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Van de Redactie

MS Centrum VUmc Amsterdam

Vijftien jaar geleden is het eerste MS Centrum van 
Nederland opgericht, het MS Centrum VUmc in 
Amsterdam. Dat is in november uitgebreid gevierd. 
Eerst met het dansfeest ‘MS in Stroomversnelling’ 
waarbij heel goed was nagedacht over de deelname 
aan het feest door jongeren met MS. Lees het verslag 
in deze MSzien van onze participerende verslaggever 
Marijn de Vries. Ruim twee weken later volgde een 
MS-symposium in De Rode Hoed.

Op dat VUmc MS Centrum symposium namen we 
afscheid van de eerste directeur van dit centrum, 
prof. dr. Ch. Polman en verwelkomden we de nieuwe 
directeur prof.dr. B. Uitdehaag. Hierover is op MSweb te 
lezen in de rubriek Meer over MS >> MS Centra. Lang 
vóór de oprichting van het Amsterdamse MS Centrum 
stond het VUmc onder neurologen al bekend om zijn 
expertise op het terrein van MS.

Mijn persoonlijke verhaal is dat ik in de jaren negentig, pas na drie jaar vreemde klachten, 
in het dérde ziekenhuis de diagnose MS kreeg.  Eindelijk een neuroloog getroffen die mijn 
klachten wél serieus nam.
Na wat testjes maar vooral nadat hij goed naar me had geluisterd vertelde hij me dat hij aan 
MS dacht. Bij mijn tweede bezoek raadde dr. S. me aan om over te stappen naar het 
VUmc. "Ik ben gespecialiseerd in Parkinson, u kunt beter naar de VU gaan”. Dat was in 
1995! Ik ben die man nog altijd dankbaar, zowel dat hij een eind maakte aan mijn zoektocht 
als voor de doorverwijzing naar de VU. Een moment om bij stil te staan in deze MSzien.

Mooi daarin ook het interview van Raymond Timmermans met dr. Inge Huitinga, directeur 
van de Hersenbank. Een Instituut waar we in feite nooit téveel aandacht aan kunnen 
besteden. Volgens mij moeten ‘wij, mensen met MS’, ons heil van de Hersenbank 
verwachten, in combinatie met de onderzoekers van het VUmc. En hopelijk in een niet al te 
verre toekomst.

Jaren geleden zag Hanneke Douw, destijds redacteur van MSzien, dat belang al in. Zij 
schreef meermalen over het werk van de Hersenbank; doneerde haar hersenen. “ik ben 
met haar bevriend geraakt, krachtige vrouw”, zegt Inge in haar gesprek met Raymond. Zes 
jaar geleden moesten we vrij abrupt afscheid van Hanneke nemen. Vanwege darmkanker. 
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Maar Hanneke leverde, ook na haar dood, toch een belangrijke bijdrage aan het onderzoek 
naar MS.

Tenslotte nog even dit: De redactie van MSzien is nog nooit zo groot geweest als dit jaar, 
met zoveel talentvolle jongeren. Blijf ons volgen, zou ik zeggen. Vier keer per jaar komen 
we uit. En wil je een mailtje over de verschijningsdatum, meld je dan aan voor de 
Nieuwsbrief via ‘Mijn MSweb’, rechtsboven op de homepage.

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Hersenbankier met een onderzoeksmissie

MS-onderzoek in Nederland (29): Inge Huitinga

Vanaf de benoeming eind vorige eeuw van MS-professor dr. Chris Polman is in 
Nederland sprake van hooggekwalificeerd onderzoek naar MS. Zowel naar de vraag 
hoe de ziekte ontstaat, als naar mogelijkheden die te beteugelen. Sommige 
wetenschappers hebben daarnaast een functie die voor alle onderzoekers van 
belang is: dr. Inge Huitinga bijvoorbeeld, onderzoeker en onder meer directeur van 
de Nederlandse Hersenbank (NHB). Zij komt aan het woord in nummer 29 van deze 
artikelenserie.

Door: Raymond Timmermans

De dvd De oplossing zit in de hersenen begint 
confronterend: Hanneke Douw-Faut, in haar rolstoel, 
door de supermarkt. Meteen daarop aan de keukentafel 
in haar luxe woonboot aan de Amstel in Amsterdam. 
Geen krullen meer. Duidelijk beelden uit de fase dat ze 
werd behandeld voor kanker. “In 1991 zakte ik door mijn 
rechterbeen ”.

Dan een beeld van Hanneke’s beruchte, felrode 
45-kilometer-autootje waarmee ze geregeld door de stad scheurde. Vertelt hoe ze in het 
ziekenhuis is terechtgekomen drie weken later, en tien weken daarna de diagnose MS 
kreeg. “Ben lid geworden van de MS Vereniging Nederland, voorzitter van de afdeling 
Amsterdam en in allerlei koepels gaan zitten”. Zo kwam ze bij de Hersenbank. ”Wat MS is 
weet je pas als je dáár hersens ziet onder de microscoop. ( ) Toen dacht ik: heel 
belangrijk dat mensen hun hersens afstaan na hun dood. Heel belangrijk voor onderzoek”.

Dan komt dr. Inge Huitinga (1960) in beeld. Medisch-bioloog, iemand die de basisleer van 
alle levende wezens en de geneeskunde combineert. Directeur van de Nederlandse 
Hersenbank (NHB). Achter haar een zwart-wit foto van hersenen, zoals op vele plekken in 
het gebouw. Naast haar een microscoop. Rustige verteller. Tamelijk zachte stem. “Het is 
verbijsterend hoe weinig oplossingen we nog maar hebben voor MS, terwijl we toch wel vrij 
ver gevorderd zijn met therapieën tegen kanker bijvoorbeeld”.

De gedachten dwalen af. Schokkend eigenlijk deze stelling, temeer in het besef dat 
Hanneke indertijd niet aan haar MS, maar aan de gevolgen van darmkanker is overleden 
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Bevriend met Hanneke
Heel bijzonder, Hanneke zes jaar na haar dood zo terug te zien. Je kijkt naar deze dvd in 
het voortdurende besef dat ook van Hanneke de hersenen ergens in deze bank anoniem 
zijn opgeslagen. Hanneke sprak vaak met Inge. Onder meer interviews voor dit digitale 
MSweb-magazine MSzien. Wie met Inge nu over die tijd praat, krijgt een foto te zien waar 
ze beiden opstaan. “Ik ben met haar bevriend geraakt. Krachtige vrouw. Ze heeft indertijd 
met overtuiging uitgedragen dat ze haar hersenen aan ons wilde doneren en waarom. Dat 
heeft ons extra bekendheid gegeven. Overigens is die dvd dus nog steeds verkrijgbaar via 
de site van de NHB” (*).
Leeftijdgenoten. Hanneke met de wortels in de uiterste 
zuidoosthoek van Nederland, Inge daar diagonaal 
tegenover, Den Helder.

Nog steeds MS-onderzoeker
Inge Huitinga noemt zichzelf met een glimlach 
Hersenbankier. Feitelijk ook precies wat ze is: directeur 
van de NHB. Maar maak niet de fout haar alleen 
daarop aan te spreken: “Het is wat mij betreft iets 
complexer. Het NHB-werk doe ik maar voor halve 
dagen. Voor de andere helft van de dag ben ik echt nog 
steeds bezig als onderzoeker, elders in dit gebouw”.

Een groot pand met het naambordje van het Nederlands Herseninstituut (NHI), voorheen 
Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen; een instituut van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Aan de achterkant van het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

Inge is sinds 1988 gespecialiseerd in MS-onderzoek, als een van de eersten in Nederland. 
In 1999 als allereerste door de Stichting MS Research bekroond met het zogeheten MS 
Fellowship. Met daaraan gekoppeld een subsidiebedrag voor onderzoek. Niet lang daarna 
ook NHB-directeur geworden. Leidt vanaf 2007 tevens een eigen onderzoeksgroep op het 
gebied van de neuro-immunologie bij het NHI. Een groep die in het Engels 
NeuroIMMunology Research Group (IMM) heet.

Immunologie is de wetenschap die afweermechanismen onderzoekt, in het bijzonder in 
relatie tot de neuronen, belangrijke cellen van ons centrale zenuwstelsel. Een relatie 
waarmee bij MS heel wat mis gaat. Om dat te onderzoeken, daar werkt Inge Huitinga dus 
vooral aan met haar IMM-groep. “Daarbij sta ik dan weliswaar zelf niet meer in het lab, 
maar ik kijk soms nog wel mee door de microscoop naar MS-hersenweefsel en bespreek 
de onderzoeksresultaten van de mensen in de groep”. Zo is het accent voor haar steeds 
meer komen te liggen op leidinggeven en dit aan gemiddeld twintig medewerkers, vooral 
wetenschappelijke onderzoekers; daarnaast vooral rapporten beoordelen, 
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subsidieverzoeken schrijven, bijeenkomsten organiseren, tot de ontvangst in juni 2008 van 
toen nog prinses Maxima.

