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'Ik ben natuurlijk dé minister van de euthanasie' zei Els Borst tijdens een interview in december 2012 in 
het NRC. Zo zag ik haar inderdaad en ik was trots op mijn plaatsgenoot. Immers, in 2002 kwam de 
eerste Euthanasiewet onder haar leiding tot stand. De eerste Euthanasiewet van Nederland en 
misschien wel van de hele wereld. Nog geen perfecte wet maar een mooi begin.	  
  

We hebben de wet destijds ontworpen voor de patiënt die ondraaglijk lijdt en zeker 
dood gaat, de gemakkelijke casus. Bij de psychiatrische patiënten en mensen met 
dementie wordt het ingewikkelder en bij mensen met een voltooid leven is het nog 
ingewikkelder. Ik had het graag willen regelen, maar de Tweede Kamer wilde er 
niet van weten,” aldus Els Borst. 
  
En toen was er opeens dat verschrikkelijke bericht dat 'Els Borst onder verdachte 
omstandigheden dood is aangetroffen in haar garage in Bilthoven'. Op 8 februari 
was ze nog naar het D'66 Congres in Amsterdam geweest; op 10 februari vonden 
vriendinnen haar dood in haar garage. Afschuwelijk idee, zo'n aardige vrouw. 
Toevallig ook nog aan het begin van de 'Week van de Euthanasie', met als doel 

de Wet zo te veranderen, zoals Els Borst het destijds had gewild. 
  
Gelukkig heb ik ook heel wat moois te melden. Er staat weer een fantastische MSzien klaar om te lezen, met 
maar liefst acht artikelen. De 30e Aflevering van MS Onderzoek is, evenals Aflevering 1, een gesprek met 
prof.dr. Chris Polman., de eerste MS-prof van Nederland. Jammer voor ons, mensen met MS, dat hij is 
vetrokken bij het MS Centrum, anderzijds goed voor het VUmc-in-zijn-geheel. 
  
Een artikel over logopedie waarin je kunt lezen dat je de logopodist misschien toch vaker kan gebruiken dan je 
denkt. En over voeding; wat is nou wel en wat is niet waar over de invloed van voeding op mensen met MS? 
Een interview met Daniëlle van Pelt, arts-onderzoeker bij het Erasmus MC over de ziekte van Devic, die lang 
als een vorm van MS werd beschouwd. En een artikel over het enige tijd geleden opgerichte 'College voor de 
Rechten van de Mens' die uiterlijk vanaf 2015 de handhaving van het VN-verdrag voor mensen met een 
beperking moet gaan controleren. 
  
Verder een inspirerend interview met Thomas, een man met een zeer veelzijdige carrière. Psychologie 
gestudeerd én informatietechnologie. Actief sporter maar inmiddels rolstoelrijder en nu vooral intensief bezig 
met muziek maken. En die muziek kun je beluisteren via een link onderaan het artikel. En Marijn beschrijft een 
dilemma waar meer mensen met MS mee zullen zitten: hij moet een keuze maken tussen 2 medicijnen: 
Tysabri en Gilenya. Je kunt het als een luxe-probleem zien; twintig jaar geleden was er geen enkel medicijn 
voor MS. En voor mensen met PP MS is er nog steeds niks te kiezen. Maar inmiddels bestaat er voor 
sommigen van ons een keuze en wat doe je dan? 
  
Last but not least een prachtige column van Hanneke Hulst, die zo verschrikkelijk goed de verbinding weet te 
leggen tussen het 'zakelijke' en het 'persoonlijke'. Mocht haar wetenschappelijke carrière blijven steken - niet 
dat ik dat hoop, laat staan verwacht - dan raad ik haar aan om het schrijverspad te volgen. De bezoekers van 
MSweb raad ik om aan dit prachtige nummer van MSzien snel te gaan lezen. 
 
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 

Van de redactie 
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MS-onderzoek in Nederland (30): Prof. Dr. C.H. Polman 
	  
In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd onderzoek naar MS. Eind vorige eeuw extra 
gestimuleerd door de benoeming van MS-professor dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien zeven 
jaar geleden deze artikelenserie. Nu de professor zijn directeursstoel van het grootste MS-centrum in 
Nederland heeft verwisseld voor die van een zetel in de raad van bestuur van het Medisch Centrum 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam, een goed moment om met hem terug en vooruit te blikken. 
 
Door: Raymond Timmermans
  

Internationale deskundigen noemen hem vaak de belangrijkste MS-
onderzoeker van de afgelopen kwart eeuw: prof. dr. Chris Hubert 
Polman (*1958, Zevenaar, Gelderland). Uit recente 
wetenschappelijke cijfers blijkt dat hij in elk geval de meest 
geciteerde onderzoeker is: inmiddels al meer dan 20.000 maal. 
Heeft zelf ruim 550 onderzoekspublicaties op zijn naam staan. 
  
Een nu bijna afgesloten tijdvak. Want al is hij nog bij veel MS-zaken 
betrokken, sinds 1 juli 2013 is hij lid van de Raad van Bestuur van 
het  Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in 
Amsterdam. Gelijktijdig benoemd met voorzitter drs. Wouter Bos, 
de oud-minister van Financiën en voormalig vicepremier. Samen 
met prof. dr. Wim Stalman vormen ze de top van dit samenstel van 
medische faculteit en ziekenhuis. 

  
Verspreid over diverse gebouwen, meer dan 700 bedden, 2500 studenten, in totaal ruim zesduizend 
medewerkers. Prof. Polman heeft in zijn portefeuille nu de patiëntenzorg. Een dag in de week, de donderdag, 
is hij zelf trouwens nog actief op de MS-poli. Al zegt hij er meteen bij: “Ook daar komt misschien wel een 
moment dat ik ermee moet ophouden, dat het niet meer in het belang van de patiënt is dat ik doorga. Ik ben 
namelijk alle andere functies die met MS te maken hebben al aan het afbouwen. En zeker mijn betrokkenheid 
bij onderzoek zal heel minimaal worden”. 
  
Niet aan actualiteit ingeboet 
Daarom hoog tijd hem nog eens aan te spreken als bij uitstek deskundige op MS-gebied. Als een soort vervolg 
op deel 1 in deze onderzoekserie, zeven jaar geleden. Met indertijd opvallende stellingen, die niet aan 
actualiteit lijken te hebben ingeboet. “In de jaren dat ik op deze plaats en in deze functie bezig ben geweest 
met multiple sclerose is mijn grootste teleurstelling, dat het vertalen van nieuwe inzichten naar betere 
behandelingen zo traag gaat. Het gaat om kleine stapjes en maar heel af en toe een grotere”. 
  
Desgevraagd zegt de professor nu, dat nog steeds het nut van medicijnen voor mensen met MS tamelijk 
beperkt is. ”Ik denk dat de huidige MS-medicijnen voornamelijk effectief zijn tegen het voorkómen van 
aanvallen, relapses, Schubs, niet zozeer tegen de geleidelijke en vaak progressieve achteruitgang”.  Al denkt 
hij tegelijkertijd dat in de komende tien jaar toch vorderingen zullen worden gemaakt met middelen die ook de 
progressie kunnen stoppen. 

‘Nut van medicijnen nog steeds beperkt’ 
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‘MS-verpleegkundige belangrijker’ 
Veelzeggend is zijn toevoeging: “Al zijn er vooral voor mensen met beginnende MS juist de afgelopen 25 jaar 
belangrijke geneesmiddelen gekomen, als interferon, natalizumab en fingolimod, in de praktijk is voor een deel 
van de patiënten nu nog de MS-verpleegkundige belangrijker dan die medicijnen”.  
  
