet De Bruin ook voordelen voor de werkgever. ”Een werkgever die zo iemand in dienst 
neemt, leert zijn eigen doelgroep beter kennen. Stel dat een blikjesfabrikant mij met mijn 
slechte fijne motoriek in dienst neemt, dan kan ik opmerken dat ik die blikjes niet makkelijk 
open krijg. Mijn werkgever kan daar dan op inspringen. Zeker met het oog op de komende 
vergrijzing, is het belangrijk dat je werknemers een afspiegeling zijn van de maatschappij.”

Toch zijn veel werkgevers nog altijd terughoudend als het gaat om het inhuren van iemand 
met een beperking in dienst te nemen. ,,In theorie vinden ze het prima, maar in de praktijk 
vinden ze het vooral een hoop gedoe. Ze denken dat de rolstoel niet naar binnen kan, of 
dat hun personeel er niet voor open staat. Dat kan zo zijn, maar daar is wat aan te doen. Er 
is vaak meer mogelijk dan werkgevers denken. Een gezonde werknemer die parachute 
springt, veroorzaakt toch ook een hoop gedoe als hij een keer zijn been breekt bij een 
sprong?”

Jobcarving
Toegegeven, een mentaliteitsverandering vergt een lange adem. Toch is er een instrument 
dat ervoor zorgt dat op korte termijn meer mensen met een beperking mee gaan draaien in 
het arbeidsproces: jobcarving. Het is dé term van dit moment in UWV-kringen. Het werkt als 
volgt. Een werkgever neemt een werknemer met een beperking voor een bepaalde functie 
in dienst. Die werknemer kan door zijn beperking twee van de vier taken die bij die functie 
horen, uitvoeren. De taken die hij niet kan uitvoeren, neemt een andere werknemer op zich. 
,,Het kan een goede oplossing zijn om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen”, 
stelt De Bruin. ”In beide gevallen - jobcarving en mentaliteitsverandering – moet de 
overheid het goede voorbeeld geven.
Want ook daar lopen nog te weinig Jetta Klijnsma’s rond.”

Ervaringsdeskundige
De Bruin heeft sinds twee jaar zelf een beperking, 
primaire progressieve MS, waardoor ze haar eigen 
bedrijf anders heeft moeten inrichten. “Ik plan mijn 
dag bewust. ’s Ochtends heb ik de meeste energie, 
dus dan doe ik veel intensief werk achter de 
computer. ’s Middags kan ik zomaar in elkaar klappen. 
Met mijn werk valt dat vaak wel te plannen, maar met 
een dochtertje van 3 is dat soms wel eens lastig.” 
Daarnaast besteedt ze meer uit. ”Een website maken 
of belastingperikelen ga ik niet meer zelf uitzoeken. 
Dat kost teveel energie.”
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‘Voordeel’ van haar ziekte is wel dat ze nu beide kanten van het verhaal kent. ,,Ik ben nu 
ervaringsdeskundige. Ik kan me daardoor beter inleven in mijn klanten en ook directer zijn. 
Ze kunnen mij niet wegwuiven met ‘jij weet niet hoe het is’. Dat weet ik namelijk maar al te 
goed.”

Maar ook voor de ondernemer met beperking schiet de overheid tekort, merkt ze op. ,,Ik 
maak meer kosten dan andere ondernemers. Ik heb hulp in de huishouding nodig, ik moet 
vaak naar het ziekenhuis. Zo’n dag kost mij geld, omdat ik dan niet kan werken. Ik vind dat 
daar een belastingaftrek voor zou moeten komen. Ook op zo’n manier kan de overheid 
zorgen dat meer mensen aan het werk kunnen.”

Binnenkort komt Sanja de Bruin met een gratis ebook met voorlopige titel: 'Gehandicapten: 
het zijn eigenlijk net mensen.' Kijk op www.strongpeople.nl voor meer informatie of volg 
haar via Twitter: @sanjadebruin
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Hanneke Hulst voor Hersengymnastiek
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 bijzondere wetenschappers aan het 
woord komen. Velen van hen zijn vooral bezig met de basale vraag hoe MS eigenlijk 
ontstaat. Enkele anderen concentreren zich op mogelijkheden om gevolgen van de 
ziekte te beperken of misschien zelfs ongedaan te maken. In die categorie zit drs. 
Hanneke Hulst.

Door: Raymond Timmermans

Aan multiple sclerose kleven diverse schrikbeelden. 
Vooral dat van de lichamelijke beperkingen. Bovendien  
doordat MS een aanslag doet op je energie, zul je met 
zo’n ziekte wel snel je baan verliezen is veler
veronderstelling. Ook al omdat je – zo melden steeds 
meer mensen met MS – problemen krijgt met je 
denkprocessen, je te maken krijgt met cognitieve 
klachten zogezegd.

Juist op dat laatste punt schiet, als het een beetje wil, binnenkort de hersendeskundige - en 
inmiddels bijna doctor in de neurowetenschappen - Hanneke Hulst (1983) te hulp. Sinds 
2007 werkzaam als onderzoeker bij het medisch centrum van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, of zoals het officieel heet : VU medisch centrum, afgekort VUmc. Zij begint in 
oktober 2013 met een onderzoek naar een speciaal trainingsprogramma dat storingen in 
diverse hersenfuncties - zoals aandacht, concentratie en geheugen – zou kunnen 
herstellen en eventueel zelfs voorkomen.

Haar studie heeft de titel Cognitieve achteruitgang bij MS: het onderzoeken van functionele 
reorganisatie, cognitie en de invloed van cognitieve revalidatie. Hanneke: “Een hippere 
naam volgt mogelijk nog”.

Het klopt volgens haar dat veel mensen met MS cognitieve problemen krijgen. “Als eerste 
symptoom zien we vaak dat mensen met MS langzamer gaan denken. Het kost hen meer 
tijd om nieuwe informatie op te nemen. In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot 
werkloosheid”. Daartegen wil zij graag wat doen.