8 studies
Op dit moment verantwoordelijk voor 8 verschillende studies, terug te vinden op de 
internetsite van de groep; alleen allemaal in het Engels want dat blijkt dé onderzoekstaal 
geworden. Van studies naar de invloed van vitamine D als het gaat om MS, tot een 
onderzoek naar mogelijkheden tot herstel van de myeline, de bij MS als regel beschadigde 
isolerende laag rondom zenuwstrengen.

Inge Huitinga is, zoals ze zelf zegt “een vrij gedreven” onderzoeker. “Ik heb eigenlijk nooit 
iets anders willen worden”. Als student al begonnen met een studie naar de rol van 
macrofagen, letterlijk uit het Grieks vertaald veelvraten: lichaamscellen die bijvoorbeeld in 
staat zijn myeline te beschadigen, waardoor in de zenuwsignalen de voor MS zo 
kenmerkende storingen ontstaan. Daarop met de hoogst mogelijke cijfers de doctorstitel 
behaald.

Op, of mede op haar naam staan inmiddels bijna honderd wetenschappelijke publicaties. 
Ze werkte daarbij samen met onderzoekers uit binnen- en buitenland, onder wie ook 
enkelen die eerder in deze onderzoekserie voorbij zijn gekomen. Begeleidde een vijftigtal 
top-studenten in hun eigen onderzoek, bezocht ook diverse laboratoria in het buitenland, 
organiseerde een tiental symposia, gaf zo’n dertig lezingen over de hele wereld, maakte 
heel wat vliegkilometers om congressen en symposia over MS te bezoeken en dat alles 
vooral om, zoals ze ook in de dvd zegt, al doende te proberen “het laatste orgaan in het 
lichaam te kraken dat nog gekraakt moet worden”.

Voegt er nu aan toe: “Nog steeds zoek ik ernaar hoe het komt dat de myeline als het ware 
wordt opgegeten door andere cellen en hoe we dit kunnen voorkomen. Daarnaast kijk ik 
steeds meer naar de invloed daarop van geslachtshormonen en stresshormonen en zou ik 
graag willen ontrafelen waarom mannen en vrouwen als regel een verschillende vorm van 
MS hebben. Om zo hopelijk uit te komen op een therapie die effectief de ziekte MS kan 
stoppen of voorkomen”. Kortom: een hersenbankier met een onderzoeksmissie.

Swaab
Daarmee de voetsporen volgend van prof. dr. Dick 
Swaab (1944), een van de oprichters van de 
Hersenbank. “Zonder meer mijn grote inspirator”. 
Swaab kwam in 1985 op het idee van de Hersenbank 
omdat er geen andere methode is de hersenen echt te 
bestuderen zolang ze nog in een mens in werking zijn. 
Hij wist heel goed duidelijk te maken dat het onderzoek 
naar menselijk hersenweefsel hard nodig is omdat hersenziekten heel ingewikkeld zijn en
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allerlei belangrijke functies in het lichaam zoals het denken, het geheugen, bewegingen, 
zien en communicatie kunnen verstoren. Klachten die mensen met MS bekend voorkomen.

De NHB heeft nu van ongeveer 3700 overleden mensen de hersenen uitgenomen, van wie 
circa 1000 mensen zonder hersenziekte. “Want bij elk onderzoek is het nodig dat je van 
elke hersencel die ziek is ook dezelfde hersencel kan vinden die gezond is”. Er zijn op dit 
moment ongeveer 2800 Nederlanders ingeschreven die een speciaal hersencodicil hebben 
ondertekend. Van hen zijn er ongeveer 480 MS-patiënt. Al dit werk is mede mogelijk dankzij 
financiële steun van onder meer de Stichting MS Research, de VriendenLoterij, de 
Hersenstichting, het Parkinsonfonds, de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek en 
de wetenschappelijke centra die gebruik maken van hersenweefsel van de NHB.

De Hersenbank doet zelf geen specifiek onderzoek naar hersenziekten. Dat gebeurt 
uitsluitend in universitaire centra, door onderzoekers die het weefsel bij de NHB aanvragen. 
“Soms ben ik die aanvrager zelf, vanuit mijn stoel bij de immunologiegroep van het 
Nederlandse Hersensinstituut. Soms ook buitenlandse onderzoekers. In Canada 
bijvoorbeeld, waar professor Geurts van het VUmc af en toe werkt en waar ze zelf geen 
hersenbank hebben”.

Prof. dr. Jeroen Geurts is grootgebruiker en is daar zeer enthousiast over. “De NHB is op 
meerdere vlakken uniek. Ze hebben in samenwerking met ons hard geïnvesteerd in 
hersenweefsel en hebben daar ook veel van, ook van verschillende typen MS. Van bijna 
alle weefselstukjes zijn er bovendien beelden. MRI-scans. Dat vergemakkelijkt het 
onderzoekwerk”.

Bankpasje
Alle donoren krijgen zelf een bankpasje van de NHB. En in een instructie staat wat er 
gebeurt bij overlijden. Dat hun lichaam binnen 4 tot 8 uur moet zijn overgebracht naar een 
speciale onderzoeksruimte van het VUmc. De NHB heeft hiervoor contracten met 
Amsterdamse begrafenisondernemers die voor het vervoer heen en terug zorgen. Bij het 
VUmc staat dan een team van deskundigen paraat, dag en nacht oproepbaar. Inge 
Huitinga: “Deze infrastructuur maakt de Nederlandse Hersenbank bijzonder. Daardoor zijn 
wij in staat snel en nauwkeurig hersenweefsel van zeer goede kwaliteit te bezien en te 
bewaren. Als je bijvoorbeeld langer zou wachten is het meestal niet meer geschikt voor de 
nieuwste onderzoekstechnieken”.

Alle hersenweefsel gaat in een paraffine - een soort van kaarsvet - of wordt ingevroren en 
bewaard in grote vriezers. Daar heeft de NHB er elf van. Alle voor onderzoek noodzakelijke 
gegevens gaan de computer in. En vanaf dat moment zijn al die gegevens niet meer 
gekoppeld aan de levende mensen bij wie de hersens hebben gehoord. “Zo hoort dat 
volgens de wet”.
Tegen het eind van de dvd komt Hanneke weer terug. “Als ik dan na mijn overlijden mijn 
hersenen aan onderzoekers kan afstaan die er raad mee weten, weten hoe je dat goed
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moet houden en vervolgens gebruiken voor onderzoek  Dan hoef ik niet lang na te 
denken  Komt misschien ook omdat ik een kind heb. Is het dan niet meer voor mijn 
generatie, voor de mensen om mij heen met MS die ik meemaak, en van wie ik zie hoe erg 
MS er kan uitzien, dan is dat in elk geval goed voor mijn kind ( ) en haar kinderen weer ”

Foto 2: Een historische foto uit 2005: dr. Inge Huitinga (rechts) in gesprek met de in 2007 
overleden Hanneke Douw-Faut.

(*) De dvd De oplossing zit in de hersenen heeft de NHB vervaardigd met steun van 
de Stichting MS Research en is voor € 5 verkrijgbaar. 
De website van de NHB en de Engelstalige site van het NHI.

Door Hanneke Douw geschreven artikelen: Hersenbank zoekt MS-donoren en Een 
dag bij het Herseninstituut.
Lees meer over Hanneke Douw: Een bijzondere vrouw met MS.

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, dr. Thea Heersema en drs. Hanneke Hulst. Eindredactie 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



Wouter Godijn, een beroemde Nederlander

“Op de korte afstand een heel aardige imitatie van iemand die 
normaal loopt”

Wouter Godijn (geboren in Amsterdam, 1955, woont en werkt in Groningen) is 
misschien niet onbekend voor de lezers van MSzien*, maar voor de rest van 
Nederland was hij een van de vele schrijvers /dichters van ons taalgebied. Tot hij 
genomineerd werd voor de AKO-literatuurprijs met zijn boek Hoe ik een beroemde 
Nederlander werd en er werkelijk in elke krant interviews met hem verschenen. 
MSzien spreekt met hem over zijn successen en de MS die hem vergezelt. En waar 
hij - ook in zijn werk - geen geheim van maakt.