Waarmee hij overigens niet wil zeggen dat dan maar het aantal zorgverleners voor mensen met MS onbeperkt 
moet toenemen. Op het symposium in november 2013, ter gelegenheid van enerzijds het 15-jarig bestaan van 
het Amsterdamse MS-centrum en anderzijds het afscheid van hem als algemeen directeur daarvan en van zijn 
rol als MS-onderzoeker, hield hij zijn gehoor voor: “Het aantal zorgverleners rondom iemand met MS zou niet 
te groot moeten zijn. Dat staat goede zorgverlening in de weg”. 
  
Als nadere uitleg geeft hij nu: “Teveel zorgverleners betekent dat de patiënt tegengestelde geluiden gaat 
horen en dat de verantwoordelijkheid voor moeilijke beslissingen wordt afgeschoven van de ene hulpverlener 
naar de andere”. 
  
Internet en de ‘CCSVI-hype’ 
Voor wat die verschillende geluiden betreft onderkent hij ook het risico van teveel gemakkelijk verkrijgbare 
informatie. Op het symposium was daarover zijn stelling: “De mogelijkheden om informatie te zoeken via 
internet zijn wellicht een beetje te groot. Door de hoeveelheid aan informatie die te vinden is, ziet men door de 
bomen het bos niet meer”. 
  
Hij neemt dat overigens niet MSweb kwalijk, integendeel: “Maar naast goede informatie is er via internet ook 
veel onzinnigs te vinden, daar neergezet door onwetende mensen, of mensen met verkeerde bedoelingen. 
De CCSVI-hype, om maar eens een concreet voorbeeld te noemen. Die heeft naar mijn mening veel mensen 
tot domme dingen gebracht”. 
  
CCSVI staat voor Chronische CerebroSpinale Veneuze Insufficiëntie, en is zo geduid door de Italiaanse 
onderzoeker Paolo Zamboni. Kort gezegd doelt hij daarmee op een vernauwing van de halsaders, die MS tot 
gevolg zou kunnen hebben. Te verhelpen door die aders te verbreden, te dotteren. Een methode die niet 
steunt op ruim aanvaard wetenschappelijk onderzoek, daarom niet door verzekeraars wordt vergoed, maar die 
inmiddels wel veel MS-patiënten op eigen kosten hebben laten toepassen. 
  
Prof. Polman wijst erop hoe kwetsbaar mensen met MS in dit verband zijn. “Vroeger wisten ze niet wat ze 
moesten doen omdat er zo weinig over hun ziekte bekend was. Nu weten ze het niet omdat ze verward raken 
in een te grote hoeveelheid informatie”. 
  
Koetsier 
Studeerde geneeskunde aan wat toen heette de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu de Radboud Universiteit. 
Begon in 1982 aan de VU in Amsterdam zijn opleiding tot neuroloog en raakte door zijn opleider van toen, 
prof. dr. J.C. Koetsier, in het bijzonder geïnteresseerd in MS. Sinds 1986 als neuroloog werkzaam bij het 
VUmc, in 1994 benoemd tot hoogleraar neurologie, de eerste professor in de neurologie met als specialisatie 
MS, vanaf 1998 algemeen directeur van het toen met financiële steun van de Stichting MS Research 
opgerichte MS-centrum van het VUmc.  
 
In de loop der jaren onder zijn leiding uitgegroeid tot wat algemeen wordt gezegd een van de top5 MS-centra 
in de wereld. Sinds 2011 was hij er bovendien afdelingshoofd neurologie, even later in combinatie met de  
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functie directeur medische zaken van het VUmc. Behandelde in de loop der jaren vele duizenden mensen met 
MS. 
 
Geen ander vakgebied geambieerd? 
“Brandweerman… Politicus…  Maar niet erg serieus geworden” 
  
MRI en de Polman-criteria 
Nooit erop uit zichzelf in de volle aandacht te zetten. Als het even kan roemt hij vooral het instituut VUmc, in 
het bijzonder als het gaat om onderzoek naar het in beeld brengen van MS met behulp van de zogeheten 
MRI-technieken. Een onderzoeksveld dat volgens prof. Polman te rekenen is tot de belangrijkste 
wetenschappelijke uitvinding aller tijden. 
  
In de toepassing ervan heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Was namelijk enkele jaren geleden de voorzitter 
van een commissie voor het herzien van de diagnostische criteria voor MS. Dat werden dus de 
zogeheten Polman-criteria. En daarbij speelt de MRI een belangrijke rol. Want aan de hand van die criteria 
kunnen artsen met behulp van MRI nu met grotere zekerheid en sneller vaststellen of iemand MS heeft. 
  
Speeltjes 
Op het symposium in november hield hij overigens ook zijn collega-onderzoekers een spiegel voor. “De 
ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technieken voor het doen van onderzoek is fantastisch. Maar een 
techniek moet niet het uitgangspunt zijn van een onderzoek. De vraag die opgelost dient te worden moet toch 
het uitgangspunt zijn”. En hier geeft hij als nadere uitleg: “Het gevaar is dat die nieuw gevonden technieken, 
noem het speeltjes, gebruikt gaan worden omdat ze zo mooi zijn, omdat het zo spannend is er mee te spelen, 
en niet omdat ze ingezet worden om een belangrijke vraag te beantwoorden”. 
  
Een verkapte waarschuwing aan zijn collega’s om bij alle ontwikkelingen ook op de kosten te letten. “Om de 
medische zorg betaalbaar te houden, zullen we er niet aan ontkomen scherpere keuzes te maken”. 
Tegelijkertijd waarschuwt hij ervoor, dat zeker als het om medisch onderzoek gaat niet in de eerste plaats zal 
mogen worden gelet op de mogelijke financiële baten. “Ik hoop nog steeds dat de farmaceutische industrie 
ook uitgenodigd of zelfs gedwongen zal kunnen worden om bij te dragen aan onderzoek en voorzieningen 
waarvan de commerciële opbrengsten op de korte en zelfs middellange termijn klein zullen zijn. En op dit vlak 
mag trouwens ook van de overheid een grotere betrokkenheid en meer geld worden verwacht. Het is 
opvallend dat vele partijen willen mee-oogsten als er sprake is van succes bij onderzoek, maar weinigen 
vooraf willen mee-investeren”. 
  
'Behandelbare ziekte' 
Begeleidde tussen 1997 en 2013 ruim 30 mensen naar de doctorstitel. Vervulde diverse bestuurlijke functies 
in nationale en internationale organisaties op het gebied van MS, zat in de redactieraden van internationaal 
vermaarde bladen in zijn vakgebied zoals de Lancet Neurology, was voorzitter van de wetenschappelijke 
adviesraad van de Stichting MS Research en die van het Reumafonds Nederland en adviseur van een tiental 
grote farmaceutische bedrijven. 
Vaak geprezen of onderscheiden, zoals in 2010 met de Winkler-medaille van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie (NVN). Een gouden gedenkpenning ter nagedachtenis aan prof. dr. Cornelis Winkler (1855-1941), 
grootmeester op het gebied van de hersenstructuren. Eens in de vijf jaar gaat die medaille naar de  
 
Nederlander die de meest verdienstelijke bijdragen heeft geleverd op het gebied van de neurologische  
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wetenschap. De jury was in 2010 unaniem van mening dat professor Polman die prijs toekomt. “Omdat door 
het werk van onderzoekers zoals Chris Polman MS een behandelbare ziekte is geworden”. 
 
