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Van de redactie 
 
Geen idee of onze lezers het merken maar we verschijnen een beetje aan de late kant. Dat is trouwens 
niet ‘de schuld’ van de auteurs van dit mooie nummer. Want een mooi nummer is het zonder meer. 
Nee, de eindredacteur was nogal druk en daarom is de verschijning iets uitgesteld. 
 
Eind mei was er toch al veel aandacht voor MS in de media vanwege de zeer 
geslaagde Wereld MS Dag. Koningin Maxima, die een MS-Atlas in ontvangst 
nam. Wolter Kroes, ambassadeur van MS Research, die hele geslaagde 
optredens verzorgde op een heel stel treinstations. En tenslotte de ‘broertjes 
Mulder’, nieuwe ambassadeurs voor MS. Wat de ziekte inhoudt, weten zij als 
geen ander, want hun moeder heeft MS. Hun eerste daad als ambassadeur 
was de opening van de Amsterdamse Beurs door een klap op de gong. Kijk 
voor een uitgebreide fotoreportage op de website van MS Research.  
 
In dit nummer van MSzien veel aandacht voor ‘kinderen en MS’, de specialiteit van het Erasmus MS Centrum 
in Rotterdam. We krijgen een inkijkje in de jaarlijks gehouden Kinder MS-Dag, dit jaar in de Efteling. Daar 
treffen we de net gepromoveerde Immy Ketelslegers, die vertelt over de onderzoeken die ze gedaan heeft 
naar kinderen met MS en aanverwante aandoeningen. Verder kunnen we in dit nummer lezen over de 
ervaringen van Sarita van den Berg, MS-verpleegkundige in het Sophia Ziekenhuis. Zij begeleidt maar liefst 80 
kinderen, waarvan 30 met MS. 
 
Op de Kinder MS-dag vertelde prof.dr. Rogier Hintzen van het Erasmus MS Centrum dat er een toename van 
MS te merken is bij immigranten en allochtone kinderen. Wij zijn blij dat MSzien al meerdere keren aandacht 
aan dit onderwerp besteedde. MS wordt in andere culturen soms moeilijk ‘erkend’. Door met deze vrouwen te 
praten merken zij dat ze niet de enige zijn met hun vreemde klachten en door er over te publiceren komt er 
hopelijk langzamerhand meer (h)erkenning van hun omgeving. In dit nummer komt Mircan Eski aan het woord, 
een vrouw met Turkse én Indonesische achtergrond. 
  
Verder nog interessante artikelen over MS Centra en het gebrek aan goeie criteria daarvoor in Nederland; 
maar misschien kunnen we wat opsteken van onze Oosterburen. Dayenne Zwaagman – cliëntenraadslid UWV 
– vertelt dat het belangrijk is om actief te blijven. Een artikel met hele goeie tips over het groeiend aantal 
‘toegankelijke’ wandelpaden in Nederland en tot slot een nadenkertje van onze columnist Matt Dings. Niet 
zozeer een nadenkertje voor ‘ons’ (mensen-met-makke) maar voor de medici. Veel leesplezier! 
  
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 

En het thema is ‘kinderen én MS’ 
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MS-onderzoek in Nederland (31): dr. Immy Ketelslegers 

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. Sinds die tijd is ook onderzoek naar MS bij kinderen op gang 
gekomen. Vooral uitgaande van het enkele jaren geleden opgerichte Nationaal Kinder MS Centrum in 
Rotterdam. Uit die hoek nu aan het woord dr. Immy Ketelslegers, voor deze gelegenheid in een 
bijzondere omgeving. 

Door: Raymond Timmermans*

 
De kinderen druppelen binnen via een speciale ingang van het sprookjespark De Efteling in Kaatsheuvel. Een 
enkeling in een rolstoel. Iedereen met ouders; sommigen ook met broertjes en zusjes. Het lijkt een 
willekeurige lentedag, zondag 25 mei 2014. Maar het is anders: Kinder MS-dag, georganiseerd door het 
Nationaal Kinder MS Centrum in Rotterdam.Kinderen in de leeftijd van 8 tot pakweg 21 jaar. Vrolijk. Met een 
niet te stuiten verlangen naar het Carnaval Festival even verderop. Niets mis mee, zo lijkt het. Maar zelf weten 
ze wel beter. Velen van hen hebben MS of in elk geval iets wat daar veel van weg heeft. 
 