Door: Marja Morskieft

‘Deze meneer doet het niet meer’, zo kwam Godijn jaren 
geleden de spreekkamer van zijn huisarts binnen. Hij 
bleek MS onder de leden te hebben, of in elk geval ‘is dit 
de werkhypothese volgens mijn neuroloog’ vertelt Godijn. 
Dat verhindert hem niet om regelmatig poëziebundels en 
romans uit te brengen. In De zieken breken (2008) heeft 
Wouter Godijn zijn MS op beeldende wijze ter sprake 
gebracht.

Veel geprezen, veel genomineerd
Godijns eerste roman Witte tongen verscheen in 1997; 
zijn eerste dichtbundel Alle kinderen zijn van glas in 2000. 
Zijn bundel De karpers en de krab (2003) werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Zijn 
roman De dood van een auteur die een beetje op Wouter Godijn lijkt (2007) stond op de 
Libris ’longlist’. In 2011 belandde Mijn ontmoeting met God en andere avonturen op de 
tiplijst van de AKO-Literatuurprijs. De Jan Campertprijs 2012 werd hem toegekend voor zijn 
laatste poëziebundel: Hoe HH de wereld redde (2012). In zijn werk gaat hij met bevrijdende 
humor de duistere kanten van het bestaan, waaronder ziekte en dood, te lijf.

En nu is hij dus doorgedrongen tot de toplijst van de AKO- literatuurprijs (de laatste zes 
kandidaten ); dat mag je succesvol noemen. Hij heeft de titel van zijn laatste roman tot 
werkelijkheid gemaakt, gezien alle aandacht en lof voor zijn roman van de recensenten.

Hoe ik een beroemde Nederlander werd is een wervelende roman met razendsnelle 
perspectiefwisselingen: de verhalen van een klein jongetje dat graag op snoeken vist en -
oh gruwel - voor zijn ogen zijn moeder ziet verongelukken, van een mislukte schrijver, een 
ridder die een prinses redt van een mysterieuze berg en een populistische politicus
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(Vaandels, je ziet hem voor je). Ze zijn tot een geheel gesmeed in dit humoristische, 
wrange maar altijd geloofwaardige boek. Een taalvirtuoos wordt Godijn genoemd. Speels, 
ironisch, vol zelfspot en met een mening over het politieke en culturele klimaat in 
Nederland. De personages verliezen zich soms in zelfbeklag en extreem gedrag maar ze 
vertonen ook een gezonde dosis zelfspot en dat maakt het boek lichter verteerbaar. ‘Ja, ik 
vond het leuk om een schrijver neer te zetten waaraan je een hekel kreeg’ lacht Godijn.’ 
Daar vond ik een pervers genoegen in.’ Dat is hem gelukt. Maar, voegt hij toe: ‘het is een 
ander type man dan ik ben!’

Twijfelaar
In zijn boek is een aan zichzelf twijfelende schrijver aan het woord; is hij zelf ook zo’n 
twijfelaar? Godijn:’ Ja, je zou kunnen zeggen dat ik de vleesgeworden twijfel ben, hoewel ik 
daar dan ook weer aan twijfel. Ook als schrijver. Ik blijf peuteren aan de tekst. Als een ware 
ambachtsman, dat doen alle schrijvers wel. Ik loop als een ezel achter een intuïtief signaal 
aan- zo moet het, zo is het goed- maar dan moet het nog wel in woorden uitgedrukt. En als 
je naar mijn verkopen kijkt zou je kunnen denken: die meneer vergist zich ook daarin 
vreselijk ’

Is het in zijn hoofd net zo’n afwisseling van stemmen en perspectieven als in zijn boek? ‘Ik 
vind dat nogal mee vallen. Het heeft te maken met het feit dat ik een twijfelaar ben, maar je 
zou me ook een genuanceerd schrijver kunnen noemen: door verschillende perspectieven 
te gebruiken kom je dichterbij de verschillende kanten die de waarheid kent.’ In Godijns 
werk komt steeds de vraag naar voren hoe een mens om moet gaan met het leven zoals 
het is. Wordt deze vraag ook beïnvloedt door zijn ziekte? Serieus: ’Ik heb me die vraag 
altijd al gesteld. Ieder mens doet dat op zijn eigen manier en ziek zijn geeft een bijzondere 
urgentie aan die vraag.’ Hij is wel eens boos op de MS. ‘Maar dat is ook snel weer weg. 
Bozer was ik toen ik niet voor het Beste Groninger boek werd genomineerd!’ Gegrinnik.

Dostojewski
Wouter Godijn maakt zijn ziekte vaker tot een onderwerp in zijn werk, zo noemt hij in 'De 
zieken breken’ ook de lasten van zijn MS: de zusjes Pijn en Kwelling (pag.20). Maar in het 
laatste boek vermeldt hij ook in de verantwoording de helpsters die zijn teksten voor hem 
uittypten. ’Ik lig dan op bed en dicteer, een luxe positie’ lacht hij weer en vertelt dan de 
anekdote hoe Dostojewski zijn vrouw ontmoette : ze was de stenotypiste aan wie hij in één 
maand een roman (De speler) dicteerde. Om zijn speelschulden af te lossen.

Zelf doet Godijn nogal laconiek over de rol die MS speelt in zijn werk en in zijn leven. ’Op 
de korte afstand geef ik een heel goede imitatie van iemand die normaal loopt’. Maar heeft 
hij ook last van cognitieve problemen, waar veel MS’ers mee worstelen? ‘Wisselend’ zegt 
hij, ‘mijn geheugenproblemen hangen ook af van de mate van vermoeidheid. Ik kan slecht 
namen onthouden. Maar ik blijf schrijven en lezen om scherp te blijven. En ik heb gemerkt 
dat activiteiten doseren en rusten me helpt.’ Zijn arts stelde hem een Parkinsonmedicijn
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tegen vermoeidheid voor. Hij kan het zo snel niet vinden. ’Maar je zou er dingen van 
kunnen zien die er niet zijn‘ aldus Godijn. ’Een vriend raadde me het om die reden af: dat 
doe je al genoeg!’

AKO genomineerd
Godijn heeft lang gedacht dat het hem nooit zou lukken: 
een echte roman, een goede dichtbundel schrijven. De 
nominatie voor de AKO Literatuurprijs ervoer hij dan ook 
als erkenning van zijn werk, en hij hoopt dat het de 
verkoop van zijn boek stimuleert: ’zo goed word ik niet 
verkocht! Maar het gaat ietsje beter nu.’

De reis naar de uitreiking in Scheveningen was al een hele 
belevenis: precies op de dag dat de herfststorm van 28 
oktober 2013 over Nederland raasde. ‘Vóór ons en achter 
ons vielen de bomen op het spoor, maar het is allemaal 
gelukt.’ vertelt Godijn. Het juryrapport was bijzonder lovend 
over zijn taalkunst, noemt hem een briljant stilist. Dat gaf 
hem een tevreden gevoel, omdat hij nu ‘mee mag doen in 
de literaire wereld’, ook al was hij niet de winnaar (dat was 
Joke van Leeuwen met Feest van het begin).

Dubbelproductie
Het mag duidelijk zijn: Godijns creativiteit laat zich niet door de MS beteugelen. Hij werkt -
’ik schrijf me alweer de blubber’ - aan een volgende roman én een poëziebundel, die 
waarschijnlijk in 2015 zullen uitkomen bij zijn uitgever Atlas Contact, waar hij een goede 
relatie mee heeft. ‘Het zijn aardige, vriendelijke mensen met liefde voor de literatuur.’ Hij 
prijst en passant nog even de vormgever van zijn dichtbundels, Melle Hamer.

Vooral Hoe HH de wereld redde heeft een opmerkelijke vormgeving: verschillende 
lettertypes en kleuren maken het boek tot een bijzonder gesprek met de lezer. Helaas zijn 
Godijns boeken nog niet verkrijgbaar als luisterboek - ideaal voor als je ligt te rusten, iets 
wat mensen met MS niet vreemd zal voorkomen. In zijn stem hoor je de zelfspot, zijn 
hilarische kijk op de grote zaken des levens en, zoals hij het zelf benoemt: 
’wereldvreemdheid’. Heel vermakelijk.

Meer informatie:
Hoe ik een beroemde Nederlander werd, roman, 2013 Uitgeverij Atlas-Contact, 
Amsterdam/Antwerpen ISBN 978-90-204-1315-1 
Hoe HH de wereld redde, poëzie, 2012 Uitgeverij Atlas-Contact, 
Amsterdam/Antwerpen ISBN 978-90-254-3783-1
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Honeymoon
Elk meisje droomt ervan om ooit op een dag, in een sprookjesachtige jurk, ‘JA’ te 
zeggen tegen de prins op het witte paard. Je weet dat deze dag de belangrijkste en 
mooiste van je leven wordt. Tegenwoordig droom ik niet meer over trouwen, maar 
wél over de belangrijkste en mooiste dag van mijn leven: de verdediging van mijn 
proefschrift.