Laptop thuis
In totaal gaan Hanneke en haar team in twee jaar tijd met 85 mensen die MS hebben een 
computertraining uitproberen om de aandachtsfunctie te verbeteren – “een heel bijzondere 
manier van hersengymnastiek, als het ware”. Alle deelnemers krijgen een laptop thuis. 
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Daarmee moet iedere deelnemer 7 weken lang een training volgen, een sessie van een uur 
per week. Hoe de vorderingen zijn registreert de laptop zelf. Hanneke wil daarnaast ook 
aan de hand van foto’s van de hersenen aantonen dat de training werkt. Dus zal elke 
deelnemer beginnen en eindigen met een MRI-scan.

De proefpersonen zullen diverse test- en trainingstrajecten ondergaan, van verschillend 
niveau, rekening houdend met ieders persoonlijke situatie. “Wel zullen in alle programma’s 
vier verschillende vormen van aandacht terugkomen. Zo zullen we testen of mensen in 
staat zijn hun aandacht te verdelen tussen twee of meer dingen; of ze hun aandacht lange 
tijd kunnen vasthouden; of ze zich kunnen richten op een specifiek detail; en in de vierde 
plaats of ze van aandacht kunnen wisselen, of ze zich plotseling op een ander ding kunnen 
focussen”.

Aan de ontwikkeling van dit programma is inmiddels een kwart miljoen euro bijgedragen 
door de Stichting MS Research. “Ben ik super-super blij mee. Kunnen we vooruit, want ik 
denk dat veel mensen met MS hier baat bij kunnen hebben”.  

Oproep op MSweb
Een deel van de groep proefpersonen zal bestaan uit mensen die al eerder hebben 
deelgenomen aan een van Hannekes onderzoeken, een ander deel zal zij nog actief gaan 
selecteren. “Laat de mensen maar opletten want ik ga zeker een oproep op MSweb 
plaatsen”.

Test na hersentumor
In haar team is zij de hoofdonderzoeker en heeft ze de directe steun van drie 
gerenommeerde VUmc-neurowetenschappers: prof. dr. Frederik Barkhof, prof. dr. Bernard 
Uitdehaag en prof. dr. Jeroen Geurts. Alle drie al meermalen aan het woord geweest op 
MSweb, ook in deze onderzoekserie. Haar assistent is Quinten van Geest, bekend van de 
BreinBlogs op MSweb.

In het team zitten bovendien twee wetenschappers van de Universiteit van Tilburg die juist 
op dit gebied al een bijzondere studie hebben verricht: prof. dr. Margriet Sitskoorn en dr. 
Karin Gehring. Van hen is namelijk de basis van dit trainingsprogramma, getest met 
mensen die herstellende zijn van een hersentumor. ”En dat bleek heel effectief. Omdat we 
bij mensen met MS een soortgelijk cognitief profiel veronderstellen, hebben we gemeend 
dit programma nu uit te breiden naar mensen met MS”.

Net als in het Tilburgse project gaat Hanneke in het computerprogramma gebruikmaken 
van beelden vanuit een autootje. “Dat rijdt dan bijvoorbeeld langs diverse borden waarop 
cijfers en letters staan. De proefpersonen krijgen een steeds andere opdracht. Soms 
moeten ze de cijfers bij elkaar optellen, soms moeten ze van de letters woorden vormen, 
soms moeten ze ook nog eens de benzinemeter in de gaten houden, dat soort zaken en 
steeds ingewikkelder”.
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TMS
Zachte stem, bijna timide soms. Hoewel, timide is misschien niet het goede woord. 
Behoedzaam is het eerder, zorgvuldig formulerend. Iemand die duidelijk weet wat ze wil. 
Een dubbele doctorandus inmiddels, of zoals dat tegenwoordig heet master: Zowel in de 
gezondheidswetenschappen als in de neurowetenschappen.

Op het hersenonderzoek-vlak is het al Hannekes zoveelste stap. Al meegeschreven aan 13 
wetenschappelijke stukken. “Geloof het wel, ja. Voor mijn proefschrift komen er nog twee 
bij, dan is dat onderdeel af”. Op haar lijst staan verder 8 nationale en internationale 
lezingen en evenzovele papieren presentaties op symposia en congressen.

Doet onder meer actief mee aan een onderzoek om met korte magneetpulsen een stroom 
op te wekken in het brein om hersengebieden te remmen of juist te stimuleren, om zo het 
werkgeheugen te verbeteren. “Transcraniële Magnetische Stimulatie, TMS. De eerste 
testresultaten verwachten we najaar 2013”.

Zij legt op dit moment voor het verkrijgen van de doctorstitel de laatste hand aan een 
wetenschappelijke verhandeling over de rol van de hippocampus, de thalamus en de 
amygdala bij de cognitieve achteruitgang van mensen met MS. Drie aparte 
hersenenonderdelen vlak bij elkaar, waarvan door MS de werking kan zijn verstoord. 
“Waarbij de hippocampus een belangrijke rol speelt bij het geheugen, de thalamus bij de 
aandacht en de amygdala bij de emotie”.

Columns
Intussen allang geen onbekende meer voor de vaste klanten van MSweb. Daarop bij 
herhaling te vinden immers, niet alleen in nieuwsberichten en onderzoekverslagen maar 
ook met eigen columns. Onder meer over het plotseling aanschuiven van haar broer 
Kenneth aan haar onderzoeksbureau. “Kenneth doet namelijk de opleiding tot arts – waar 
ik nota bene drie keer voor ben uitgeloot -, moest nog een wetenschappelijke stage lopen 
en had bedacht dat hij dat bij mij wilde doen. Na goed overleg, vooral over mijn rol als 
baas, hebben we besloten de kans niet te laten schieten dat broer en zus samen bezig zijn 
aan MS-onderzoek. En het was in de praktijk ook buitengewoon gaaf. Ook al wil hij nu 
graag huisarts worden, ik denk dat hij in elk geval begrijpt waar mijn geestdrift voor dit 
onderzoek vandaan komt”.