Samen met het AMC? 
Getrouwd; drie kinderen. Woont buiten de stad op een twintigtal kilometer van zijn werkplek en is nu dus een 
van de drie leden van de Raad van Bestuur van het VUmc. Waar van hem wordt verwacht dat hij veel overleg 
voert, eerstens met mensen binnen het VUmc maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld met verzekeraars. “En dan 
gaat het natuurlijk heel veel over geld. Maar we praten ook over samenwerking met andere zorgverleners. 
Misschien een nauw samengaan met het andere grote ziekenhuis hier in Amsterdam, het AMC”. 
  
Bij de aanvaarding van zijn nieuwe functie zei hij “ernaar uit te zien mede leiding te mogen geven aan een 

organisatie die grote ambities heeft om nieuwe ontwikkelingen in 
onderzoek en patiëntenzorg met elkaar te verbinden. (…) Mijn 
ervaringen met patiënten met multiple sclerose hebben mij geleerd dat 
je trouwens alleen de meest optimale zorg kunt bieden 
in samenspraak met patiënten”. 
 
Zijn we door zijn overstap nu niet een belangrijke voorman kwijt in 
het MS-onderzoek?  
“Ik heb tal van goede opvolgers, wereldwijd, en zeker ook in 
Nederland”. Als directeur van het Amsterdamse MS-centrum en hoofd 

van de afdeling neurologie treedt prof. dr. Bernard Uitdehaag in zijn voetsporen. Hij stond centraal in de delen 
17 en 18 van deze artikelenserie.Maar prof. Polman wijst direct ook op al die andere medewerkers van het 
Amsterdamse MS centrum. Die hij zeker niet zal vergeten. 
 
Op het symposium in november kreeg hij zijn eigen portret als mozaïek van 1500 foto’s van vijftig van de 
huidige medewerkers van het MS-centrum. Waaraan hij direct toevoegt voor de MS-patiënten zelf in dit 
gezelschap de grootste bewondering te hebben. “Het is een erge kwaal en toch slagen deze mensen er vaak 
in nog iets moois van hun leven te maken. Is hun motto vaak: geniet van wat je nog kan en focus je niet op 
wat je niet meer kan. Daar kan ik nog wat van leren”.  
 

De eerste foto in dit artikel is gemaakt door fotograaf A. Eldrigde, in opdracht van VUmc 
Amsterdam. De tweede foto  is gemaakt door Pieter van Lierop. Prof. Polman houdt een mozaïek vast, 
bestaande uit 1500 weergaven van 50 medewerkers van het MS-centrum van het VUmc. De professor 
kreeg het als afscheidscadeau overhandigd. 

 
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, drs. Hanneke Hulst en dr. Inge Huitinga. Alle artikelen in deze serie zijn geschreven door 
Raymond Timmermans. Eindredacteur is 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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Als je de muziek van Thomas hoort waan je je in een grote volle zaal waar de dj achter zijn installatie 
zijn filmische dansmuziek laat horen. Het is er warm en zweterig, de lichtshow geeft een psychedelisch 
effect, het publiek gaat uit de bol. Soms de beentjes van de vloer en dan weer chillen. Maar in plaats 
van uit een danszaal komt de muziek uit een klein huis in een buitenwijk van Nijmegen. En vindt zijn 
weg in huiskamers en op internet. 
  
Door: Frank Salomé 
 
De man die zalen in extase lijkt te kunnen brengen heet Thomas. Hij is 
drieënvijftig jaar en kan niet meer zonder zijn rolstoel, een wendbaar 
exemplaar dat hem kan brengen waar 'ie heen wil, tot in de badkamer aan 
toe. Zijn ziekte, een progressieve vorm van MS, heeft de nodige 
beperkingen achtergelaten. Dagelijkse bezigheden als eten, drinken, 
tandenpoetsen en dingen pakken zijn moeilijk geworden. En zoals dat gaat 
met MS zullen er nog wel meer beperkingen bijkomen. De kracht in zijn 
rechterarm en rechterhand is al minder geworden. En laat dat nu juist de 
lichaamsdelen zijn waar Thomas zijn passie mee uitoefent: muziek maken! 
Dat alles dankzij een zwaar hulppakket waarbij Thomas met een PGB 
mensen inhuurt om hem te helpen. 
 
Actief sporter 
De muziek was er lang voor de diagnose MS, waarvan diverse verschijnselen zich al aandienden in 1981. 
Thomas had soms een gek gevoel in zijn schoen, maar er werd niks gevonden en na een paar maanden was 
het gevoel weer weg. In de jaren die volgden kwamen er meer signalen bij: hoewel Thomas altijd een intensief 
sporter was struikelde hij steeds vaker. Opstaan kostte hem steeds meer moeite. “Ik was van plan tot mijn 
vierentachtigste door te gaan met sporten; MS gooide roet in het eten”. Uiteindelijk kwam de diagnose er, in 
1993. 
  
Thomas was ondertussen afgestudeerd in de klinische psychologie. Dat beviel eigenlijk niet, dus deed hij een 
omscholingscursus 'kennis- en informatietechnologie'. “Ik had toen nog wel het plan psychologie er bij te 
betrekken. Dat is er niet van gekomen, ik had geen zin om de hele tijd voor een monitor te zitten”. 
Tegenwoordig zit Thomas zo vaak mogelijk achter een computer muziek te maken. “Ja, ik heb nu een studio 
op mijn computer, da's toch anders”. 
  
Geboeid door geluid 
Als kleine jongen bleek Thomas muzikaal te zijn en over een heel goed gehoor te beschikken. Muziektheorie 
en -notatie interesseerden hem niet zo, hij wilde meer intuïtief muziek maken door goed te kijken en luisteren 
wat anderen deden en dat dan na te doen. Zo speelde Thomas blokfluit en trommel. 
Hoewel hij zich niet specialiseerde op één instrument bleven muziek en geluid hem intrigeren. “Ik speelde 
overal op en onderzocht wat voor geluid voorwerpen geven en hoe geluid verandert. Een pan zonder water 
geeft een ander geluid als je er op tikt dan een pan mét water. Als je een treintje harder laat rijden gaat de 
transformator hoger en harder zoemen”. Ook de trap in zijn ouderlijk huis moest het ontgelden; toen Thomas 
ontdekte dat de dikke houten treden heel mooi klonken als je er op trommelde en de trede daarboven net weer  
 
 

Als Thomas muziek maakt is hij in zijn element 
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iets anders klonk ging hij er riedeltjes op spelen. “Ik heb intens genoten, mijn huisgenoten waarschijnlijk wat 
minder…” 
 
Toen hij in aanraking kwam met elektronica ging er een wereld met nieuwe mogelijkheden open. Op de 
middelbare school zat hij bij een elektronica-clubje waar hij zijn kennis over schakelingen, koppelingen, 
transformators en geluiden kon verdiepen. “Ik heb daar heel wat aan elkaar gesoldeerd. En ik luisterde altijd 
naar het geluid dat een apparaat maakte en hoe het veranderde als het apparaat iets anders ging doen, zoals 
bijvoorbeeld bij een transformator”. In de muziek die hij luisterde hoorde hij ook hoe elektronische geluiden 
een interessante toevoeging waren aan de muziek van Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake and Palmer en 
andere symfonische rockbands. 
 
Rekenmachientjes 
Op een gegeven moment kwamen er rekenmachientjes op de markt, met beperkte geluidsmodulatie. “Die 
moest ik hebben! Ik keerde mijn spaarpot om en ging auto's wassen”. Later kocht Thomas een Casio VL-
Tone, een voorloper van de latere hardware synthesizers. “Maar je kon er al interessante geluiden mee 
maken”. Er kwamen nog andere synthesizers bij en zo maakte hij muziek. Alleen opnemen ging nog niet goed; 
daarvoor moest de techniek zich eerst nog verder ontwikkelen. 
  