Door: Hanneke Hulst

Ook al durf ik het bijna niet hardop te zeggen (of op te 
schrijven): het einde is in zicht. Eind dit jaar hebben de 
commissieleden het manuscript in de mailbox liggen. Om 
dit te bewerkstelligen moet ik vooral schrijven, non-stop. 
Jeroen (Geurts) heeft me dan ook verplicht om alleen 
maar te schrijven.

Hoe komt het dan dat ik met Jeroen in New Jersey (VS) op bezoek ben bij John Deluca en 
Nancy Chiaravalloti van de Kessler Foundation, de frontrunners in het veld van de 
cognitieve revalidatie bij MS? Dit bezoek stond al gepland en is overigens ook veel te leuk 
om zomaar voorbij te laten gaan. Een volle dag worden we rondgeleid over de afdeling 
waar heel veel onderzoek wordt gedaan naar cognitieve training bij mensen met MS, 
hersenletsel en mensen die een beroerte hebben gehad.

Na een warm welkom vertelt een enthousiast onderzoeksteam over de verschillende 
onderzoekslijnen die zij hebben lopen. Wij vertellen hoe wij erover denken en wat we zelf 
doen in Amsterdam om de cognitie bij mensen met MS te verbeteren. Ik ben onder de 
indruk, we kunnen veel van onze Amerikaanse collega’s leren. Zij zijn op hún beurt onder 
de indruk hoe wij van molecuul tot aan gedrag kijken naar cognitie en hoe wij de imaging 
[MRI scans van de hersenen] inzetten om het effect van een interventie te bestuderen.

Een dag klinkt kort, maar ik denk dat we zeker tien projecten hebben bedacht waarbij we 
kunnen samenwerken. Het plan is om onze krachten te bundelen en samen projecten op te 
zetten zodat we efficiënter, sneller en beter de effecten van cognitieve revalidatie bij MS 
kunnen bestuderen. Er is zóveel enthousiasme merkbaar bij de verschillende 
onderzoekers, dat motiveert gigantisch. Het liefst zou ik morgen meteen aan de slag gaan, 
maar er is geloof ik nog iets met een proefschrift: schrijven, schrijven, schrijven 

Na ons bezoek aan de Kessler Foundation vertrekt Jeroen naar Calgary (Canada) om daar 
samen met drie andere collega’s verder onderzoek te doen aan zijn andere onderzoekslijn: 
het onderzoeken van de oorzaak van MS. We hebben besloten dat ik mee ga naar Calgary, 
zodat ik ongestoord het laatste artikel voor mijn proefschrift kan opschrijven. Uiteraard zal 
ik hier enorm worden afgeleid door alle mooie apparatuur die zij gebruiken om zenuwcellen
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in beeld te brengen. Want stiekem snapt iedereen natuurlijk dat ik van deze gelegenheid 
gebruik wil maken om een graantje mee te pikken van dit spannende onderzoek, dat zo 
enorm anders is dan mijn eigen werk. Microscopie en min 10 graden Celsius lijkt me de 
perfecte combinatie voor deze schrijfretraite.

Het is zes uur in de ochtend en we staan op het vliegveld van Newark op weg naar onze 
volgende bestemming Calgary. De douanier denkt dat Jeroen en ik onderweg zijn naar 
onze honeymoon. Het is niet de eerste keer dat men denkt dat wij een ‘koppel’ vormen. 
Terwijl ik deze column schrijf, zit ik samen met mijn schijnbaar kersverse echtgenoot in het 
vliegtuig op weg naar Calgary. Jeroen en ik delen een onuitputtelijke passie voor het 
hersenonderzoek, we zijn een extreem goed koppel op de werkvloer en binnen de 
wetenschapspopularisering, en Jeroen speelt - als promotor - een belangrijke rol in de nu al 
mooiste dag van mijn leven. Maar een honeymoon ? Laten we het maar gewoon 
werkbezoek noemen! 
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Benefietfeest ‘MS in stroomversnelling’

Dansen voor en/of met MS

MS en dansen klinkt als een rare combinatie. Maar de benefietmanifestatie ‘MS in 
stroomversnelling’ bracht juist die twee woorden bij elkaar. Want wie houdt er nu 
niet van een feestje?

Door: Marijn de Vries

Een dansfeestje voor MS-patiënten ligt niet direct voor de 
hand, maar voor organisator Jessica Burggraaff, die als 
arts-onderzoeker verbonden is aan het MS-centrum van 
het ziekenhuis van de Vrije Universiteit, was het dé 
manier om op een positieve manier stil te staan bij MS. 
“Hoe leuk is het niet om een feest te organiseren waar 
ook mensen kunnen komen die normaal een drempel 
voelen om naar dit soort evenementen te gaan?”.

En dus kleurde op 8 november 2013 het MC Theater in Amsterdam neon en werd het 
gebouw die avond omgedoopt tot MS Theater. Er viel ook wel wat te vieren: het MS-
centrum van de VU bestaat dit jaar vijftien jaar en dr. Chris Polman geeft als directeur het 
stokje over aan zijn opvolger dr. Bernard Uitdehaag. De opbrengsten van het feest gaan 
direct naar onderzoek en het evenement vestigt nog eens goed de aandacht op MS. 
“Mensen denken bijvoorbeeld nog steeds dat het een spierziekte is”, vertelt Jessica. Maar 
de belangrijkste redenen voor het feest is een andere: “Bovenal moet het gewoon een leuk 
feest worden waaraan iedereen kan meedoen”.

Drempel
Jessica vertelt hoe het idee voor een dergelijk feest ontstond: “Ik zag vooral veel sportieve 
acties voorbij komen in het kader van benefiet. Toen dacht ik ‘heel goed wat die mensen 
doen, maar hoe kan ik nou zelf iets opstarten waarmee je een veel grotere groep bereikt?’ 
Dat het niet een individuele actie is, maar iets waar meerdere mensen aan kunnen 
bijdragen.” Een dansfeest leek haar de perfecte manier. “Want het is zo leuk om met zijn 
allen te dansen en te feesten”.

Maar normaal gesproken laten MS en dansen zich lastig combineren. Daarom werd bij het 
organiseren met ieders behoeften rekening gehouden. Jessica: “Ik heb zelf een locatie 
gezocht die rolstoelvriendelijk is, en ik kwam er al snel achter dat dat in Amsterdam bijna 
onmogelijk is. Ook is er – als je in een rolstoel zit -vaak geen plek om even ergens rustig te 
gaan zitten. Mensen die een beperking hebben kunnen dus niet of nauwelijks uitgaan, als 
ze dat al willen.” Daar moest dit feest dus verandering in brengen. “Iedereen kon meedoen, 
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of dat nou zittend is of staand, gewoon met elkaar van muziek genieten en daar een feest 
van maken”, zegt Jessica.

Om iedereen de mogelijkheid te geven op het feest te komen had de avond een ‘stuif eens 
in’-opzet: het evenement duurde van 5 uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts. Dat lijkt erg lang 
voor mensen met MS, maar het gaf juist ieder de gelegenheid te komen en gaan wanneer 
het hem of haar uitkwam. Jessica: “Als het feest pas om 11 uur begint, is dat lastig. Nu kon 
het wél.”.

Feestelijk
Om verder bij te dragen aan de feestvreugde, had de 
avond als thema: ‘be one in neon’. “Al vanaf het begin 
had ik het idee van een elektrisch thema” vertelt Jessica. 
“Zo kwamen we op neon, dat is een link naar de 
gestoorde signaalgeleiding bij MS. En neon is ook heel 
feestelijk”. Het thema werd kracht bijgezet door de 
felgroene of –roze donatieboxjes en de speciaal voor die 
avond gemaakte brillen die te koop waren. Verder konden 
de feestgangers die zichzelf niet heel erg ‘neon’ vonden 
glowsticks kopen of een foto laten maken door 
lightpainter Tim van Vliet. Al met al voelde het hebben van 
MS bijna als een gimmick in positieve zin, en niet als een 
beperking.

Met muziek van Cassieclap (pop en house), Wicked Jazz Sounds (Jazz en dance) en La 
Vondèl (dance) werd iedereen naar de dansvloer gelokt. Tijdens de set van Cassieclap was 
er zelfs een demonstratie van een rolstoeldansact. En hoewel er in het begin wat 
koudwatervrees leek te zijn, stond uiteindelijk de hele dansvloer vol met feestende mensen, 
rolstoel of niet.