Moeder MS
Een uitgebreid interview tussendoor ook voor de kinderen van MSkidsweb, waardoor 
bijvoorbeeld breed bekend werd dat haar moeder MS heeft. Desgevraagd zegt ze daarover 
nu: “Hierdoor weet ik van dichtbij hoe het kan zijn om te moeten leven met MS en wat de 
impact daarvan op het dagelijks leven kan zijn. Mijn moeder is de eerste reden geweest 
waarom ik de keuze heb gemaakt om MS-onderzoek te doen en bijvoorbeeld geen 
onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Daarnaast is deze keuze ook deels tot stand
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gekomen, doordat MS zich vaak voordoet op jonge 
leeftijd, mijn eigen leeftijd. Hierdoor is de persoonlijke 
betrokkenheid ook groter dan bij een ziekte die zich 
vaak op oudere leeftijd openbaart”.

Zo nabij geconfronteerd met multiple sclerose, komt 
nooit de gedachte op  stel je voor dat ik het ook blijk te 
hebben? Is dat iets waar je rekening mee houdt?
“Nu niet meer. Tien jaar geleden was ik daar nog wel 
eens mee bezig. Als ik moe was, of een raar gevoel had 
in m’n arm, dan dacht ik weleens het zal toch niet... 
Tegenwoordig ben ik er helemaal niet bang voor, mogelijk 
ook doordat ik geregeld zelf in de scanner ga liggen als 
proefpersoon en dan telkens een brain-check krijg. 
Omdat ik nou eenmaal alles wil ondergaan wat mijn 
proefpersonen ondergaan”.

Inge de Bruijn
Geboren in Hoorn, in de Noord-Hollandse oksel van het IJsselmeer; woont nu in Hilversum. 
Doet bij de eerste aanblik even denken aan een Nederlandse Olympisch kampioene 
zwemmen van weleer. “Oh je bedoelt Inge de Bruijn’, zegt ze met een schaterlach. “Zelf 
zegt het me niks, ik heb een hekel aan sport, maar mijn moeder heeft het ook weleens 
gezegd: je hebt dezelfde lach als Inge de Bruijn”.

Haar passie is het grootst voor, zoals ze het zelf zegt, de plaatjes van de hersenen. “Voor 
een hersenonderzoeker is niets mooier dan kijken in het brein. Geweldig die machine, die 
ons in staat stelt om in het levende brein te kijken. Ik heb uiteindelijk mijn fascinatie voor 
die breinplaatjes kunnen combineren met de ziekte waarvan ik uit ervaring weet wat voor 
invloed die kan hebben op een gezin en een persoon. De beste combinatie voor een 
onderzoeker naar een ziekte, denk ik: onderzoek waarbij je interessante methoden gebruikt 
om een vraag te beantwoorden, met daarbij een als het ware van binnen komende drijfveer 
om iets aan die ziekte te doen”.

In haar spaarzame vrije tijd algemeen manager van de Stichting Brein in Beeld, een 
initiatief van haar VUmc-neurobaas prof. dr. Jeroen Geurts. “Ik heb net als hij de dringende 
behoefte over het brein uitleg te geven in voor iedereen begrijpelijke taal. Daarom vind ik 
het ook leuk om columns te schrijven voor MSweb en beleef ik ook veel plezier aan het 
geven van lessen op middelbare scholieren, of zoals laatst op televisie in het 
kinderprogramma Klokhuis”.
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Euphemia
Hanneke Euphemia Hulst. Die tweede voornaam komt in Nederland zelden voor. De naam 
van een Christelijke martelares, vooral vereerd in Kroatië. Bovendien het Griekse woord 
voor met goede woorden spreken, verzachtend beschrijven.
“Het precieze weet ik er niet van. Ik heb de naam geërfd van mijn oma en ben er stiekem 
wel blij mee  staat erg mooi op diploma's”.

Foto's: Renate Beense

MSzien is deze artikelenserie begonnen in het voorjaar van 2007. Eerder 
kwamen aan het woord 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, prof. dr. Jack van Horssen, prof. 
dr. Piet Stinissen, prof. dr. Jeroen Geurts en dr. Thea Heersema. Medisch 
adviseur voor de serie is Mart Mantel. Eindredacteur Louis Weltens.
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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Onderzoek = teamwork
Onderzoek doe je niet alleen. In de eerste plaats omdat je samen meer weet dan 
alleen. Ten tweede omdat de hoeveelheid werk vaak niet in verhouding staat tot wat 
je in je eentje kunt verrichten, en last but not least: het is simpelweg gezelliger om 
samen met een project bezig te zijn, samen hetzelfde ideaal na te streven of samen 
koffie te drinken terwijl de scanner haar gang gaat tijdens een nachtelijke obductie.

Door: Hanneke Hulst

Samenwerken gebeurt in de wetenschap op 
verschillende niveaus en tussen verschillende niveaus. 
Zo heeft elk onderzoek een projectleider, promotor of 
copromotor die de eindverantwoordelijkheid heeft en 
die zowel de junior als senior onderzoekers op weg 
helpt in de wereld van het onderzoek en de belangrijkste 
academische vaardigheden overdraagt (bijvoorbeeld 
het schrijven van artikelen, kritisch denken en het 
presenteren van onderzoeksresultaten).

De grootste groep wetenschappers zijn de zogenaamde junior onderzoekers, ook wel OIO 
(onderzoeker in opleiding), AIO (assistent in opleiding), of promovendi genoemd. Dit zijn 
vaak pas afgestudeerde studenten die een vierjarig traject ingaan op weg naar de status 
van senior onderzoeker. In deze vier jaar leren zij veel aspecten die te maken hebben met 
het specifieke onderzoek zelf, maar ontwikkelen ze vooral hun basale academische 
vaardigheden.

Soms heeft de junior onderzoeker de luxe dat hij/zij een onderzoeksassistent of student 
mag begeleiden. Dit is iemand die zich ook voor de volle 100% inzet voor het onderzoek, 
maar die vooral belast wordt met de praktisch uitvoerbare taken. Denk hierbij aan het 
afnemen van cognitieve tests, het maken van scans en het inplannen van proefpersonen.
Meestal zijn de betrokken onderzoekers, van student tot aan professor, volledig in de ban 
van het onderzoek. Samen voeren ze het onderzoek uit en kijken vervolgens naar de 
resultaten en de impact daarvan. Gezamenlijk bedenken ze wat de resultaten betekenen 
voor andere onderzoekers in het veld en natuurlijk voor de mensen met MS.