Na zijn studie psychologie en de diagnose MS werkte hij bij een telefonische hulpdienst tot hij moest stoppen 
omdat het werk onbereikbaar werd: de trap te hoog en geen parkeerplaats voor zijn invalidenauto. Thomas 
kwam steeds vaker thuis te zitten; letterlijk want lopen ging steeds moeizamer. 
  
Totale controle 
In 1998 kocht Thomas zijn eerste computer waar muzieksoftware op kon draaien. De computer kon het nog 
maar net aan. ”Toch kon ik er muziek mee maken op een manier waar ik twintig jaar geleden alleen maar van 
kon dromen”. Zijn belangstelling voor elektronica is terug te horen in de muziek. Nu werkt hij met FL Studio, 
waar alle synthesizers op zijn geïnstalleerd. “Ik kan nu in mijn studio precies de geluiden en de muziek maken 
die ik wil. Elk geluid kan aangepast worden”. Titels als 'Space Rythm', 'Sparkling Hammers', 'Biospherical' en 
'Ambient Dreams' geven een indruk van de reis die je maakt als je muziek van Thomas luistert. 
  
Als hij muziek maakt is hij in zijn element. “Ik besteed er zoveel mogelijk tijd aan en geniet daar ook echt van. 
Het is jammer dat ik af en toe ook moet slapen en dat het tegenwoordig niet meer zo simpel gaat, maar 
muziek maken is geweldig om te doen, om de volledige controle te hebben. De MS zorgt ervoor dat ik de 
controle over mijn lijf gedeeltelijk kwijtraak, maar zorgt er ook voor dat ik veel tijd kan besteden aan het maken 
van producties. “Daar word ik heel blij van!”. 
 
Met zijn muziek wil Thomas de wereld iets teruggeven voor de mogelijkheden die hij heeft gekregen. Op 
internet staat een deel van zijn muziek en er komt nog steeds regelmatig wat bij. 
Alles is te vinden op soundcloud.com/thomuziek 
  
Thomas wil graag alleen met zijn voornaam vermeld worden. 
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Tysabri-gebruikers met het JC-virus1  lopen flinke gezondheidsrisico’s. Gelukkig is er een alternatief: 
Gilenya. Maar ook dit medicijn is niet zonder gevaren. Moet ik overstappen of niet? 
  
Door: Marijn de Vries 
 

Voor ik begon met Tysabri kreeg ik te horen dat dit medicijn ernstige 
bijwerkingen kon hebben. Met name de verhoogde kans op PML 
(Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie of hersenontsteking) 
beangstigde mij toen heel erg. Ik moest er dan ook goed over nadenken 
of ik de overstap ging maken. Na goed overleg met arts en omgeving 
besloot ik om over te stappen op Tysabri. Van het JC-virus had ik nog 
nooit gehoord, en ik bleek het trouwens ook niet te hebben. Geen vuiltje 
aan de lucht dus. 

 
Tysabri (of Natalizumab) 
Tysabri wordt voorgeschreven bij relapsing remitting MS als de eerstelijnsmedicatie (Interferon-Beta of 
Copaxone) niet meer werkt. De werkzame stof is Natalizumab, een eiwit dat ervoor zorgt dat immuuncellen de 
myelinelaag van de zenuwen niet meer kapot kunnen maken. Het medicijn wordt via een infuus toegediend en 
is voor ongeveer 66% effectief tegen ontstekingen in de hersenen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn 
onder andere hoofdpijn, misselijkheid en urineweginfecties. Redelijk onschuldig. Maar in het ernstigste geval 
kun je er PML van krijgen, al komt dit zeer zelden voor (1 op 1000). 
  
JC-virus 
Maar nu blijkt dat gebruikers van Tysabri die ook het JC-virus bij zich dragen een grotere kans op PML 
hebben. Dit virus is in principe ongevaarlijk; veel mensen dragen het bij zich, ook mensen zonder MS. 
Het wordt anders als je drager bent van dit virus en ook Tysabri gebruikt. Deze combinatie vergroot namelijk 
de kans op PML. Dat geldt sinds kort ook voor mij, want ik heb het virus 
ondertussen ook opgelopen. Wil ik voorkomen dat ik PML krijg (en dat wil 
ik, gezien de risico’s), dan moet ik de andere risico veroorzakende factor 
naast het virus, namelijk de Tysabri, uitschakelen. O, als er toch een 
alternatief was… 
 
Gilenya (of Fingolimod) 
Gelukkig kwam er een tijdje geleden een nieuw medicijn op de markt 
tegen relapsing remitting MS: Gilenya (werkzame bestanddeel 
Fingolimod). Dit medicijn vermindert het aantal witte bloedcellen in het 
bloed, en omdat die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van 
ontstekingen, vermindert het ook de ziekteverschijnselen van MS. Daarbij 
is het bijna net zo effectief als Tysabri. Bijkomend voordeel is dat Gilenya 
in pilvorm beschikbaar is: geen vervelende prikken en naalden meer. 
 
Nadelen zijn er ook: het medicijn is nog maar kort in gebruik; er zijn dus  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Het JC-virus is een veelvoorkomend virus (70 tot 90% van alle volwassen personen heeft het ). Het veroorzaakt alleen problemen bij 
mensen die problemen met hun immuunsysteem hebben, door ziekte of medicatie. De naam komt van de initialen van de eerste 
patiënt met het virus die PML of Progressieve Multifocale Leuko-encefalopathie kreeg.	  

De keuze tussen Tysabri of Gilenya 
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geen effecten op lange termijn bekend. En de bijwerkingen op korte termijn liegen er niet om: een trage en/of 
een onregelmatige hartslag is het meest gehoord. Als je begint met dit medicijn, moet je de eerste keer dat je 
het gebruikt dan ook een dag in het ziekenhuis doorbrengen om te zien of alles goed gaat. 
 
Verder heeft Gilenya als werking dat het ontstekingen voorkomt, maar daardoor kunnen andere infecties juist 
sneller de kop opsteken, en die kunnen ernstiger zijn dan normaal het geval is. Het is daarom raadzaam om in 
dat geval contact met een arts op te nemen. 
 
Alles op een rijtje 
Mijn ervaring tot nu toe: in de tijd dat ik Tysabri gebruikte, heb ik geen nieuwe schubs gehad. Mijn MS is 
gestabiliseerd en ik voel me prettig bij het gebruik ervan. Er bestaat misschien een kans op PML als ik het blijf 
gebruiken, maar het blijft een kleine kans. Het is een kwestie van statistiek, er kan net zo goed niets gebeuren. 
 
Toch blijft PML me achtervolgen. Als ik Tysabri blijf gebruiken en last krijg van PML, dan wordt dat pas ontdekt 
bij een MRI. Gelukkig sta ik onder regelmatige controle, maar áls het wordt geconstateerd, is het te laat. Voor 
nu verkies ik mijn hersenen boven mijn hart en ga voor Gilenya. Maar ik sta pas aan het begin, ik moet nog 
veel onderzoekjes ondergaan. Toch kijk ik ernaar uit om over te stappen, want het kan nooit de bedoeling zijn 
dat een medicijn je zieker maakt. 
 
 
De informatie in deze Blog is afkomstig van Marijn. Hij beschrijft zijn eigen ervaring als 'mens met MS'. Bedenk 
wel dat iedereen weer anders op medicijnen kan reageren. Lees verder de Disclaimer van de redactie in de 
rubriek 'MSweb'. Let op: de informatie op MSweb is niet bedoeld als vervanging van een medisch consult. 
Raadpleeg voor het krijgen van een behandeling altijd een arts. 
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Spraak-, eet- en drinkproblemen zijn de meest voorkomende redenen om een logopedist te bezoeken. 
Maar wat doet een logopedist eigenlijk, en wanneer maakt iemand met MS een afspraak? Carla 
Wentink, logopedist in onder andere Ouderkerk aan de Amstel, vertelt over het reilen en zeilen in haar 
praktijk. 
  