‘MS in stroomversnelling’ toonde aan dat MS en dansen toch niet zo een rare combinatie is 
als het lijkt. Mensen hadden lol, ziek of niet ziek; ze dansten, te voet of in een rolstoel; en er 
werd uiteindelijk ruim 10.000 euro opgehaald voor onderzoek. Kortom: een zeer geslaagd 
feest waar iedereen kon dansen voor en/of met MS.

Foto's van Sander van Ketel (1) en Mark van den Brink (2)



De Zoom: handig voor een mens met MS?
Struinend op internet kwam ik uit bij een nieuw vervoermiddel: De Zoom, sinds juni 
2013 op de Nederlandse markt. Het is een laag stoer karretje met flinke 
profielbanden, speciaal ontworpen om van de gebaande paden af te rijden. Dat 
maakte me nieuwsgierig, en ik besloot een proefritje te gaan maken.

Door: Nel Achterhes

De Zoom is bedacht door een Zweedse uitvinder en 
buitenmens. Toen zijn echtgenote MS kreeg, ontwikkelde 
hij dit terreinwagentje zodat ze weer samen de natuur in 
konden trekken. In Zweden is de Zoom al vijf jaar op de 
markt. Het bijzondere van de Zoom is de 4-wielaandrijving 
in combinatie met de profielbanden: dat maakt dat er altijd 
grip is op de ondergrond. Elk wiel heeft een eigen elektromotor met een krachtig vermogen 
waardoor je goed op een rulle of ongelijke ondergrond kunt rijden.

Remko Teunissen is de trotse bezitter van een Zoom. Sterker nog, zijn bedrijf Zoomability 
Nederland is de importeur voor Nederland. Remko heeft MS en kan met het vervoermiddel 
zijn behoefte om erop uit te trekken met zo weinig mogelijk beperkingen vervullen. Remko 
en ik spreken af in een duingebied waar ik met mijn scootmobiel wel eens vastloop in het 
losse zand. Eens kijken of de Zoom dat aankan!

Wat kan de Zoom?
Bij de ingang ruilen we van plaats; Remko gaat in mijn rolstoel zitten en ik neem plaats in 
de Zoom. Dat valt niet mee. De transfer naar een laag kuipstoeltje zonder leuningen is 
lastig en het is best een geworstel om mijn ene been over de stuurkolom heen te krijgen. 
Remko vertelt er meteen bij dat er ook een draaibare stoel te krijgen is. Misschien maakt 
dat de transfer wel makkelijker, maar dan heb ik nog steeds zo´n onwillig been dat 
versjouwd moet worden. Als ik eenmaal zit, voelt het als gegoten. Het kuipstoeltje geeft een 
comfortabele houding en het kan ook versteld worden. Remko legt de bediening uit. Die is 
begrijpelijk en makkelijk te doen; standaard zit er zelfs cruise-control op! Aan de bediening 
kunnen diverse aanpassingen gedaan worden afhankelijk van je arm- en handfuncties.

Hellinkje
Dan kan ik het terrein in. Eerst even een stukje proberen op vlakke bestrating. De snelheid 
is traploos te regelen en reageert nogal gevoelig. Als ik dat doorheb, durf ik het mulle zand 
in en neem op advies van Remko daarbij een duinhellinkje. Ik vrees dat ik zal omkiepen, 
maar de Zoom kan dat gewoon aan! Je voelt hoeveel grip hij heeft en dat geeft een zeker 
gevoel. Als ik dan ook nog de cruise-control aanzet op een relaxed vaartje kan ik het hele 
duin aan! Er zit een prettige vering in de Zoom, en hoewel er veel kracht in de vier motoren
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zit is het geluid heel bescheiden. Je jaagt er niet meteen alle herten mee weg.

We hebben inmiddels heel wat bekijks gekregen van 
duinwandelaars die bewonderende opmerkingen maken. 
Ik merk dat ik de hele tijd een brede grijns op m’n gezicht 
heb, zo leuk is het om hierin te rijden. We besluiten om de 
Zoom ook op het strand te proberen. Daar laat Remko 
zien dat je inderdaad door het losse zand kunt rijden, 
maar je moet daarbij wel oppassen dat je niet te steil gaat, 
want dan loop je toch wel kans dat je vast komt te zitten.
Als we de middag afronden in het strandcafé blijkt dat de 
Zoom daar moeiteloos forse stoepranden neemt. Wat een 
vrijheid geeft de Zoom daardoor als je buiten bent! Voor 
binnen is hij minder handig, want hij is wat breder en 
langer dan een gemiddelde rolstoel.

Geschikt voor een mens met MS?
Ik zie de Zoom als een mooie aanvulling op het bestaande assortiment hulpmiddelen zoals 
de scootmobiel. Naast de prijs vind ik de transfer wel een nadeel, daar zou ik altijd wel hulp 
bij moeten hebben. Als het mogelijk wordt om de Zoom voor een dag te huren bij een mooi 
natuurgebied zou ik dat zeker doen. Bijvoorbeeld om weer eens over de Veluwse 
zandverstuivingen te kunnen rijden.

De Zoom is ook geschikt te maken voor kinderen; er komt dan een rubber inleg in als 
stoelverkleiner, en de maximum snelheid wordt ingesteld op 10 km per uur. De Zoom kost 
standaard tijdelijk € 6.600,- ex. BTW. Een draaibare stoel erbij kost € 800, -. Je kunt 
proberen om een Zoom aan te schaffen met behulp van PGB. Elke gemeente hanteert 
daarin eigen regels. Er zijn gesprekken geweest met hulpmiddelenleveranciers om de 
Zoom in het assortiment te laten opnemen, tot nu toe zonder resultaat.

Tot slot enkele specificaties: Snelheid: max. 20 km. Bereik: ca. 50 km op de weg, ca. 25 km 
op het strand. Prijs tijdelijk € 6.600,- ex. BTW tot eind 2013. Opties: draaibare stoel, andere 
handbediening, trekstang om je rolstoel er achter te hangen.

Kijk voor meer informatie op: www.zoomability.com of 
www.facebook.com/zoomabilitynederland
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De rechten van de mens met een beperking
Op 13 december 2006 werd het Verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking (IVRPH) door de Verenigde Naties (VN) vastgesteld. Nederland heeft dit 
verdrag op 30 maart 2007 ondertekend, maar tot op heden nog altijd niet 
geratificeerd. MSzien sprak politicoloog en ervaringsdeskundige Agnes van Wijnen 
over het verdrag en de positie van Nederland.

Door: Isabelle de Jong

Agnes van Wijnen is sinds twintig jaar betrokken bij rechten 
en mensenrechten van mensen met een beperking. 
Momenteel is zij actief binnen de Coalitie voor Inclusie, een 
netwerkorganisatie van mensen en organisaties die inclusie 
(een samenleving waarin iedereen erbij hoort, gelijke 
rechten en plichten heeft. Waarin verscheidenheid een 
kwaliteit is) en mensenrechten willen promoten en 
realiseren.

Hun uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen 
kracht van mensen, samen optrekken, interactief en 
pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme, en 
oplossingsgericht zijn. Werk en privé komen voor Agnes 
samen. Zij heeft zelf een aantal chronische aandoeningen 
resulterend in chronische pijn, en is moeder van een 
dochter met diabetes en coeliakie. “Bij mensenrechten denken we allereerst aan opsluiten 
van politieke tegenstanders en marteling in gevangenissen in landen ver weg van 
Nederland. Maar mensenrechten zijn heel dichtbij, uitsluiting en discriminatie zijn heel 
dichtbij, ook in Nederland. De kennis hierover vind ik erg beperkt.

Mijn analyse is dat de mensenrechten van personen met een beperking in Nederland op 
veel terreinen onder druk staan of geschonden worden. Denk bijvoorbeeld aan de 
ontoegankelijkheid van openbare gebouwen, de lage arbeidsparticipatie of de bescheiden 
mogelijkheden voor begeleiding, ondersteuning of hulp bij zelfstandig wonen. Ook de 
beeldvorming dat mensen met een beperking tot weinig in staat zijn, en vooral een medisch 
probleem hebben waar zo goed mogelijk voor gezorgd moet worden is hier een voorbeeld 
van.”

Eerdere ontwikkelingen
Tamara Venrooy van de VVD verklaarde in november 2012 op een verkiezingsbijeenkomst 
van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) dat de rechten van mensen 
met een beperking al goed geregeld zijn en dat een eigen verdrag tot meer bureaucratie
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zou leiden. De Coalitie voor Inclusie is het hier niet mee eens. Volgens hen is wereldwijd 
herhaaldelijk vastgesteld dat mensen met een beperking vaak buitengesloten en 
gediscrimineerd worden, vaker in armoede leven, vaker slachtoffer zijn van misbruik, 
mishandeling of uitbuiting, niet serieus worden genomen en minder kans hebben op een 
goede opleiding of werk dat bij hen past.