Het is een intensieve periode: van junior onderzoeker doorgroeien naar senior-, en dus 
zelfstandig, onderzoeker. Soms zit je avond-na-avond te scannen of te ‘kleuren’ in het 
laboratorium. Er zijn avonden dat je rechtstreeks uit het ziekenhuis vandaan het café in rolt 
om je sociale leven nog enigszins op peil te houden – terwijl je eigenlijk aan niets anders 
kunt denken dan aan je onderzoek.
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Onderzoekers eindigen ook regelmatig samen in het café of spreken buiten het werk met 
elkaar af. De realiteit is dat ik mijn collega-hersenwetenschappers vaker zie dan mijn eigen 
vriend. We delen eenzelfde passie, waardoor we ook in het café rustig verder kunnen 
praten over de hippocampus of een bepaalde ingewikkelde analyse. Je begrijpt elkaar en 
maakt samen echte (of slechte) ‘brein’-grappen. Je plaatst hersenweetjes op elkaars 
Facebookpagina en je mailt elkaar in het weekend omdat je een voor de ander interessant 
artikel bent tegengekomen. One big happy family!

En dan plots bereikt ons het bericht dat een van onze teammembers is overleden tijdens 
zijn vakantie: Gijs Nagtegaal, die naast zijn onderzoek ook onderzoeksnieuws vertaalde 
voor MSweb. De impact die deze gebeurtenis heeft op de groep is immens: we zijn opeens 
one big sad family. Regelmatig zullen we nog naar die lege stoel kijken en bemerken dat 
typische ‘Gijsiaanse’ scherpe en gevatte opmerkingen niet meer komen. Gijs, we zullen je 
missen maar nooit vergeten 
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Dromen, durven, samen doen
Zelfregiecentrum Nijmegen

De regie over je eigen leven voeren, kapitein op eigen schip zijn, wie wil dat nu niet? 
Het blijkt ook nog eens goed voor je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te 
zijn. Vier belangenorganisaties voor mensen met beperkingen bundelden hun kracht 
in het Zelfregiecentrum Nijmegen. Gedwongen door de bezuinigingsgolf in welzijns-
en zorgland, maar ook geïnspireerd door een betrokken wethouder die mensen met 
een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking weer actief deelnemer wil 
maken van de samenleving. MSzien sprak met een staflid van een van de 
deelnemende organisaties: Caroline Spoelstra van de WIG: Werkgroep Integratie 
Gehandicapten.

Door: Marja Morskieft

Hoe ga je om met de forse bezuiniging die gemeenten 
moeten doorvoeren op zorg- en welzijnsgebied? Hoe 
zorg je tegelijkertijd dat mensen niet aan de rand van 
de samenleving terechtkomen en daar blijven, omdat 
ze niet mee kunnen doen? Wethouder Zorg en Welzijn 
in Nijmegen Bert Frings (GL) wist zich geïnspireerd 
door het eerste Zelfregiecentrum in Nederland, in Venlo. Daar opgericht door vrijwilligers, 
om situatiegenoten te ondersteunen in het vergroten van hun sociale netwerk, en 
vaardigheden op te doen om actief te zijn en te blijven in hobby, vrijwilligerswerk of 
reguliere baan. Aan de vier Nijmeegse organisaties die sinds jaar en dag de belangen 
behartigen van hun doelgroepen: mensen met lichamelijke, psychische of verstandelijke 
beperkingen, werd gevraagd om hun activiteiten te bundelen en het thema zelfregie uit te 
werken. Het idee erachter: als je iets wilt realiseren, moet je zelf in actie komen.

Minder geld
Bijzonder is dat de organisaties niet gekort worden op hun budget, en dat mag vermeld in 
een tijd waarin de meeste belangenorganisaties van patiënten/cliënten subsidie moeten 
inleveren. Caroline Spoelstra, hoofd bedrijfsvoering bij de Werkgroep Integratie 
Gehandicapten (WIG) benadrukt dat de belangenorganisaties zich geen ‘excuus-Truus’ 
voelen. “Veel welzijnsorganisaties in Nijmegen moeten inleveren. Maar wij zijn geen 
vervangers van de hulpverlening; wij moedigen mensen aan zelf de regie te nemen in hun

‘Soms heb je van die dromen, die je wakker houden tot je ze uitvoert’  

Loesje
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leven, en om hun eigen keuzes te maken. Als je jezelf daardoor beter kunt redden, doe je 
misschien minder een beroep op hulpverlening. Dat kan een effect zijn.” Overigens blijven 
de vier organisaties ook hun reguliere taken uitvoeren: informatie, advies, individuele en 
collectieve belangenbehartiging - inclusief juridische ondersteuning.

Voor en door mensen met makke
De aansporing van de wethouder heeft in maart van dit jaar geresulteerd in de opening van 
het Zelfregiecentrum Nijmegen. Een samenwerkingsverband met als doel: mensen met 
beperkingen de mogelijkheden bieden om door middel van training, contact met 
situatiegenoten, of coaching door professionele trainers, de touwtjes in handen te krijgen 
en te houden van hun leven. Nadrukkelijk een laagdrempelig centrum voor én door mensen 
met beperkingen, met als doel van elkaar te leren en elkaar te inspireren, mogelijkheden te 
verkennen, leren jezelf te presenten, jezelf op een andere manier te bekijken. Alles om de 
eigen kracht te versterken van mensen die niet zo vanzelfsprekend de regie voeren over 
hun leven. Bijvoorbeeld omdat ze geleefd worden door de zorgsystemen om hen heen, of 
omdat ze gewend zijn dat er veel over hen beslist wordt: welk hulpmiddel ze mogen 
gebruiken, welke dagbesteding ze moeten doen, waar ze mogen wonen.

Trainingen
Het zelfregiecentrum werkt op allerlei manieren aan wat 
ook wel ‘empoweren ’wordt genoemd. Er worden 
groepstrainingen gegeven op basis van beproefde 
technieken; daarbij gaat het om de talenten en drijfveren 
van mensen, niet om hun beperkingen. Meer eigen regie 
over je leven, weten wat je kunt, drempels overstappen 
die je voorheen te hoog vond, dat alles geeft meer 
zelfvertrouwen, een grotere zelfwaardering, en meer 
zelfredzaamheid. Zelf de telefoon durven pakken en 
instanties benaderen, in plaats van afwachten tot een 
hulpverlener dat voor je doet.