Even terzijde staat Immy Ketelslegers (1981), van beroep AIOS zoals dat tegenwoordig heet, Arts in Opleiding 
tot Specialist. Dat specialisme is in haar geval neurologie. En van één aspect in dit vakgebied, hoe het zit met 
MS bij kinderen, weet ze intussen veel meer dan de doorsnee medicus. 
 
Niet aangeboren aandoeningen 
Heeft een paar maanden terug een onderzoek afgerond bij jonge mensen, naar niet aangeboren 
aandoeningen die de beschermende isolatie van zenuwvezels aantasten, de myeline. Met als gevolg dat in 
het centraal zenuwstelsel hier en daar kortsluiting ontstaat. Multiple sclerose is een van die aandoeningen. 
Daarover heeft zij een proefschrift geschreven en sindsdien is zij dokter met een k én doctor met een c. 
Vroeger werd het niet voor mogelijk gehouden dat MS bij kinderen kon vóórkomen, maar dat is dus wel het 
geval. Al is misschien wel de prettigste waarneming van de jonge doctor, dat de MS-achtige aandoeningen bij 
kinderen lang niet altijd blijken wat het lijkt. “Gelukkig niet”, zegt ze met de zachte g die haar Limburgse 
wortels verraadt; geboren in Leunen bij Venray. 
 
Zelfs minder dan tot voor kort aangenomen, zo beweert zij in de eerste stelling van haar proefschrift. 
Desgevraagd legt ze uit: “Als een kind een eerste ontsteking krijgt in de hersenen of het ruggenmerg, dan 
noemen we dat in het Engels een Acquired Demyelinating Syndrome, afgekort ADS. Vertaald:een verworven, 
dus niet-aangeboren Demyeliniserend Syndroom. Maar dat kan dus nog van alles worden. Uit mijn onderzoek 
blijkt, dat ADS bij 1 op de 150.000 kinderen in Nederland voorkomt. Het is een verzamelnaam voor 
ziekteverschijnselen die op elkaar lijken. Bijvoorbeeld een oogzenuwontsteking of een ruggenmergontsteking. 
 
Een kwart van die kinderen blijkt Acute Disseminated Encephalomyelitis, ADEM, te hebben, een aandoening 
van het centrale zenuwstelsel. En van die groep ADEM-patiënten krijgt uiteindelijk sléchts 6 procent de 
diagnose MS. En dan zijn er nog varianten zoals neuromyelitis optica, NMO, vroeger ook wel de ziekte van 
Devic genoemd”. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Voor de registratie vanuit de Efteling bijgestaan door de MSkidsweb redactie. Lees op MSkidsweb het verslag van de Kinder MS-dag 

‘Nut van medicijnen nog steeds beperkt’ 
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In kaart 
De grote verdienste van haar onderzoek is dat zij in kaart heeft gebracht hoe eenzelfde soort verschijnsel 
gekoppeld kan worden aan verschillende ziektebeelden. MS is er daar dus één van, maar niet direct de meest 
vóórkomende ziekte. 
 
“ADS kan een eerste aanval van MS zijn, maar dat weet je pas zeker als er nieuwe ontstekingen ontstaan. 
Meestal is ADEM maar een eenmalige kinderziekte. Maar soms komt een tweede ziekte-episode voor. Dan 
werd al gauw gedacht dat er sprake kon zijn van MS. Maar dankzij ons onderzoek, waarin we kinderen vele 
jaren later nog eens hebben teruggezien, weten we dat slechts een op de zestien uiteindelijk echt MS heeft 
ontwikkeld. Bij de andere kinderen trad toch herstel op”. 
 
Zo’n kanttekening plaatst zij ook bij NMO. Dat werd vroeger als variant van MS beschouwd, omdat het er heel 
erg op lijkt. “Maar dankzij het testen van een antistof, een zogeheten marker in het bloed, weten we nu dat het 
echt een andere ziekte is met een andere prognose en behandeling”. Dat in kaart brengen is in de wereld nog 
heel weinig gebeurd. “Canada is voorloper op dit gebied, maar daarnaast zijn er weinig landen die zoiets 
hebben opgezet”. 

Voorspellen 
Dr. Ketelslegers heeft ervoor gezorgd dat in een bepaalde periode alle in Nederland 
wonende kinderen met MS-achtige verschijnselen aan een nader onderzoek konden 
worden onderworpen. Met als doel vooral factoren te vinden die het beloop en de 
kans op MS na een eerste aanval kunnen voorspellen. “En wie weet, kan zo in de 
toekomst iets gevonden worden dat MS kan remmen of stoppen“. 