Door: Gisèle van Dokkum 
 

Terwijl de zonnestralen de behandelkamer verlichten, vertelt Carla 
over haar werk. Ruim vijfentwintig jaar is zij logopedist, en in de loop 
van de tijd heeft ze veel ervaring opgedaan. Ze werkte in een groot 
logopedisch centrum, in dagverblijven en in woonvoorzieningen, met 
kinderen en volwassenen, verstandelijk en/of lichamelijk beperkt. 
Sinds vijftien jaar heeft zij haar eigen logopediepraktijk en daarnaast 
behandelt ze op locatie. 
 
Haar aanpak stemt Carla af op wat de cliënt het meest nodig heeft. 
“Onderzoekend begeleiden en begeleidend onderzoeken, dat is mijn 

werkwijze.” Allereerst neemt ze een anamnese (relevante vragenlijst) af. In het verdere proces observeert ze 
tijdens gesprekken: wat is de echte vraag en wat is daarvoor een passende begeleiding? Carla kan veel 
vertellen over de verscheidenheid aan ongemakken in de communicatie. “Er is namelijk meer dan de spraak 
alleen. Klachten waarmee mensen met MS bij een logopedist komen, kunnen vallen onder spraak-, stem-, eet- 
en drinkproblemen. Taalproblemen, een ander aspect, kunnen ook ontstaan.” 
  
Spraak vs stem 
Spraakklachten zijn de meest opvallende problemen waar mensen voor worden doorgestuurd. De 
verstaanbaarheid, articulatie, kan minder duidelijk worden. Een enigszins onderschatte klacht en een minder 
bekend probleem, zijn stemproblemen. Net als bij spraakklachten is daarbij de controle over de spierfunctie – 
in dit geval van de stembanden - verminderd of tijdelijk niet optimaal. De onderliggende ademhaling en de 
stemgeving kunnen minder goed gecoördineerd zijn, waardoor de stem heser klinkt. “Minder variatie kunnen 
aanbrengen in stemvolume en toonhoogte, heeft gevolgen voor de interactie binnen de communicatie. Daar 
heb je een flexibel stemvermogen voor nodig”, vertelt Carla. Iemand met stemklachten kan dus ook worden 
verwezen naar logopedie. In Nieuw Unicum (1), waar Carla een paar jaar heeft gewerkt, was dit regelmatig het 
geval. 
  
Nieuw Unicum in Zandvoort is een wooncentrum voor mensen waarbij het lichamelijk functioneren dermate 
afhankelijk is van andere mensen, dat zij niet zelfstandig kunnen wonen. Het centrum is gelijkvloers; de lange 
vleugels komen uit in een gezamenlijke ruimte. Daar kunnen bewoners elkaar ontmoeten, zonder gestoord te 
worden door weer en wind. 
 
Wat is bij de bewoners met MS de meest voorkomende klacht? “De spierspanning en coördinatie kan 
afnemen”, legt Carla uit. “Hierdoor kan de articulatie van de spraakklank achteruit gaan; de algemene 
verstaanbaarheid neemt dan af. Dat heeft te maken met de demyelinisatie bij MS, die tot uitdrukking komt in 
de gezichtsspieren. 
 
 
 

“Logopedie behandelt meer dan de spraak alleen” 
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Carla vertelt dat haar ervaringen van twintig jaar geleden bij 
Nieuw Unicum heel anders waren dan wat ze nu bij haar 
patiënten tegenkomt. De begeleiding – onder andere door 
medicatie - is nu danig veranderd, waardoor de algehele 
gesteldheid van mensen met MS veel langer goed is 
vergeleken met vijfentwintig jaar geleden. 
 
  
Eten en drinken 
Ontbijten, koffie drinken en avondeten zijn dagelijks 
terugkerende activiteiten die problemen kunnen opleveren. 
De lip-, tong- en kauwbewegingen zijn een paar van de 
mondfuncties die daarbij gebruikt worden. Wanneer een beweging, zoals de slikfunctie, niet meer vanzelf 
wordt aangestuurd, kan een logopedist helpen. In het geval van eet- en drinkbegeleiding vindt Carla het 
belangrijk dat het eten er voor de cliënt aantrekkelijk uitziet, ook al is het gemalen. Zo wordt eten en drinken 
weer een positieve uitdaging. 
  
Taalproblematiek 
Recent is er een onderzoek (2,3) gedaan naar taalproblemen bij patiënten met ernstige multiple sclerose. “Uit 
dat onderzoek bleek dat bij mensen met MS het inzicht in hun taalprobleem verminderd kan zijn”, vertelt Carla. 
Taalproblemen staan trouwens niet bekend als typisch logopedisch probleem van mensen met MS. Hun taal 
op zich is vaak prima in orde, maar het gaat om de complexiteit ervan; de samenwerking van verschillende 
hersendelen. 
  
Zodra iemand of zijn omgeving last ondervindt van de spraak of de stem, eten of drinken, of problemen heeft 
met de taal, is het verstandig om naar een logopedist te gaan. Carla is het eens met de eindconclusie van het 
onderzoek: om taalproblemen zo snel mogelijk vast te kunnen stellen, wordt aanbevolen om mensen met MS 
met enige regelmaat een logopedist te laten bezoeken. Carla: “Hoe eerder iemand aanklopt bij een logopedist, 
des te langer iemand kwaliteit uit een – verminderende - functie kan blijven halen.” 
  
(1) Website Nieuw Unicum 
(2) PDF Uitkomsten van een pilot-onderzoek naar ernst en prevalentie bij taalproblemen bij mensen met MS 
(3) Webpagina Logopedie Grave over logopedie en MS 
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Cafeïne deelt zo’n tik uit aan mijn zenuwstelsel, dat ik na een bak koffie alleen nog maar uitgeput op 
bed kan liggen. Een mede MS-patiënt klaagt over uitval van het rechterbeen na een paar glazen rode 
wijn. Weer een ander wordt van cacao duizelig in het hoofd. 
  
Door: Marjolein van Woerkom 
  
Voeding is een precair onderwerp als het over MS gaat. Neurologen en andere onderzoekers durven er geen 
uitspraak over te doen omdat wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Toch merken veel MS-patiënten de invloed 
van voeding op hun gestel wel degelijk, zowel in negatieve als in positieve zin. 
 
Dat blijkt vooral uit internetfora, waar je wordt overspoeld met goedbedoelde voedseltips. Glutenvrij, een fruit-
groente-granen-notendieet, wel onverzadigde maar geen verzadigde vetten, wortelgroenten, rauwkostdieet, 
koolhydraatarm, vitaminepreparaten enzovoort. 
 
Net zoals de ziekte zich per persoon anders openbaart en ontwikkelt, lijkt ook de invloed van voedsel per MS-
patiënt verschillend te zijn. Generaliseren is in dit geval niet mogelijk en je rots in de onvoorspelbare branding, 
de neuroloog, houdt zijn mond. 
 
Voor mij dus geen koffie, want hoewel niet wetenschappelijk gefundeerd, wist ik door uitproberen en 
experimenteren wel de kwaliteit van mijn leven naar een hoger peil te trekken. Zoals mijn eigen neuroloog 
onlangs zei: ‘Als neuroloog kan ik niet zeggen dat vitamine D-pillen helpen, maar als ik zelf MS zou hebben, 
zou ik ze zeker slikken.’ 
  