Verder is het de bedoeling dat er in het zelfregiecentrum 
ook ervaringsdeskundigen opgeleid worden tot 
(co)trainer. Ervaringen uitwisselen met situatiegenoten kan inspireren tot actie, tot actief 
worden op een vlak waar je dat nog niet eerder voor jezelf bedacht had, bijvoorbeeld in een 
hobbyclub, bij een cursus, of op de reguliere arbeidsmarkt.
Als inspiratie voor dit centrum noemt Caroline de Independent Living beweging* (zie kader): 
een wereldwijde beweging van mensen met een beperking, die zich inzet voor 
zelfbeschikking en gelijke rechten.
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Betaalde arbeid
Caroline: ”Het zelfregiecentrum is een groeimodel. In de toekomst willen we ook graag 
inzetten op 'makelen': het verzorgen van korte opstapprojecten naar een reguliere baan. 
Het doel is uitstroom naar betaalde arbeid. Onze inzet zal zijn mensen te ondersteunen bij 
het uitstromen naar een betaalde stage of baan.”

Gevraagd naar haar eigen ervaring bij het zoeken naar een betaalde baan (Caroline is 
afgestudeerd arabist, en heeft een spierziekte) vertelt ze dat ze destijds een “héél klein 
beetje” ondersteuning heeft gehad: ze heeft een tamelijk miserabel traject bij het UWV 
doorlopen, en een paar maanden in een WIW-baan gewerkt tot ze op deze vacature bij de 
WIG kon solliciteren. Haar arbeidsdeskundige was goed, maar het meeste moest ze toch 
zelf doen.

Hoe denkt ze over een quotum voor arbeidsgehandicapten, bedrijven verplichten een 
bepaald percentage werknemers met een beperking aan te nemen? Caroline: “Persoonlijk 
denk ik dat het niet werkt, misschien is het zelfs wel beschadigend en stigmatiserend. Het 
stimuleert niet om de talenten van mensen te ontdekken, het zou zelfs een verslechterende 
factor voor mensen op de arbeidsmarkt en in de beeldvorming kunnen zijn. Ik zie liever dat 
er meer geïnvesteerd wordt in het organiseren van bijvoorbeeld laagdrempelige 
werkervaringsplaatsen. In het aangaan van samenwerkingsrelaties met bedrijven zodat 
mensen zichzelf kunnen laten zien, en aansluiten bij ondernemersnetwerken.”

Op een folder van het zelfregiecentrum staat: ‘Zelf aan de weg timmeren’. Dit centrum kan 
daarvoor de benodigde gereedschappen aanreiken.

Independent Living is een manier om naar handicap en samenleving te 
kijken: niet volgens het zogenaamde medische model, waar een beperking 
gezien wordt als een probleem, ziekte, of gebrek, maar volgens het sociale 
model, waarbij de samenleving burgers met beperkingen als gelijkwaardig 
beschouwt en hen de mogelijkheden (werk, toegankelijkheid) biedt om deel te 
nemen als ieder ander. De Independent Living Beweging, een wereldwijde 
beweging van mensen met een beperking, zet zich in voor zelfbeschikking en 
gelijke rechten. 

Quotum Arbeidsgehandicapten: 
www.handicapnieuws.net/2014-04-11
www.cg-raad.nl/docs_Factsheet_Sociaal_akkoord.pdf 

In het Zelfregiecentrum Nijmegen werken samen: WIG (Werkgroep Integratie 
gehandicapten), BWN Sociale Zekerheid, Onderling Sterk en de Kentering. 
www.zrc-nijmegen.nl voor meer informatie.
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Nú kan ik voetballen met de kinderen: 
Meriem Alhassani

‘MS zie je niet aan de buitenkant’. En: ’Mensen met een niet-Westerse achtergrond 
kunnen geen MS krijgen’. Dat denken veel zorgverleners. Hoe dit voor Meriem
Alhassani uitpakte, vertelt ze aan MSzien. "Ik weet nu: niet ver in de toekomst 
plannen, maar van het moment genieten. Nú voetballen, nu het nog kan.”

Door: Marja Morskieft

Meriem Hassani werd in 1977 geboren in Bagdad. Drie 
maanden later verhuisden haar ouders naar Abu Dhabi 
om er te werken en te studeren. In januari 1985 
emigreerden ze naar Spanje en daar groeide Meriem op. 
Ze spreekt vloeiend Spaans, naast haar moedertaal 
Arabisch en zegt, in goed Nederlands: ‘Ik voel me eigenlijk 
geen Iraakse, meer een Spaanse.’ In 1997 vertrok ze met 
haar Nederlands-Iraakse man naar Nederland, waar ze 
twee kinderen kreeg. Een echte wereldburger is ze: ”Ik 
maakte deel uit van een gemeenschap van Syrische, 
Marokkaanse, Algerijnse en Libanese mensen. Ik heb nichtjes in London, vriendinnen uit 
IJsland.” De directe familie van haar ouders woont nog steeds in Irak. Zij woont nu in 
Nijmegen met man en twee kinderen, een jongen en een meisje. Goedlachs, kleurig 
gekleed en op pumps: je denkt niet meteen aan MS als je Meriem Alhassani ziet.

MS als verrassing
Meriem hield van sporten. In 2006 voelde ze tijdens het rennen, ze weet het nog precies, 
ineens tintelingen in haar been, en een doof gevoel. De huisarts vermoedde stress en dat 
was wel een opluchting. Maar na twee jaar verergerden de klachten, beide benen werden 
doof en ze had zenuwpijn, het lopen werd moeilijker. De fysiotherapeut die naar een hernia 
keek, kreeg argwaan en liet haar naar de neuroloog verwijzen. Vier MRI’s werden er 
gemaakt, maar ze brachten geen echte duidelijkheid. Er werd ook niet specifiek naar MS 
gezocht. Omdat de Kerstperiode met bezoek aan familie in Spanje aanbrak werd er geen 
verder onderzoek gedaan.