Juist daarom heeft de VN besloten dat een verdrag noodzakelijk is. Eerdere maatregelen 
van de VN brachten weinig verbetering. Daarom werd in december 2006 het IVRPH door 
de VN vastgesteld. Een belangrijk verschil tussen deze afspraken en het VN-Verdrag is dat 
het verdrag wettelijk bindend is. Agnes voegt hieraan toe: “Er wordt ook nadrukkelijk en 
consequent gesteld dat (organisaties van) mensen met een beperking betrokken moeten 
worden bij alles wat hen aangaat. ‘Nothing about us without us’. Ook dit is een belangrijk en 
vérstrekkend uitgangspunt dat veel potentie voor verandering in zich draagt.”

Het VN-Verdrag
Het verdrag biedt handvatten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. 
Bovendien maakt het de positie van personen met een beperking sterker, omdat het 
bepaalt dat deze mensen op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal 
andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen. Door middel van het IVRPH kunnen 
mensen dit bij de rechter afdwingen.

Agnes legt de noodzaak van het verdrag uit: “Het gaat om pure inclusie, je bent deel van de 
samenleving zoals je bent, je hoeft niet aan jezelf te sleutelen of je in bochten te wringen 
om maar meer te lijken op een mens zonder beperkingen. Het probleem is niet gelegen in 
de beperkingen, maar in het feit dat de samenleving niet ingericht is op de verschillen 
tussen mensen en de discriminatie en uitsluiting die hier uit voortkomt. Het VN Verdrag 
definieert mensen met een beperking als personen met rechten, namelijk dezelfde rechten 
als anderen zonder beperkingen. En niet als object van zorg, of als medisch probleem.”

Ratificatie
Nederland heeft verdrag wel ondertekend maar (nog) 
niet geratificeerd. Dit houdt in dat het verdrag nog niet 
in werking is, maar omdat het wel ondertekend is, 
mag de overheid geen wetten of beleid maken die in 
strijd zijn met het doel en de strekking van het verdrag. 
Ratificatie betekent dat de overheid een aantal wetten en 
beleid zal moeten veranderen. De belangrijkste reden 
dat dit nog niet is gebeurd, is dat de regering eerst wilde 
onderzoeken om welke wetten het gaat en wat de kosten 
hiervoor zijn.
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Het SEOR, een onderzoeksinstituut van de Erasmus universiteit, heeft berekend dat de 
kosten meevallen: naar schatting 18,4 tot 106,7 miljoen voor grote en kleine bedrijven 
samen. De meeste landen binnen en buiten Europa hebben het verdrag inmiddels wel 
geratificeerd. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is afgesproken dat Nederland dit 
uiterlijk juli 2015 doet. In juni 2013 werden twee wetsvoorstellen aangekondigd die de
ratificatie van het VN-Verdrag in gang moeten zetten. Volgens de Nederlandse regering 
moet het volgende gebeuren:

• de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/Cz 
uitbreiden met een aanbod van goederen en diensten. Dit betekent dat overheid, 
bedrijven en instellingen moeten zorgen dat hun gebouwen, producten en 
dienstverlening (bijvoorbeeld websites, informatie) toegankelijk en bruikbaar zijn voor 
mensen met een beperking;

• de Kieswet zo veranderen dat gemeenten de plicht krijgen verkiezingen en stemlokalen 
toegankelijk te maken;

• samen met belangenorganisaties in een Actieplan duidelijk maken hoe alle rechten uit 
het VN Verdrag voor mensen met een handicap concreet gerealiseerd kunnen worden.

Agnes is niet erg te spreken over de huidige wetsvoorstellen: “Ze zijn mager en weinig 
ambitieus. Nederland rekent zich rijk met het idee dat het hier allemaal al behoorlijk goed 
geregeld is rond mensen met een beperking. Er wordt gekozen voor een minimale aanpak, 
allerlei artikelen die ook in Nederland van belang zijn blijven buiten beschouwing. Ik zou 
willen dat Nederland serieus aan de slag gaat met het realiseren van mensenrechten van 
mensen met een beperking - vanuit de erkenning en het bewustzijn dat er nog veel moet 
gebeuren.”

Waar staan we nu?
De wetsvoorstellen gaan nu eerst voor advies naar de Raad van State, en vervolgens naar 
de Tweede Kamer om daar te worden besproken. Daarnaast zijn de voorbereidingen 
begonnen voor een strategisch plan van aanpak, waarin de implementatie van het VN-
Verdrag in Nederland verder wordt uitgewerkt. Organisaties van mensen met een 
beperking, waarvan Coalitie voor Inclusie er één is, zijn hierbij betrokken als 
gesprekspartner. Hopelijk worden de wetsvoorstellen hierdoor ambitieuzer en wordt er echt 
iets bereikt in de strijd voor gelijke rechten voor mensen met een beperking.

www.coalitievoorinclusie.nl 

Laatste ontwikkeling:
http://www.msweb.nl/nieuws/4155
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Waarom ben je moe?
’Mensen met een niet-Westerse achtergrond kunnen geen MS krijgen’, zo denken 
veel zorgverleners. Dus als er dan iemand uit Sudan met de diagnose MS de 
spreekkamer binnenkomt, is er twijfel. Maar Rihab Abdallah weet wel beter. MSzien 
praat met haar en haar man Osama Eltag; dochtertje Dhuha (9 jaar) vult af en toe 
aan.

Door: Marja Morskieft

Rihab Abdallah werd in juli 1968 geboren in Khartoem, de 
hoofdstad van Sudan - officieel de Republiek Sudan of 
Noord Sudan (dit ter onderscheid van Zuid Sudan, dat 
zich in 2011 afscheidde na een jarenlange oorlog). Rihabs 
echtgenoot Osama Eltag die bij het gesprek is om te 
vertalen, legt in goed Nederlands uit dat de oorlogssituatie 
nog steeds het land beheerst, en niet is opgelost door de 
scheiding van Noord en Zuid: “De politieke situatie is veel 
complexer.” Osama Eltag is in 1990 als vluchteling naar 
Nederland gekomen. Hij leerde Rihab kennen toen hij op vakantie was in Karthoem en 
trouwde met haar in 2000. Sinds 2003 woont Rihab in Nederland. Ze spreekt Arabisch, 
Engels en wat Nederlands.

Met hun twee kinderen, dochter Dhuha van 9 en zoon Ahmed van 6, wonen Rihab en 
Osama in Nijmegen in een flat die in warme kleuren is geschilderd; op een muur is de hals 
van een giraf geschilderd, lijkt het. “Nee hoor” zegt Dhuha, “dat is een luipaard.” Haar 
moeder kan erg goed tekenen, verklaart ze. Volgens haar vader heeft zoon Ahmed het 
talent van zijn moeder geërfd: hij tekent goed, vooral vliegtuigen.

Fine and Applied Arts and Graphics
Rihab vertelt dat ze in Khartoem haar bachelor Fine and Applied Arts and Graphics (Kunst, 
tekenen en grafische vormgeving) haalde en als kunstdocent in het basisonderwijs werkte, 
waar ze verschillende vakken gaf, en in het middelbaar onderwijs. Ze wilde haar master 
Pedagogiek halen.
Ze laat wat foto’s van haar werk zien: zacht gekleurde landschappen en portretten. Ze had 
exposities in het begin van de 90er jaren, bijvoorbeeld in de Zwitserse Ambassade in 
Khartoem. Trots laat ze de krantenartikelen zien die daarover gaan.

Het was tijdens de uitoefening van haar beroep - ze weet het nog precies te vertellen - in 
juli 1997, dat ze merkte dat er iets helemaal niet goed ging: de linkerkant van haar lichaam 
voelde doof en ze kon haar hand niet goed gebruiken. Een zoektocht langs verschillende 
artsen volgde. Ook de neuroloog kon geen uitsluitsel geven over wat dit zou kunnen zijn; 
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misschien een infectie, werd geopperd. Uiteindelijk kwam de diagnose niet verder dan dat 
Rihab een vitamine B tekort bleek te hebben: in Sudan was de aandoening MS onbekend. 
Rihabs klachten verdwenen na een aantal maanden, ze bleef werken.

Diagnose in Jordanië 
Omdat de lichamelijke klachten haar bleven plagen, vertrok Rihab in het jaar 2000, met 
haar zus, naar Jordanië om zich eens goed te laten onderzoeken. Daar werd op grond van 
haar ziekteverhaal, een aantal MRI’s en een lumbaalpunctie, al snel duidelijk dat er sprake 
was van MS. Rihab werd meteen met cortisonen behandeld, waar ze van opknapte. De MS 
hield zich een tijd rustig.