Gezond, afwisselend en vers 
Pascal Wessels, al ruim tien jaar MS-patiënt, heeft zijn eigen pad getrokken in de voedseltipjungle. ”Gezond, 
afwisselend en vers. Met die drie dingen kom ik een heel eind.” 
 

In zijn keuken zul je geen sausjes in zakjes, voorverpakte 
boerenkoolstamppot of diepvriespatat aantreffen. Het koekje en de 
koffie is alleen voor bezoek. ”Drie jaar geleden ben ik me gaan 
verdiepen in voeding en toen pas heb ik gemerkt hoeveel invloed 
voedingsstoffen op mijn gestel hebben. Sindsdien probeer ik alles 
met toevoegingsmiddelen te vermijden. Daarnaast ben ik gestopt 
met roken en alcohol. Ik zit stukken beter in mijn vel. Ik voel me 
goed. Voeding is mijn medicijn.” 
  
Ooit gebruikte hij nog medicijnen, Rebif, maar daar werd hij 
ontzettend depressief van. Daarnaast had hij zijn vader, die ook MS 
heeft, als voorbeeld. ”Hij doet er niks aan om gezonder te leven. Ik 
zie hem bergafwaarts gaan. Dat wil ik niet.” 

  
In zijn jam zit geen suiker. De kaas is biologisch, net zoals zijn pasta. Groente en fruit eet hij zo vers mogelijk. 
Vlees staat maar één keer in de week op zijn menu. Vis daarentegen vaker. Hij gebruikt geen keukenzout, 
maar Keltisch zeezout en drinkt alleen thee en water. ”Mijn directe omgeving respecteert mijn levenswijze en  
 

De voedseljungle 

De voedseljungle 
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zal me geen taart aanbieden als ik op een verjaardag kom. Maar sommigen kijken er raar van op. Zo had ik 
ooit ruzie met een oud-buurvrouw omdat ik haar zelfgebakken taart niet wilde proeven.” 
 
 
Deze morgen bestond zijn ontbijt uit wat havermout, cracker en beschuit besmeerd met jam zonder 
toevoegingsmiddelen. ”Mijn stelregel: ontbijt als een koning, lunch als een prins en dineer als een arme. Ik eet 
ook altijd tussen de middag warm, zodat mijn lijf twee dagdelen de tijd heeft om het voedsel te verteren.” 
Ondanks zijn strikte voedingspatroon vindt hij niet dat hij wat mist. ”Ik geniet van mijn eten. Als ik ergens niet 
op bezuinig dan is het eten. Zo koop ik op vrijdag altijd haring. Dat kost me 9 euro, maar het is goed voor me. 
Weet je wat een pakje shag wel niet kost? Daarbij heb ik het voordeel dat ik boven het winkelcentrum woon. 
Mijn voorraadkast is zes verdiepingen naar beneden.” 
  
Kookboek 
Astrid Slettenaar, verpleegkundig specialist MS bij Medisch Spectrum Twente, wil als onderzoeker geen 

uitspraken doen over voeding. ”Ik heb liever dat onderzoeksgeld wordt 
besteed aan de zoektocht naar de oorzaak van MS dan dat we gaan 
speculeren over wat we beter wel of niet kunnen eten. Voeding heeft daar 
geen plek in.” 
  
Toch schreef ze een kookboek, gericht op mensen met MS. ‘Koken met 
smaak, voor mensen met symptomen’, heet het. ”Het is een kookboek. Geen 
dieetboek. Ik wil dat mensen met MS zo lang mogelijk lekker zelf kunnen 
blijven koken.” Zo richt het hoofdstuk Koken en vermoeidheid zich op recepten 
met een korte bereidingstijd. Het hoofdstuk Koken en een gevoelsstoornis 
bevat recepten met weinig snijwerk. Wat betreft ingrediënten richt ze zich op 

de Schijf van 5 van het Voedingscentrum én op de supermarkt. ”Mensen hoeven niet voor een mespuntje 
masala naar de toko. Daarnaast is er geen wetenschappelijk bewijs dat bepaalde voedingsmiddelen wel of 
niet helpen, dus die discussie wil ik niet aan gaan.” 
  
Haar eigen favoriete gerecht? ”Kip met rijst en wokgroenten. Het is makkelijk klaar te maken en gezond, want 
alles zit er in wat je nodig hebt, denk aan vezels, groenten en eiwitten, en het is ook nog eens erg lekker.” 
 

Koken met smaak, voor mensen met symptomen. Astrid Slettenaar, uitgever Poiesz Uitgevers,  
ISBN109021549336, ISBN139789021549330. 
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Vorige keer schreef ik over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Sinds oktober 2012 
worden de mensenrechten in Nederland bewaakt en bevorderd door het College voor de Rechten van 
de Mens. Dit college krijgt de taak om na de ratificatie van het VN-verdrag de implementatie ervan te 
monitoren. Ik sprak met Keirsten de Jongh, senior beleidsadviseur bij het College. 
  
Door: Isabelle de Jong 
  
De Commissie Gelijke Behandeling hield in 2012 op te bestaan en is 
opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. Keirsten de Jongh 
werkt hier vanaf het begin, na achttien jaar bij de Commissie Gelijke 
Behandeling gewerkt te hebben - eerst op het gebied van gelijkheid op 
basis van geslacht, vervolgens heeft ze zich ook gespecialiseerd in gelijke 
behandeling van mensen met een beperking. 
  
Advies over ratificatie 
In augustus 2013 heeft het College een advies opgesteld over de ratificatie 
van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Met dit advies 
reageert het College op de concept wetsvoorstellen die het kabinet heeft 
opgesteld, en ook dringt het aan op spoedige ratificatie van het VN-
verdrag. De wetsvoorstellen liggen nu bij de Raad van State en gaan 
waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer. Keirsten legt uit dat het College dan zal kijken of zijn 
adviezen ter harte zijn genomen. “Aan de hand van de wetgeving kunnen wij bij Tweede Kamerleden om 
aandacht vragen voor bepaalde punten”. De deadline voor de ratificatie is juli 2015. “Die gaan we wel halen. 
Zowel bij de Tweede als de Eerste Kamer verwacht ik weinig weerstand. Binnen een jaar zal de wetgeving er 
doorheen gekomen zijn”. 
  
De wetgeving 
Er bestaat al veel wetgeving voor mensen met een beperking. Allereerst in artikel 1 van de Grondwet waarin 
staat dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Discriminatie op 
grond van handicap of chronische ziekte is niet toegestaan. Een nadere uitwerking hiervan staat in de 
gelijkebehandelingswetgeving voor mensen met een beperking (WGBH/CZ). Daarin is vastgelegd dat mensen 
met een beperking recht hebben op gelijke behandeling in het onderwijs, bij het wonen, bij de arbeid en als zij 
met het openbaar vervoer willen reizen. Door ratificatie van het VN verdrag wordt deze wetgeving uitgebreid, 
bijvoorbeeld op het gebied van goederen en diensten. Zo moeten horecagelegenheden voor iedereen 
toegankelijk zijn, en mogen sportclubs personen niet meer weigeren op basis van een handicap. 
  
Achterlopen 
Waarom loopt Nederland eigenlijk achter met ratificeren ten opzichte van andere landen? Keirsten noemt twee 
redenen. Ten eerste pakt Nederland het anders aan dan andere landen. “Wij hebben eerst gekeken wat er op 
het gebied van wetgeving en beleid aangepast moet worden; pas daarna gaan we over tot ratificatie. Andere 
landen hebben dit andersom gedaan”. En verder waren er in eerdere kabinetten vraagtekens, en ook enige 
weerstand. Keirsten: “Men was bang voor kosten en voor de juridische gevolgen. Daar is onderzoek naar 
gedaan, waar uitkwam dat het met de kosten in elk geval mee zal vallen.” 
 