Bevriende neurologen in Spanje zorgden ervoor dat ze bij een MS-neuroloog terechtkwam 
en deze stelde op grond van haar klachten en de MRI’s de diagnose MS.
Meriems neuroloog in Nijmegen wilde, geconfronteerd met deze bevindingen, geen verder 
onderzoek doen, maar afwachten. Maar Meriem wilde heel graag zekerheid! Haar collega’s 
bij Stichting Intercity adviseerden haar het MS Centrum in Nijmegen te raadplegen. Daar 
werd na drie weken al duidelijk dat Meriem echt MS had.
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“Het was geen schok voor me, ik had me al voorbereid” vertelt Meriem rustig. Ze had op 
internet al informatie op Spaanse sites gezocht . “Ik was vooral bang om niet meer te 
kunnen bewegen, om in een rolstoel te komen. Niet meer actief te kunnen zijn lijkt me 
vreselijk!”

Meriem is nog steeds bij het MScentrum in Nijmegen onder behandeling, maar sinds de 
MSzorg daar afgebouwd is heeft ze nog geen nieuw onderdak gevonden. Haar neuroloog is 
naar Den Bosch vertrokken dus misschien gaat ze voortaan daar naartoe.

Inmiddels gebruikt ze MS-remmende medicatie (Rebif), en meestal eindigt ze de winter met 
een prednisoninfuus. ”Ik hou niet van de winter, dat is mijn slechtste tijd”.

MS en werk
Hoewel Meriem wel (vermoeidheids)klachten heeft, en soms een slechte periode, werkt ze 
21 uur per week als administratief medewerkster bij de Stichting Intercity, een taalinstituut 
voor anderstaligen. Ze is daar in 2007 begonnen als vrijwilligster en na twee maanden werd 
dat omgezet in een arbeidscontract. “Ik ben een beetje een workaholic, ik vind het heerlijk 
om te werken. Zelfs als ik veel last van mijn benen heb, dan is het toch: hup aankleden, en 
naar mijn werk!” lacht ze. Ze merkt wel dat haar geheugen, voor telefoonnummers 
bijvoorbeeld, minder wordt, en ze schrijft daarom veel op. Hoe gaan ze daar met haar 
aandoening om? Meriem: “Vanaf dag 1 ben ik er duidelijk over geweest. Mijn collega’s 
raadden me aan naar het MS centrum te gaan voor een second opinion.” Ze heeft geen 
speciale aanpassingen nodig. “ Ik werk precies als de andere collega’s. Maar als ze me met 
platte schoenen zien in plaats van pumps, weten ze hoe laat het is: zere benen!”

MS is onbekend
In Arabische landen is MS onbekend, vertelt Meriem. Haar ouders hadden het er dan ook 
heel moeilijk mee dat ze geconfronteerd werden met zo’n ernstige ziekte bij hun oudste 
dochter. Ze gingen meteen op zoek naar informatie, maar begrijpen niet goed wat het 
inhoudt, chronisch ziek zijn. MS is natuurlijk ook een moeilijk verhaal. “Ze zien me ‘s 
ochtends met hakken, en als ik dan zeg, ‘s middags ben ik moe, dan zie ik ze denken, tja, 
die hakken! Het is een ziekte met 1000 gezichten.”

Haar omgeving komt met veel adviezen en tips, eet dit of dat, maar daar heb ik eigenlijk 
niet veel aan, zegt Meriem. Je moet er zelf van dag tot dag mee omgaan, je kent je lichaam 
zelf het beste. Haar kinderen ( 12 en 10 jaar) heeft ze het vanaf het begin verteld. “Ze 
weten dat ik ziek ben, ze zijn ook heel behulpzaam, maar ik probeer ze er zo min mogelijk 
mee te belasten, ze moeten ook kind kunnen zijn.” zegt ze. “Al leer ik ze wel klusjes 
uitvoeren.”

Haar culturele achtergrond en haar geloof geven haar steun bij het omgaan met de ziekte: 
“In de Islam is ziekte zeker geen straf, maar juist een toets die Allah je geeft om je te
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verbeteren. Zo zie ik het, ik wordt getoetst en ga mijn best doen om hier zo goed mogelijk 
mee om te gaan.”

MS contacten via internet
De website MSweb kende Meriem nog niet, ze was eerder geneigd om op Spaanse 
websites te zoeken. Via Facebook onderhoudt ze wel contacten met lotgenoten. Verder 
kent ze, heel toevallig, nog een vrouw met MS in haar buurt: zij is afkomstig uit Soedan.

Hoe denkt ze over haar toekomst? “Voorop staat dat ik de MS niet de controle over mijn 
leven wil geven. Ik wil zelf bepalen hoe ik mijn leven leid. Maar ik kijk niet ver vooruit, ik leef 
van dag tot dag. Nu heb ik energie om te voetballen met de kinderen, dus ik geniet er nu 
van. Het idee dat ik dingen ga verliezen is verdrietig. Maar ik ben heel praktisch ingesteld, 
ik zoek meteen naar oplossingen.”

Met deze optimistische instelling hoopt ze het nog lang vol te houden: haar werk, leuke 
dingen doen met de kinderen als skaten en voetballen. ”Mijn instelling is: ik kan het... 
depressie staat niet in mijn woordenboek.”

FELEM Esclerosis Múltiple España: 
www.esclerosismultiple.com
REEM Red española de esclerosis multiple: www.reem.es



MSzien 2013, nummer 3 28

help

Werken, autorijden en MS
MSzien interviewt een ervaringdeskundige over de telkens terugkerende zoektocht 
naar een volgend hulpmiddel nadat weer een volgende lichaamsfunctie het heeft 
laten afweten.

Door: Nel Achterhes

Werken, autorijden en MS. Annalena rijdt dagelijks in 
haar auto naar haar werk. Dat is al jaren zo, maar het 
was de vraag of ze dat met MS kon blijven doen: telkens 
liet weer een lichaamsfunctie het erbij zitten. Toch heeft 
ze bij elke achteruitgang een passende oplossing 
gevonden.