Volgde drie jaar lang 86 kinderen met ADS. Zij vond aanwijzingen bij zowel 
bloedonderzoek als op magnetische resonantiebeelden( MRI), die kunnen helpen te 
voorspellen wie MS krijgt en wie niet. Daarnaast vergeleek zij onder meer 21 
kinderen met ADEM die in ieder geval 2 jaar geen nieuwe aanval hadden gehad, 
met 28 kinderen die uiteindelijk wel het etiket MS hebben gekregen. 

Tekende ook op waar MS bij kinderen verschilt van MS bij volwassenen en waar er opmerkelijke 
overeenkomsten zijn. “We wisten al dat bijna alle kinderen met MS de zogeheten relapsing-remittingvorm 
hebben, RRMS, gekenmerkt door terugvallen en herstelperioden. Bij kinderen is dan vaak sprake van een 
hogere aanvalsfrequentie, met in eerste instantie een beter herstel. Maar net als bij volwassenen, komen ook 
bij kinderen veel zogenoemde cognitieve problemen voor, problemen met concentratie en geheugen En ook 
vaak symptomen van vermoeidheid en zelfs depressie”. 

Teamwerk 
Zij is bij haar onderzoek geholpen door collega’s van het Nationaal Kinder MS Centrum, onderdeel van het 
MS-centrum van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zogezegd de club van prof. dr. Rogier Hintzen. 
Een gespecialiseerd centrum voor de zorg van kinderen met MS. Ontstaan met steun van de Stichting MS 
Research en subsidie van bijna een half miljoen van de VriendenLoterij. Maar ook is zij bijgestaan door vele 
anderen, vandaar dat ze steeds nadrukkelijk spreekt van ónsonderzoek en niet van mijn. “Onderzoekwerk is 
vooral teamwerk. Alléén kom je nergens”. 
 
Ze noemt om te beginnen de kinderen en ouders die wilden meewerken. Verder alle neurologen en  
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kinderartsen in Nederland die een patiënt met ADS moesten melden, bereid waren haar te ontvangen en hun 
gegevens te delen. Vervolgens de hulp met het verwerken van al het materiaal en het doen van testen. 
“Zeker, ik heb veel, maar niet alle, kinderen zelf ontmoet. Voor het onderzoek door heel Nederland gereisd”. 
Kent dus ook sommigen van de Efteling-kinderen van vandaag heel goed. 

Zestien jaar student 
Al zestien jaar student, arts en onderzoeker in deze richting. “En het duurt zeker nog tot 2017 voor ik mijn 
opleiding tot neuroloog heb afgerond”. Na het VWO in Venlo in 1998 eerst een jaar 
gezondheidswetenschappen in Maastricht – “omdat ik uitgeloot was voor geneeskunde. In 1999 ingeloot in 
Rotterdam”. In 2006 daar afgestudeerd als basisarts. Een jaar gewerkt in het Albert Schweitzer ziekenhuis in 
Dordrecht. Raakte daar steeds meer geïnteresseerd in neurologie. 

“Vooral in het functioneren van de hersenen, een echt puzzelvak: proberen te snappen waar in het 
zenuwstelsel de oorzaak ligt van een probleem. Het vak is enorm in ontwikkeling; er worden steeds nieuwe 
ontdekkingen gedaan en op allerlei aspecten onderzoek verricht. Ik wilde hier graag mijn steentje aan 
bijdragen. Omdat ik toch vooral dokter ben, wilde ik graag daarbij ook patiënten zelf ontmoeten. Zo kwam ik in 
contact met professor Hintzen van het Rotterdamse MS Centrum. De kans die hij me gaf, iets te gaan doen 
met MS-onderzoek bij kinderen, heb ik met beide handen gegrepen!” 

Neuroloog 
Eerst onderzoek te doen in het neurologisch vakgebied dat haar uiteindelijk zou kunnen promoveren tot doctor 
in de medische wetenschappen. In 2011 bovendien beginnen aan de opleiding tot neuroloog. Al die tijd in dat 
vak onder supervisie werkend in het Erasmus Medisch Centrum (MC), ook in avond- en nachtdiensten, op de 
spoedeisende hulp en de intensive care. Tegelijkertijd nog steeds betrokken bij het wetenschappelijk 
onderzoek. ”Alleen nu op de achtergrond, want zelf zie ik daar geen patiënten meer”. 