In 2003 kwam Rihab naar Nederland en zocht met haar klachten hulp in de Nederlandse 
zorg. “De huisarts twijfelde in het begin” vertelt Rihab.” Ook de algemeen neuroloog zag in 
eerste instantie niets op de MRI. ‘Geen MS’, zei hij. Ook al had ik de uitslagen uit Jordanië. 
Veel klachten zijn zo moeilijk uit te leggen. De arts denkt dan al gauw aan andere 
oorzaken, die met immigratie of stress samenhangen bijvoorbeeld.”

Haar man vult aan: “Soms was het ook moeilijk duidelijk te maken, zelfs aan de neuroloog. 
Die dacht dan dat ik haar verhaal niet goed vertaalde.” Hij verzucht: “Ook voor mij is het 
soms moeilijk voor te stellen, die pijn en vermoeidheid. Maar ik heb ook de MRI’s gezien. 
Ze is ziek.” De huisarts is nu overigens hun steun en toeverlaat, en Rihab is bij het 
MScentrum Nijmegen terecht gekomen waar wél de diagnose MS werd gesteld. Dat het 
MScentrum naar Den Bosch is verplaatst, is een extra hindernis voor Rihab.
Bij haar tweede zwangerschap is ze gestopt met Betaferon, MS-remmende medicatie, 
wegens teveel bijwerkingen. Maar ze heeft nog steeds veel klachten, al is niet altijd direct 
duidelijk dat die een gevolg zijn van MS. Dus volgen weer veel onderzoeken, om dan 
tenslotte bij de conclusie uit te komen dat het de MS wel zal zijn .

Kennis van MS 
Rihabs man Osama vertelt hoe in Sudan tegen een onbekende aandoening als MS 
aangekeken wordt: “Ze sluiten mensen op, ‘behandelen’ het met stokslagen, of teksten uit 
de Koran . Ze denken dat ziekte het werk van de duivel is, dat je door geesten bezocht 
wordt. Mensen hebben geen idee wat het is, omdat je het niet kunt zien aan de buitenkant.”
Het is duidelijk dat het niet makkelijk is om met MS in een land als Sudan te leven. 
Teruggaan is dan ook geen optie. “Het culturele verhaal is belangrijker dan het 
wetenschappelijke verhaal” zegt Osama Eltag.

Ook voor Rihabs familie is het moeilijk te begrijpen hoe ziek ze is. Rihab: “Mijn zus ging 
mee naar Jordanië en heeft de onderzoeken en diagnose meegemaakt. Zij snapt het, en ze 
heeft ook veel uitgelegd aan de familie. Maar voor mijn vader is het moeilijk; hij praat er niet 
over. Mijn moeder ondersteunt me wel, hoewel ze niet begrijpt wat MS is.” Ze zien dat 
Rihab er goed uitziet, dat het de met de kinderen goed gaat en zeggen: ‘waarom ben je 
moe?’
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Ondertussen is dochter Dhuha aan het surfen op MSKidsweb: voor haar is het niet moeilijk 
snel haar weg te vinden tussen alle informatie op internet.
Rihab kende zelf MSweb niet. Ze ontmoette andere mensen met MS als ze een 
prednisonkuur kreeg, op het MScentrum Nijmegen. Ook heeft ze contact met Meriem, 
(geïnterviewd in MSzien nr. 3) die heel toevallig bij haar in de buurt woont.

Dagelijks leven met MS 
Er ontspint zich een discussie in het Nederlands en Arabisch over de aanvraag van een 
scootmobiel. Bewegen is belangrijk, vindt Osama. Maar lopen kost Rihab moeite: ”het is 
zwaar”. “Als mama een scootmobiel heeft kan ze met ons op de fiets ergens naar toe” zegt 
Dhuha verlangend.
Er is ooit een aanvraag gedaan, of het is ter sprake gekomen bij een ambtenaar van de 
gemeentelijke WMO, maar het is onduidelijk wat hiermee gebeurd is.

“Ik probeer te leven met de vele klachten” zegt Rihab. De concentratieproblemen en 
vermoeidheid die bij MS horen vindt ze het ergst. Ze probeert haar kinderen elke dag naar 
school te brengen, zo’n 300 meter verderop. “Het is belangrijk voor mij dat het goed gaat 
met de kinderen. Ik was zo blij te horen dat Ahmed al snel heel goed kon lezen.”

Op de school is Rihab ook actief: ze schilderde op het schoolplein bij de kleuters. En als 
haar dochter en zoon groter zijn, zou ze graag weer tijd en aandacht geven aan haar eigen 
creatieve talenten.
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'Mijn werk geeft me structuur'
Wonderbaarlijk maar waar: ING heeft zoveel MS-patiënten binnen haar gelederingen, 
dat de bank een interne praatgroep heeft opgericht voor haar MS-medewerkers. 
Zeven mensen namen daar de laatste jaren aan deel.  Bart Kaeller uit Leeuwarden 
was er daar één van.

Door: Marjolein van Woerkom

Door de diagnose MS liep zijn carrière in de soep. Het 
liefst had Bart Kaeller een eigen onderneming willen 
opzetten, hij was zelfs al in gesprek met bedrijven, om zijn 
ideeën vorm te gaan geven. Maar de loopproblemen die 
voortkwamen uit zijn MS dwongen hem daar van af te 
zien. Nu werkt hij op het mailingcentrum van ING in 
Leeuwarden. ’Voor mijn gevoel werk ik onder mijn niveau, 
maar aan de andere kant ben ik blij dat ik nog kan werken. Thuis zitten is niets voor mij.’

Aan het werk
Zijn kantoor bevindt zich op de begane grond. Er is in het halletje ernaast zelfs een 
invalidentoilet gebouwd, speciaal voor hem. Alleen voor het restaurant moet hij de trap op, 
maar daar komt hij niet zo vaak. Hij werkt alleen de ochtenden; lunchen doet hij thuis.

Dertien jaar lang is het pand van het mailingcentrum op een industrieterreintje al de 
werkplek van de productiebegeleider. Achter zijn computer bepaalt Kaeller welk papier voor 
een bepaalde mailing gebruikt moet worden, welke envelop, of er een folder bij moet en 
wanneer de printer moet draaien om de brieven en bankafschriften op tijd bij de 
geselecteerde klanten in de brievenbus te krijgen. Per dag gaan er zo’n 200.000 tot 
300.000 brieven de deur uit.

’Het werk is voor mij goed vol te houden. Natuurlijk zit ik wel eens te stressen als er ineens 
nog 100.000 brieven geprint moeten worden. Concentreren kost mij op die momenten veel 
energie. Maar ik maak kenbaar als ik druk ben. Ik wil dan eerst het ene afmaken en pas 
daarna kan ik wat anders doen. Dat weten collega’s. Ik zit wel eens te mopperen op ze in 
die drukke tijden, maar het is om mezelf te beschermen. Concentratie is in dit werk erg 
belangrijk. De foutkans is nu eenmaal groot.’

Zichtbaar
Kaeller kreeg in 1991 de diagnose MS. Tijdens een zeilvakantie in 1987 op de Duitse 
Wadden kon hij geen 2,5 kilometer meer lopen. Orthopedische chirurgen en 
fysiotherapeuten zetten vraagtekens bij zijn klachten, maar een neuroloog in Groningen 
trok uiteindelijk de juiste conclusie: MS in PP-vorm. ‘Het zijn alleen mijn benen waar ik last
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van heb, en soms mijn concentratie dus. Hoewel ik geen bepaalde carrière meer nastreef, 
kan ik nog veel. Ik wil werken en probeer dat zo lang mogelijk vol te houden. Werken geeft 
structuur aan mijn leven, het zorgt voor zelfvertrouwen. Je blijft gezonder en je behoudt je 
sociale contacten.’

Omdat zijn MS zichtbaar is, kon hij zijn ziekte niet verhullen toen hij in 2001 bij zijn nieuwe 
potentiële werkgever in Leeuwarden aanklopte. Met een leeftijd van 50 jaar en een 
handicap gaf hij zichzelf niet veel kans van slagen. Hij was vier jaar eerder voor 80 tot 100 
procent afgekeurd. Toch werd hem een vaste baan voor onbepaalde tijd aangeboden. ’Zelf 
vind ik altijd dat je je niet beter voor moet doen dan je bent. Je moet eerlijk zijn over wat je 
kan en wil. Dus dat heb ik ze verteld. Daarnaast had ik geluk met het bedrijf: ING is een 
voorloper wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf wil een 
afspiegeling zijn van de maatschappij. Ik ben hier dus niet de enige met een handicap. En 
van de 2000 medewerkers hebben, wonderbaarlijk, zeven mensen MS. We hebben een 
juriste in een rolstoel en een blinde leidinggevende binnen ING. Dus ze kijken hier niet 
vreemd op van een man die een beetje moeilijk loopt.’