Annalena vertelt: “Het autorijden is een voorwaarde om
mijn werk te kunnen doen. Maar de bediening van de 
pedalen begon lastig te worden toen mijn linkervoet ‘te 
moe’ was om de koppeling in te drukken en beheerst 
weer op te laten komen. Bij een gewone rit hoeft dat niet 
zo vaak. Een paar keer achter elkaar bij het optrekken of 
terugschakelen, daarna kon mijn linkerbeen weer mooi even uitrusten. Maar het filerijden 
werd een steeds groter probleem. Tot het uiterste heb ik geprobeerd om files te vermijden, 
maar soms ontstaan ze zomaar ergens onverwacht en dan kun je er ook niet meer 
tussenuit. Een ander probleem in diezelfde tijd was dat ik mijn rolstoel uit elkaar moest 
halen om hem achterin in de kleine bagageruimte te leggen. Dat ging lastig.” Er moest wat 
gebeuren.

Sponsormogelijkheden
De oplossing zou zijn: een andere auto. Een automaat met een grotere bagageruimte 
zodat de rolstoel er in zijn geheel in kon. Dat zou geld gaan kosten, dus ging Annalena op 
zoek naar sponsormogelijkheden. “Op de site van het UWV stond destijds de mogelijkheid 
van een vervoersvoorziening. Dat leek me een kans op een financiële tegemoetkoming. Ik 
heb de zaak uitgelegd, alle benodigde getallen gegeven, kopieën gemaakt en verklaringen 
overlegd. Er gold een inkomensgrens, en je moest al recht hebben op een uitkering. 
Daarna was het wachten op de beslissing.”
Stilte volgde.

“Intussen had ik tijdens file-uren radeloze momenten. Je móet meerijden, en je móet op tijd 
stoppen! Koppeling in, en weer op laten komen, elke tien tellen weer. Het kon eigenlijk niet 
meer. Ten einde raad, na weken wachten heb ik opnieuw gebeld: “Het gaat echt niet langer, 
weet u wat: láát dat geld dan maar, dan koop ik zélf wel een andere auto.“
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UWV-arbeidsdeskundige: ’Nee nee, wacht u daar nog heel even mee, ik ga kijken en dan 
hoort u het volgende week, goed?’ Wat bleek: ik kreeg geen financiële tegemoetkoming, 
maar een complete auto in bruikleen! Nòg herinner ik me de vreugde over die verrassing. 
Ik heb er een aantal jaren heerlijk gebruik kunnen maken.”

Linkerbeen
Na een reeks van verslechteringen aan haar linkerbeen kon ze niet meer zonder steun 
lopen. Wel nog prima gas geven en remmen met het rechterbeen. “Tot dan toe had ik altijd 
zelf mijn rolstoel in de achterbak getild en liep dan om de auto heen naar de 
bestuurderstoel. Dat ging niet meer.” Er moest weer wat gebeuren.
Ze vertelde het UWV over de problemen. En ja hoor: ze kon een andere auto in bruikleen 
krijgen met een plateaulift zodat ze zichzelf met rolstoel en al omhoog kon liften, de auto in. 
Binnenin kon ze dan overstappen op een aangepaste bestuurdersstoel. “Een fantastische 
verbetering.”

Rechterbeen
Een paar jaar later was het rechterbeen aan de beurt. De problemen met autorijden laten 
zich raden. “Ik ben toen expert geworden in ‘anticiperend rijden’: zo min mogelijk hoeven 
remmen. Ook goed voor het brandstofgebruik. Maar remmen is nooit helemaal te 
vermijden.” En opnieuw moest er een oplossing worden gezocht.
Het stond niet vast of het UWV nog eens in de buidel zou tasten. Ze had tenslotte al twee 
keer een auto gekregen. En nu zou de bediening moeten veranderen; nogal ingrijpend.

Opnieuw moest Annalena de keuringsmolen van het CBR in: kàn deze mevrouw eigenlijk 
nog wel autorijden? En zo ja: welke aanpassing is er dan nodig om de functiebeperking te 
compenseren? Zo maakte Annalena kennis met de wereld van de autoaanpassingen die 
aan de buitenkant vaak onzichtbaar zijn, maar aan de binnenkant des te vernuftiger. “De 
bediening met je armen in plaats van met je benen, met je elleboog, of alles met één hand. 
Bediening met de buitenkant van je knie, of met je achterhoofd. De hele auto bedienen met 
één joystick, die lui kunnen alles bedenken én maken - afhankelijk van welke 
lichaamsfunctie het wèl doet.”

Toen duidelijk was welke aanpassingen voor haar het beste waren moest Annalena een 
aantal lessen nemen bij een speciale rijschool. En in een officiële rijtest moest ze bewijzen 
dat ze met die aanpassingen goed aan het verkeer kon deelnemen. Vervolgens werd haar 
rijbewijs aangepast met een code. “Ik mag alleen nog in een auto rijden met dit soort 
aanpassingen, niet meer in een gewone auto. Alsof ik dat nog zou willen ”

De auto is omgebouwd tot handbediening. Sturen met rechts door middel van een 
handgreep op het stuur. Gasgeven en remmen met links; duwen is gas en trekken is 
remmen. Alles is anders(om).
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“In het begin was ik alle controle over de auto kwijt. Ik had 
al mijn concentratie nodig om een nieuwe routine op te 
bouwen. Het duurde een paar weken voordat ik de radio 
er weer bij aan kon hebben. Alle gewone pedalen doen 
het trouwens ook nog steeds, iemand anders kan er nog 
gewoon in rijden.”

Het laatste aanvraagtraject heeft alles bij elkaar een jaar 
geduurd, ook omdat er het een en ander misging. “Maar 
het traject duurt vooral zo lang omdat er veel dingen 
achter elkaar moeten gebeuren:
de aanvraag bij het UWV, de Eigen Verklaring via de 
gemeente en je arts. En dan de hele beoordeling door het
CBR: een verklaring door een tweede onafhankelijke arts, 
de rijtest bij het CBR, aanpassingen bepalen, eventueel 
rijlessen, weer een rijtest. Het rijbewijs moet aangepast
en de autoaanpassing moet worden ingebouwd worden en 
afgesteld. Maar ik kan nog steeds blijven werken en dat is mij én het UWV veel waard!”