Lange werkdagen met weinig vrije tijd. “Al heb ik net een nieuwe racefiets aangeschaft; dus als het een beetje 
mooi weer is…”. Maar de ziekenhuisroosters lenen zich daar niet zo gemakkelijk voor: “Je rent continu van hot 
naar her”. 

Omslagtekening 
Zij verdedigde haar stellingen op 22 januari 2014. “Een uur ondervraagd. 
Tevoren moet je dan wachten in het zogenoemde zweetkamertje, waar je als 
promovendus je naam op de witte muur mag schrijven”. Wat ze met grote 
hanenpoten gretig heeft gedaan. In de andere hand het inmiddels haar 
vertrouwde proefschrift met de omslagtekening die haar moeder heeft 
gemaakt. “Bladeren, met nerven die de zenuwbanen symboliseren. Daarvóór 
een kleine figuur, een kind dat de diagnose MS heeft gekregen, en voor wie de 
wereld op zijn kop staat”. 

En wat nu? 
“Mijn opleiding afronden, een baan vinden in een ziekenhuis en onderzoek 
blijven doen. Als kind heb ik kennelijk vaak gezegd dat ik of dokter of 

poetsvrouw wilde worden. Ik heb al jaren geleden voor het eerste gekozen en bij die keus blijf ik dan maar”. Al 
is het opmerkelijk dat op haar cv, met inmiddels al 12 wetenschappelijke publicaties, ook staat dat ze ooit 
bijgeklust heeft als medewerkster van een schoonmaakdienst in een Venlo’s ziekenhuis. 
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Terug naar De Efteling, een week na haar verjaardag. ‘s Ochtends lezingen met rollen voor artsen en 
wetenschappers maar ook voor ouders en hun kinderen, over nieuwe wetenschappelijke inzichten zoals die 
van Immy Ketelslegers. Zelf vooral een stille kracht op de achtergrond. Ze leidt een gespreksgroep met 
broertjes en zusjes van kinderen met MS. Haar glimlach van een afstand waarneembaar. Luistert aandachtig. 
Aan alles aan haar houding blijkt, dat ze niet op de voorgrond wil staan maar de kinderen het belangrijkst 
vindt. 

Tot slot lekker het park in. De inmiddels al weer negende Kinder MS Dag, waarvan enkele eerdere edities 
mede door Immy zelf zijn georganiseerd. 

In dit park van Anton Pieck, waar sowieso alles anders lijkt dan het is. 

 

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, dr. Inge Huitinga en drie maanden geleden voor de tweede keer prof. Polman. 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. 

 



Juni 2014, nummer 2 (Jaargang 13) Pagina 7 

  

 

Kinder MS Verpleegkundige Sarita van den Berg: 

Meestal wordt de diagnose MS gesteld bij mensen tussen de twintig en vijftig jaar oud. Maar multiple 
sclerose komt ook bij (jonge) kinderen voor. Deze groep leren omgaan met een chronische ziekte vergt 
een heel andere aanpak dan bij volwassen. Het Sophiaziekenhuis in Rotterdam heeft daarom een 
speciaal kinder MS centrum. Sarita van den Berg maakt als kinder MS-verpleegkundige deel uit van het 
team specialisten dat deze patiëntjes behandelt. 
  
Door: Janneke Ongering 

Sarita praat bevlogen en enthousiast over haar werk. Ze heeft een missie en 
dat merk je aan alles. Ze kent de hobby’s, interesses, ouders en eventuele 
vriendjes en vriendinnetjes van haar jonge patiënten. In het Sophia Kinder 
Ziekenhuis begeleidt ze ruim tachtig kinderen, onder wie zo’n dertig met MS. 
Alle kinderen hebben een persoonlijke aanpak nodig. Sowieso is elke patiënt 
anders, maar deze kinderen maken ook nog eens de bekende puberale 
veranderingen door. 

Multidisciplinair behandelteam 
Kinderen die binnenkomen bij het Nationaal Kinder MS Centrum komen altijd 
eerst bij Sarita terecht. Het gaat om kinderen die pas sinds een korte tijd klachten hebben, maar ook om jonge 
patiënten die al enige tijd MS hebben en bijvoorbeeld een second opinion willen over de diagnose of de 
manier van behandelen. De standaardzorg bij deze jonge mensen is veel uitgebreider dan bij volwassenen. 
  