 

College voor de Rechten van de Mens 
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Maar het heeft allemaal wel lang geduurd, vindt ook Keirsten. “In 2007 is het Verdrag al ondertekend en nu 
pas zijn er concept-wetsvoorstellen.” 
  
Nationale monitoringinstantie 
Als Nederland het VN-verdrag geratificeerd heeft, is het aan het College om kritisch te volgen of de wetgeving 
goed toegepast wordt. “Wij zullen onderzoeken uitvoeren, adviezen geven en onze bevindingen rapporteren 
aan het VN comité. Het is altijd belangrijk om de effecten van nieuwe wetgeving in de gaten te houden. 
 

Daarnaast zullen wij met de overheid in gesprek blijven om zicht te 
houden op wat zij doen, en aan de bel trekken als zaken niet goed 
gaan. En natuurlijk willen we nauw samenwerken met mensen met 
een beperking of de organisaties die hen vertegenwoordigen, 
bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten en consultaties.” Deze 
vertegenwoordigers zijn leden van Ieder(in), een netwerk voor 
mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Bij Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderorganisaties aangesloten die samen een grote groep mensen 
vertegenwoordigen met zeer uiteenlopende chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen. 
Ook federaties van patiëntenverenigingen en provinciale, regionale en lokale platforms zijn aangesloten bij 
Ieder(in). 
  
Dat er een nationale monitoringinstantie komt is uniek, aldus Keirsten. “Op andere VN-verdragen wordt wel 
internationaal toezicht gehouden, maar nooit eerder schreef een VN-verdrag voor dat er een nationale 
monitoringinstantie opgericht moest worden.” De reden? Waarschijnlijk verwachtte men dat de implementatie 
zo beter zou verlopen. 
Om zich voor te bereiden op de rol die het straks gaat vervullen neemt het College nu al deel aan 
bijeenkomsten van Europese instanties die ervaring hebben met toezicht houden op het VN-verdrag. 
  
Links: 
College voor de Rechten van de Mens 
Ieder(in) 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
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In gesprek met Daniëlle van Pelt, arts-onderzoeker bij het Erasmus MC 
  
In het Erasmus MC doet arts-onderzoeker Daniëlle van Pelt onderzoek naar wat lang als een vorm van 
MS werd beschouwd: de ziekte van Devic, of Neuromyelitis Optica (NMO) zoals het tegenwoordig 
wordt genoemd. MSzien peilde de stand van zaken, voor de patiënt met deze zeldzame auto-
immuunziekte én op onderzoeksgebied. 
  
Door: Marja Morskieft 

Daniëlle van Pelt (1985, Gouda) is vooral bekend door het werk dat ze 
bij het Kinder MS Centrum van het Erasmus MC doet. Naast de 
patiëntenzorg houdt ze zich sinds 2011 bezig met de coördinatie van 
onderzoek naar MS en op MS lijkende ziektes bij kinderen. 
  
Daniëlle studeerde geneeskunde in Rotterdam van 2004 tot 2010, 
werkte als arts-assistent op een neurologie-afdeling en kwam via haar 
afstudeeropdracht bij kinderneurologie terecht als promovenda bij de 
onderzoeksgroep van prof.dr. Rogier Hintzen. Ze vertelt met veel vaart 
en enthousiasme over de ontwikkelingen van de laatste jaren op 
onderzoeksgebied. Die vaart én het enthousiasme kan ze ook kwijt in 
haar andere interesses: hardlopen en sportduiken. Bijvoorbeeld in de 
Zeeuwse wateren. ”Heel gezellig, met de duikvereniging!” 

 
NMO is géén MS 
Dat MS lang een containerbegrip was, wordt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek: veel 
demyeliniserende aandoeningen (zie 1) die voorheen het etiket MS kregen, blijken op zichzelf staande 
ziektebeelden. Eén daarvan is NMO, of de ziekte van Devic. Zo genoemd naar de ontdekker Eugéne Devic 
(spreek uit: deviek) die het ziektebeeld in 1894 voor het eerst beschreef. MS werd in 1868 voor het eerst 
klinisch omschreven door de Parijse neuroloog Charcot. 
NMO is net als MS een auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel, maar tast voornamelijk het 
ruggenmerg en de oogzenuwen aan. Pas toen er in 2004 een antistof gevonden werd tegen het eiwit 
Aquaporine-4 (zie 2) in het bloed van de meeste NMO-patiënten kon een goed onderscheid gemaakt worden 
met MS: patiënten met MS hebben die antistof namelijk niet. 
  
Ook de oorzaak van NMO - deze benaming heeft de voorkeur boven Devic, omdat het een breder spectrum 
aan aandoeningen inhoudt - is waarschijnlijk een andere dan die van MS, en nog onvoldoende opgehelderd. 
Maar de gevolgen lijken op elkaar: aantasting van de beschermlaag van zenuwen waardoor ernstige 
problemen ontstaan. Bij NMO zijn dat met name problemen met zien, krachtsverlies en gevoelsklachten aan 
armen en/of benen en blaasklachten. 
NMO verloopt vaak met heftigere aanvallen dan bij MS, de verlammingsverschijnselen zijn vaak ernstiger en 
patiënten houden meer restklachten. NMO komt ook – soms- bij kinderen voor. 
  
Zeldzame ziekte 
NMO hoort tot de zeldzame ziektes en lijkt over de hele wereld voor te komen. Er is geen goed statistisch 
onderzoek naar het vóórkomen van de ziekte in Nederland, maar op grond van gegevens uit Denemarken,  

De ziekte van Devic: een zelfstandig ziektebeeld 
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vertelt Daniëlle, schat men dat er zo’n 750 patiënten in Nederland zijn. Het grootste deel daarvan, 80-90%, is 
vrouw. 
 
NMO wordt als een niet overerfbare ziekte beschouwd. NMO-patiënten hebben vaker een familielid met 
andere auto-immuunaandoeningen (diabetes type 1, reuma), of hebben zelf zo’n aandoening. 
  
De behandeling van NMO verloopt anders dan bij MS en alleen al daarom is het belangrijk dat er een juiste 
diagnose wordt gesteld. Als er sprake is van een nieuwe aanval van NMO is er veel haast met het geven van 
een methylprednisolonkuur omdat de aanvallen bij NMO vaak heftiger verlopen en patiënten meer 
restklachten overhouden. Bij MS kan er - bij een nieuwe aanval met milde klachten - ook even afgewacht 
worden. Als methylprednisolon onvoldoende effect heeft, kan er bij NMO ook plasmaferese - bloedzuivering 
waarbij de ziekmakende antistoffen uit het bloed worden gehaald - worden gedaan. 
De onderhoudsbehandeling bij NMO gebeurt vaak met afweersysteemonderdrukkende medicatie, een meer 
agressieve behandeling dan de afweersturende middelen bij MS. Er is nog veel onderzoek nodig naar een 
goede behandeling, aldus van Pelt. 
  
Binnen het MS Centrum in het Erasmus MC is ook een expertisecentrum NMO, in samenwerking met Sanquin 
Amsterdam (onderzoeksinstituut naar bloedziekten en -producten), waar patiënten naar doorverwezen worden 
door hun neuroloog. Soms benaderen ze zelf het expertisecentrum via de website. Patiënten kunnen goed 
door hun eigen neuroloog en MS-verpleegkundige begeleid worden. Vaak gebeurt dat in overleg met het 
expertisecentrum NMO, waar soms ook de behandeling wordt ingezet of voortgezet. 
 