Positiviteit
Tussen vier muren thuis zitten is niets voor de Fries. Dat blijkt ook uit het feit dat hij naast 
zijn baan nog vrijwilligerswerk doet bij de regionale MS-vereniging, bij een 
ontwikkelingsproject dat zijn zus heeft opgezet en bij de watersportclub. Zeilen is zijn 
passie. ’Toen ik moeilijker ging lopen heb ik mijn zeilboot verkocht en er een motorboot voor 
in de plaats gekocht. Ik dacht dat zo’n boot veel makkelijker zou werken dan een zeilboot. 
Fout dus, en ik ging het zeilen vreselijk missen. Niet veel later hebben mijn vriendin en ik –
we zijn een bankstel, want zij werkt op een ander kantoor ook bij de bank  - de motorboot 
toch maar weer ingeruild voor een zeiljacht van 11,5 meter.

Zij doet een hoop op de boot, zo mag ik van haar absoluut niet naar voren als we ergens 
moeten aanleggen, maar met z’n tweeën en ondanks mijn onvoorspelbare benen redden 
we het prima. Het is heerlijk. Ik vind het een kick om met de boot plaatsen te bereiken waar 
je over land niet kunt komen. Het is de vrijheid, de onafhankelijkheid. Dat je met windkracht 
ergens naartoe kunt. Ik leef in het nu en daar geniet ik zoveel mogelijk van.

De positiviteit waarmee hij zijn leven beziet, geeft hem houvast. ’Laatst hadden we een 
bedrijfsuitje, waarbij we een boswandeling gingen maken en daarna uit eten. Ik heb meteen 
gekeken of er verharde paden naast de wandelroute lagen, zodat ik mee zou kunnen op 
mijn elektrische vouwfiets. Helaas waren die er niet, maar aanschuiven bij het diner kon ik 
wel. Je moet altijd blijven zoeken naar oplossingen.’ 
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Fia Korper – Medisch Pedicure en docent
“Na 80.000 behandelingen wordt het sociale aspect 
belangrijker”

De winter komt eraan; tijd om extra aandacht te besteden aan onze voeten! We 
stoppen ze in dikke sokken en warme schoenen, en hopen er verder maar het beste 
van. Mensen met complexere voetproblemen zijn bij medisch pedicure Fia Korper 
(1960) aan het goede adres.

Door: Gisèle van Dokkum

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Waarom 
bezoekt iemand met MS een medisch pedicure? 
“Wanneer de fijne motoriek niet meer goed functioneert 
of bij minder beweeglijkheid kunnen mensen minder goed 
bij hun voeten komen”, legt Fia Korper uit. Speelt het 
verschil in gevoel een rol? “Met een monofilament 
(staafje met een plastic haartje) kan ik het gevoel testen.
Als er sprake is van neuropathie (de pijnprikkel 
ontbreekt), voelen mensen dat haartje niet. Dan adviseer 
ik bijvoorbeeld om niet op blote voeten te lopen, zodat je 
niet per ongeluk ergens in trapt. Ook naden en stiksels 
in schoenen en sokken moeten vermeden worden, want 
dat geeft druk. Door de druk – die niet gevoeld wordt –
kan er bijvoorbeeld eelt en een likdoorn ontstaan. Bij mensen met polineuropathie (heftige 
zenuwpijn) ben ik uiteraard heel voorzichtig”, vertelt Korper.

Hoefsmid
Korper werkt volgens het ZAL-principe: Zorg voor voeten, Aandacht voor de mens en 
Liefde voor het vak. “Onvoorwaardelijke liefde is voor mij het op één na belangrijkste 
gegeven op deze wereld. Op gezondheid na.” Ze is nu 28 jaar pedicure, sinds 1985. De 
eerste zeven jaar werkte ze ambulant. In die tijd riep een man bij de deuropening eens 
naar zijn vrouw: “Schat, de hoefsmid is er!”  Alweer 21 jaar heeft ze haar praktijk in een 
winkelpand in Amsterdam (1).

De term ‘medisch pedicure’ staat momenteel ter discussie, want wat is er eigenlijk medisch 
aan dit beroep? Voetzorgverlener is een paraplubenaming voor veel disciplines. Iemand die 
cosmetische behandelingen doet, een chiropodist (voetkundige), de medisch pedicure, een 
podoloog, een podotherapeut, een orthopedisch schoenmaker, een orthopeed; ze zijn 
allemaal voetzorgverleners.
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Korper legt uit wat een medisch pedicure precies doet. “Een chiropodist is in het verleden 
altijd een basispedicure geweest. Zo iemand heeft kennis van schoenen, sokken, 
looppatronen en van het behandelen van voeten. Het verschil met een medisch pedicure 
zit in de technieken: wij maken beugels, ortheses, nagelreparaties en nagelregulaties. Als 
er bijvoorbeeld een stuk nagel weggeslagen is, dan kun je met gel een stukje opbouwen 
(2). En als iemand met een grote wond is doorgestuurd naar het ziekenhuis, leggen wij 
wonden vrij met behulp van de anti-druk techniek. Zo hoeft iemand niet op de wond te 
lopen. We behandelen ook de oudere, verwaarloosde, spastische, reumatische en de 
diabetische voet.”

Ook de tred wordt bekeken. En aan de hand van de schoen wordt er voetonderzoek 
uitgevoerd. Fia Korper: “We letten bijvoorbeeld op verschillen tussen de ene en de andere 
voet qua temperatuur, qua kleur, qua bewegelijkheid. Dat is ook bij cliënten met MS 
belangrijk. Wij vragen altijd of er fysieke klachten zijn. Als medisch pedicure kijk je bij een 
klant die een bepaalde aandoening heeft wat bewuster en ga je dieper op de materie in.”

LLLT bij MS
Met de Low Level Laser Therapie (LLLT) onderscheidt 
Fia zich van andere medisch pedicures. “Voor cliënten 
met MS is LLLT (3) goed toepasbaar bij ontstekingen. 
Het heeft ook een pijnstillende werking en het 
ondersteunt het immuunsysteem.  Bij een ontsteking 
moeten bepaalde cellen de ontstekingsreactie opruimen. 
LLLT doet dat door een scherpe straal gebundeld licht te 
richten op de cellen in de huid. Zo gaat een ontsteking 
viermaal zo snel weg. Verschillende artsen (onder andere dr. R.S. van Coevorden) vinden 
LLLT een goede aanvulling bij een reguliere behandeling. Maar er zijn ook tegengeluiden.
Met een paar collega’s heeft Korper de vereniging Low Level Laser Care (4) opgericht. “We 
houden een database bij, waar ieder lid een paar casussen per jaar voor inlevert. En leren 
we van elkaar door alle casuïstieken te lezen”.

Samenwerking
In de afgelopen tien jaar is het medisch Latijn ook in het pedicurevak gemeengoed 
geworden. Dat heeft de mogelijkheden voor uitwisseling van kennis met andere disciplines 
enorm vergroot. Sowieso is de onderlinge communicatie en samenwerking verbeterd. Fia: 
“De vroegere pedicure plus, die de reumatische en diabetes aantekening heeft, en de 
medisch pedicure, moeten voor de accreditatieperiode twee verplichte onderdelen doen. 
Eén van die verplichte onderdelen - daar geef ik ook les in - is het samenwerken met 
andere disciplines. Een goede samenwerking bevordert het welzijn van de cliënt en is dus 
heel belangrijk!”
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Tot slot nog een hot item: de hoge eigen bijdrage in de zorg. Hoe zit dit bij de medisch 
pedicure? Fia Korper: “Voor MS patiënten is er niets geregeld qua vergoeding. Dit is wel 
het geval voor mensen met diabetes mellitus en reuma. Dus ook met het oog op 
vergoedingen is het zaak om bruggen te slaan tussen de kennis van beide partijen. Wat 
weet iemand met MS van een medisch pedicure en vice versa? Bij ons gaat het niet alleen 
om het fysieke, maar ook om het mentale.”

(1)  www.pedicuresalonaangenaam.nl – onder ‘In de media’ Fia Korper in tv 
programma’s
(2)  www.pedicuresalonaangenaam.nl/aandoeningen/beugels-ortheses-lcn.html
(3)  www.pedicuresalonaangenaam.nl/lllt.html
(4)  lasercare.info/eigenschappenlll.html 
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