Ieder kind krijgt een neuropsychologisch onderzoek en gaat langs bij verschillende artsen, zoals een uroloog, 
revalidatiearts en fysiotherapeut. Daarbij wordt zorgvuldig nagedacht over de behandeling: Wanneer en hoe 
moet er medicatie worden ingezet? Moet direct alles uit de kast getrokken worden, of is het verstandiger om 
iets achter de hand te houden? Het zijn dilemma’s waar elke patiënt mee worstelt. Maar hier betreft het 
kinderen en dus ook ouders. Sarita: ‘De kinderen zijn zo jong. Ze hebben nog een heel leven voor zich. Laten 
we hopen dat er tegen de tijd dat een kind toe is aan een tweedelijns medicijn, er weer iets nieuws is.’ 
  
Rugzakje 
Naast alle medische zorg heeft deze specifieke groep patiënten ook behoefte aan een soort coachende 
begeleiding. Welke gevolgen heeft het ‘ziek zijn’ voor de studiekeuze, welk invloed heeft de MS überhaupt op 
het naar school gaan en hoe gaat een toch al wispelturige puber om met de rust en regelmaat die zo’n positief 
effect kunnen hebben? 
Om de kinderen zoveel mogelijk te helpen, onderhoudt Sarita contact met verschillende instanties. Zo geeft ze 
tips aan scholen en aan kinderen die last hebben van concentratie- en geheugenproblemen: ‘ga niet naast 
drukke kinderen zitten en zoek een plaatsje voorin de klas.’ 
  
Wanneer deze tips niet werken en een kind meer hulp nodig heeft, schakelt Sarita een consulent 
onderwijsondersteuning binnen het Sophia in. Die verleent zorg totdat er een zogenaamd rugzakje is (een 
budget voor een ambulant begeleider). Op zulke momenten komt Sarita’s strijdlustige karakter goed van pas. 
‘Het wordt steeds moeilijker om rugzakjes te krijgen, je moet er erg je best voor doen.’ Gelukkig wordt er 
meestal wel een oplossing gevonden. 
  

‘Ieder kind heeft een persoonlijke aanpak nodig’ 
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Zelfstandig worden 
De kinderen met MS én hun ouders worden in het Sophia Kinder Ziekenhuis met veel zorg begeleid. Maar er 
komt een moment wanneer een jongere zijn eigen keuzes moet gaan maken. Om de overgang van het 
Nationaal Kinder MS Centrum naar de patiëntenzorg voor volwassenen zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
zijn er transitiespreekuren. Vanaf het zestiende jaar gaat de aandacht voor de zorg steeds meer naar de 
patiënt zelf, en steeds minder naar de ouders. 
  
Kinderen moeten zelf de ziekte leren (her)kennen en zelfstandig worden in de manier waarop ze ermee 
omgaan. ‘Je moet bij kinderen van deze leeftijd op een bepaalde manier een ingang zien te vinden. Bij het 
nemen van beslissingen over bijvoorbeeld hun medicijngebruik, wijs ik hen ook op hun eigen 
verantwoordelijkheid. Ze moeten zélf keuzes maken. Ik vind het belangrijk dat ze achter hun behandeling 
staan. Op een gegeven moment draag ik de zorg volledig over en laat ik ze los.’ 
  
Onderzoek 
Het Erasmus MC Sophia verleent niet alleen zorg aan kinderen met MS en andere neurologische auto-
immuun ziekten maar doet ook onderzoek op dit terrein. Sarita: ‘Wereldwijd is er nog onvoldoende bekend 

over hoe de ziekte MS zich bij kinderen ontwikkelt. Het Nationaal Kinder 
MS-centrum verzamelt de gegevens van de patiënten in de hoop dat 
deze een goed beeld geven waarom een auto-immuunziekte bij het ene 
kind doorontwikkelt en bij het andere kind eenmalig is.’ 
  
Elk jaar krijgt Sarita zo’n tien nieuwe patiënten onder haar hoede. De 
kinderen voelen zich al snel bij haar op hun gemak. Maar er is ook zorg 
voor kinderen die elders onder behandeling zijn. Een kind dat verder weg 
woont van het Nationaal Kinder MS Centrum kan gewoon bij de eigen 
kinderarts en kinderneuroloog blijven, maar wel voor bijvoorbeeld advies 
naar Rotterdam komen. 