Bijeenkomst patiënten uit Nederland en Vlaanderen 
Eind 2012 organiseerde het MS Centrum in Rotterdam een 
drukbezochte bijeenkomst voor NMO- patiënten uit Nederland en 
Vlaanderen. Daniëlle: ”Patiënten hebben minder informatie tot hun 
beschikking, op internet is niet veel te vinden. Ze kennen vaak 
geen lotgenoten, er zijn geen internetfora waar ze die kunnen 
ontmoeten.” (n.b. op het forum van www.msweb wisselen mensen 
met NMO ervaringen uit. M.M.) “Er zijn voor mensen met MS meer 
patiëntcontactdagen en wetenschappelijke congressen, er is 
aandacht voor fondsenwerving, en de naamsbekendheid is veel 
groter. Van Devic of NMO hebben de meeste mensen nog nooit 

gehoord, en dat zorgt voor veel onzekerheid bij patiënten. De behoefte aan meer contactbijeenkomsten was 
dan ook groot.” 
  
Wensen voor de toekomst 
Wat zou Daniëlle van Pelt wensen voor de kleine groep NMO-patiënten? “Sowieso meer bekendheid van het 
ziektebeeld. Uit de bijeenkomst eind vorig jaar bleek ook dat er zorg bestaat over vergoeding van de 
behandeling: een machtiging voor fysiotherapie krijg je nog wel, maar blijven de zorgverzekeraars ook dure 
behandelingen vergoeden voor zo’n relatief zeldzaam ziektebeeld?” Ze bepleit ook standaardisering voor het 
stellen van de diagnose, de mogelijkheid om snel een beroep te kunnen doen op een Kenniscentrum als het 
Erasmus MC zodat er op korte termijn na de start van de klachten goede behandeling mogelijk is voor 
patiënten. Gelukkig hebben neurologen in Nederland al veel kennis van NMO, en weten ze het Erasmus 
kenniscentrum te vinden. 
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Omdat de patiëntengroep erg klein is, is internationale samenwerking op onderzoeksgebied heel belangrijk. In 
de VS is een Foundation, the Guthy Jackson Foundation, actief die fondsen werft, internationaal onderzoek 
mogelijk maakt en informatie verschaft. Ongeveer zoals Stichting MS Research in Nederland doet - maar dan  
op z’n Amerikaans: omlijst met veel emotie en heldenverhalen. Verder zou het goed zijn als de informatie voor 
patiënten goed toegankelijk zou zijn. Wat dat betreft heeft het Erasmus MC al een poging gedaan, al is hun 
tekst nog niet erg makkelijk te lezen voor mensen zonder medische achtergrond. 
“Een patiëntenvereniging die belangen zou kunnen behartigen en het woord voeren in de discussie met 
overheid en zorgverzekeraars zou helemaal fantastisch zijn” zo eindigt Daniëlle haar wensenlijst. Wat dat 
betreft heeft ze goede hoop: er was grote betrokkenheid en motivatie bij de bezoekers van de NMO/Devic –
contactavond eind 2012. 
  
Verschillen tussen NMO en MS: De ontstekingen in het ruggenmerg die bij NMO worden aangetroffen zijn 
langwerpig, en niet verdeeld over veel verschillende haarden zoals bij MS. Ook komen de 
oogzenuwontstekingen vaak dubbelzijdig voor. De hersenscans zijn meestal zonder afwijkingen. 
(1) Demyeliniserende ziekte: ziekte die de beschermlaag (myeline) van de zenuwen aantast. 
(2) Anti-aquaporine-4: de antistof die in het bloed van veel NMO-patiënten aangetroffen wordt. Aquaporine-4 is 
een lichaamseigen eiwit dat voor watertransport tussen de cellen zorgt. 
 
Website Erasmus MC over Devic  
Email: devic@erasmusmc.nl 
Website De Guthy Jackson Foudation 
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Het is vrijdagavond, de poezen liggen te slapen en de hond kauwt tevreden op zijn bot. Mijn vriend 
kijkt met een half oog naar een autoprogramma op TV. Het hoofddoel voor het weekend is werken aan 
mijn proefschrift. Ik vind het suf en ongezellig, maar veel keuze heb ik niet, het is immers nog steeds 
niet af. Misschien is het mijn gebrek aan focus, mijn perfectionisme, of mijn enthousiasme voor zoveel 
andere (belangrijke) dingen. 
  
Door: Hanneke Hulst  
  

Eigenlijk zou ik in een hutje op de hei moeten gaan zitten (zonder 
internet en telefoon) om dat proefschrift af te schrijven. Maar 
eigenwijs als ik ben, schrijf ik nu een column voor jullie, lezers van 
MSweb, en heb ik ook toegezegd om aanwezig te zijn tijdens de 
boekpresentatie van ‘Kortsluiting’ (geschreven door Christine 
Kliphuis). In dit kinderboek lees je mee in het dagboek van Isabel. 
Zij vertelt over haar leven met een moeder met MS. Een verhaal 
dat voor mij zeer herkenbaar is: mijn moeder heeft de officiële 
diagnose gekregen toen ik drie jaar oud was. 
  
Terwijl ik ‘Kortsluiting’ lees, komen mijn eigen jeugdherinneringen 

weer boven drijven. Zelf vind ik dat mijn kinder- en jeugdtijd niet negatief zijn beïnvloed door de ziekte van mijn 
moeder. Was hij anders dan bij andere kinderen? Vast en zeker. Ik heb al vrij jong geleerd om flexibel te zijn, 
om me te kunnen aanpassen. Ook kon ik als elfjarige perfect strijken, zelfs overhemden! Maar bovenal heb ik 
toen al geleerd om blij te zijn met wat er wel is, in plaats van me blind te staren op hoe het ook had kunnen 
zijn. 
  
Uiteindelijk zijn heel veel dingen in het leven relatief. Ik weet dat ook ik als 14-jarige echt wel eens om een 
‘normale’ moeder schreeuwde (met de nadruk op schreeuwde). Menigmaal heb ik die lelijke, lompe rolstoel 
vervloekt als we in de stad aan het winkelen waren. Echter, toen de moeder van een klasgenootje overleed 
aan een hersentumor, realiseerde ik me des te meer dat ik blij moest zijn. Mijn moeder was er tenminste nog, 
weliswaar met rolstoel, maar Who cares? 
  
Als MS-onderzoeker en dochter van een moeder met MS, vinden mensen je al snel (terecht of onterecht) 
bijzonder. Ze zijn benieuwd wanneer de MS van mijn moeder mij heeft beïnvloed in het maken van een keuze 
voor studie en/of promotieonderzoek en ook of het niet confronterend is als je je elke dag met deze ziekte 
bezighoudt. Om antwoord te geven op de eerste vraag: mijn intrinsieke interesse naar de hersenen is niet 
(bewust) gestuurd door de MS van mijn moeder. De keuze voor mijn promotieonderzoek wel. Confronterend? 
Niet echt, alleen de patiënten uit hetzelfde geboortejaar als mijn moeder doen de scheiding tussen werk en 
privé wat vervagen. 
  
De afgelopen vijf jaar ben ik op zoek gegaan naar een balans tussen Hanneke als MS-onderzoeker en 
Hanneke als ‘dochter van’. Heel bewust heb ik lange tijd gekozen om me vooral over de wetenschappelijke 
kant te ontfermen. Eerst maar eens bewijzen dat ik een goede MS-onderzoeker kan zijn, zonder het 
persoonlijke verhaal. Maar stiekem zijn die twee natuurlijk helemaal niet zo zwart-wit te scheiden. Ervaringen 
van thuis komen op het werk terecht en vice versa. Is dat erg? Ik denk het niet, maar daar zal ik nog eens 
uitgebreid over nadenken als mijn proefschrift af is. 

Werk versus Privé 
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