Tips van Annalena: 
• Begin op tijd met het aanvragen van een voorziening, er gaat een hoop 

wachttijd in zitten.
• De keuring die het CBR vraagt door een andere onafhankelijke arts kost € 75, 

- én veel tijd. Je kunt proberen dit schriftelijk te regelen met je eigen 
neuroloog. Scheelt geld en tijd. Meestal wil de CBR-arts daarna alsnog een 
keuringsrit om je te kunnen beoordelen.

• Maximale controle. Houd strak in de gaten wie wat waarheen moet sturen en 
of ze dat ook op tijd doen. Voorkom dat je weken wacht op een besluit, terwijl 
het verzoek in het ziekenhuis is kwijtgeraakt of helemaal niet is doorgestuurd.

• Stuur liever een digitale brief dan eentje via de post. Papieren post raakt soms 
kwijt, en eer je daar dan weer achter bent . 
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Ik geloof gewoon in de goedheid van mensen
Het werkzame leven van Reinder van Raalte begon al in 1992, hij was toen achttien. 
Hij huurde een piano en leerde zichzelf spelen. Vier jaar later ging hij naar het 
conservatorium, waar hij in 2000 afstudeerde in de lichte muziek. Daarna ging het 
snel. Hij speelde al in verschillende bands en dat werden er meer. Nu is Reinder 
actief in vijf verschillende bands en heeft hij veel werk als gastmuzikant en bij 
projecten in het theatercircuit.

Door: Frank Salomé

In 2006 kreeg Reinder de 'rottige' mededeling dat hij MS 
heeft. Hij was 32, en zeer actief als muzikant. Al vijf jaar 
lang had hij allerlei klachten. Hij ging steeds slechter zien, 
wat vooral lastig is bij het even snel doorlezen van een 
partituur of bij ondertiteling op tv. "Mijn beeld trilt al zeven 
jaar". Zijn vingers tintelden, niet echt fijn voor een 
muzikant. En soms werd hij zomaar duizelig en voelde stroomschokjes in zijn nek. Artsen 
dachten aanvankelijk aan hyperventilatie - volgens Reinder een diagnose met de verkeerde 
volgorde: "Normaal heb je toch eerst hyperventilatie en word je daarna duizelig? Het was 
bij mij precies andersom".

Aanvankelijk begreep hij de diagnose niet. "Ik had geen idee wat MS was. Toen Marit, mijn 
vrouw, in het ziekenhuis begon te huilen, realiseerde ik me dat het heftig was". De 
mededeling bracht hem eerst van zijn stuk. Maar het was ook een opluchting: het bood een 
verklaring voor allerlei vage klachten. Na een paar maanden herpakte hij zich weer.

Invloed op het werk
Aan zijn werk, de muziek, doet hij geen concessies, ook al gaan bepaalde zaken lastiger. 
"Als we gaan optreden slaap ik altijd in de auto op de heenweg en de terugweg. Mijn ogen 
moeten voldoende rust hebben". Soms zet hij een zonnebril op.
Zijn bandgenoten ontlasten hem bij het sjouwen en opstellen van de apparatuur en 
instrumenten. "Zo kan ik mijn energie gebruiken op het podium. Heel luxe allemaal. Soms 
voel ik me er wel bezwaard over, maar daar willen mijn collega's niets van weten!". 
Eenmaal weer thuis moet hij even ‘terugkeren op aarde’ bijvoorbeeld door even televisie te 
kijken. "Soms kost het me een paar dagen om bij te komen, maar ik blijf meegaan in de 
flow".

Invloed van het werk
Het muzikantenleven levert Reinder heel veel op: plezier en energie, en goede vrienden. Al 
heel lang speelt hij in een persiflage-band die verkleed en al muziek speelt van 
hardrockgroepen als Metallica en Iron Maiden. Vaak op festivals, en met 'Metallica' is hij
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zelfs op internationale tournee geweest en heeft hij opgetreden op Pinkpop. "Daar word je 
heel blij van. En ik kom altijd thuis met meer energie dan ik had!".
Goede vrienden organiseerden een benefietconcert toen Reinder geld nodig had voor een 
dotterbehandeling. Voor zulke gebeurtenissen is hij heel dankbaar. "Ik geloof in de 
goedheid van mensen".

MS Research
Behalve dat hij ervan leeft en geniet, gebruikt Reinder 
muziek ook als medium om meer bekendheid te geven 
aan de ziekte MS. Met name de kwestie 'erfelijkheid' 
houdt hem bezig. "Ik zou het vreselijk vinden als je je 
eigen kinderen opzadelt met deze ziekte. Maar MS is 
niet erfelijk en dat wil ik onder de aandacht brengen".
Vorig jaar heeft een MS-benefiet iets meer dan 10.000 
euro opgeleverd voor de Stichting MS Research. "Er 
waren zestien bands, allemaal vrienden en kennissen. 
Er kwamen ongeveer duizend man op af. Volgend jaar 
organiseer ik een soort korenfestival dat het hele jaar 
doorloopt, ik ga er ook mee naar basisscholen om de 
kinderen te stimuleren mooie acties te gaan doen en veel geld op te halen voor MS 
Research. Over twee jaar wil ik een paar grote acts naar Zwolle halen".

Toekomst
Reinder, zijn vrouw en drie kinderen leven van de muziek. "Tot nu gaat het goed, hoe 
onvoorspelbaar MS ook is. Ik ben nog fanatiek bezig en geniet intens van de mooie dingen 
die er in mijn leven gebeuren. Moeheid komt natuurlijk nooit goed uit in een gezinsleven en 
het is irritant dat je je er af en toe bij moet neerleggen. Ik vind het wel eens eng als ik 
uitgeteld op de bank lig, alleen met de kinderen".
Soms zit hij achter de computer, voor het geval dat een instrument bespelen ooit lastig 
wordt. Maar voorlopig maakt Reinder - al dan niet samen met zijn vrouw en anderen -
muziek.

Wil je Reinder horen spelen? http://www.youtube.com/watch?v=Loimfnis6Ao

foto: WP Homan 
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