  
De website van het centrum voorziet ouders, scholen en kinderen van belangrijke informatie. Ze kunnen daar 
alles vinden over MS, de behandeling en hoe om te gaan met bijvoorbeeld problemen op school. Bovendien 
kunnen de kinderen via de site met elkaar in contact komen:www.kindermscentrum.nl. 
  
Voor een uitgebreid verslag van de Kinder MS Dag klik op www.mskidsweb.nl (1) enwww.mskidsweb.nl (2) 
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’Mensen met een niet-Westerse achtergrond kunnen geen MS krijgen’ denken veel zorgverleners. Maar 
als je hier geboren bent, heb je net zoveel kans om MS te krijgen als ieder ander, ook al liggen je 
wortels in Indonesië en Turkije. Dat blijkt uit het verhaal van Mircan Eski. 

Door: Marja Morskieft 
 
Mircan -spreek uit: Mirdjan- Eski (1984) woont in een vrij nieuwe wijk aan de rand van Hengelo, Overijssel, 
waar ze ook geboren is. Een gebied dat ik me nog herinner van fietstochten uit mijn jeugd: boerderijen, 
houtwallen, grote oude eiken. Die staan her en der nog in een parkje. 
Met een brede lach ontvangt Mircan me in haar lichte huis. Kindertekeningen aan de keukendeur en een 
kleine speeltuin in de tuin laten zien dat er kinderen wonen: Elisa van 6 en Dilayla van 4. Op de vensterbank 
een mooie bloemdecoratie, door Mircan zelf gemaakt. Ze vertelt haar verhaal met een Twentse tongval. 
  
Boemboe 
Behalve Tukkerse is Mircan Turkse (van vaderskant) met Indonesische wortels (van haar moeder). “Ik ben in 
de Turkse cultuur opgegroeid, met Indonesische boemboe (kruiden),” lacht ze. Ze is getrouwd met een Turkse 
man, komt uit een hechte familie en werkte als telefoniste bij een instelling voor verslavingszorg; het leven 
lachte haar toe. Maar bij de zwangerschap van haar jongste kind ontstonden problemen. Na de geboorte van 
haar dochter in 2013, doorliep ze een heel medisch traject vanwege haar bekkenpijn. Die eerst aan haar 
zwangerschap, en later aan facetgewrichtsartrose werd toegeschreven. Ze belandde op een rugpoli, bij de 
fysiotherapeut die uiteindelijk ziet dat ze een klapvoet heeft. 
Na twee jaar ziekte wordt ze weer goedgekeurd voor 32 uur per week en moet ze een reïntegratietraject 
volgen. Maar het slechte lopen en de pijn putten haar uit. Via een orthopeed komt ze uiteindelijk bij een 
neuroloog terecht: “De 21e zorgverlener die ik zag!” verzucht Mircan. 
Pas na een MRI van haar hersenen blijkt dat ze MS heeft. “Mijn wereld stortte in. Ik kende MS niet maar had 
al op internet opgezocht wat ik zou kunnen mankeren. Ik had zoveel vragen: had ik dit kunnen voorkomen? Is 
het erfelijk? Wat nu met mijn kinderen?” 
 
Haar neurologe ving haar goed op, ze kon met al haar vragen bij haar terecht. Ook haar huisarts toonde zich 
erg betrokken. De opluchting dat er eindelijk een oorzaak voor haar pijn en loopproblemen is gevonden was 
groot. “Ik was dus geen aansteller! Er is een diagnose, er zijn therapieën, eindelijk de juiste mensen om me 
heen”. Maar hoe leg je het aan de omgeving uit? 
 
Ik ga niet dood 
Haar man Engin reageerde nuchter: we gaan roeien met de riemen die we hebben. Voor haar ouders was het 
moeilijker. Haar vader had nooit van MS gehoord en vroeg meteen of ze dood zou gaan. Voor de Turkse kant 
van de familie is het sowieso wat lastig voor te stellen: de ene keer kun je wel iets, de ander keer niet! “Er is 
weinig kennis van MS op het platteland in Turkije, waar mijn schoonfamilie woont” aldus Mircan. ”Ze denken 
dat MS een spierziekte is, het hart is ook een spier dus….hebben ze een heel somber beeld van MS.” De 
adviezen om een heilige te bezoeken, maken haar boos. ”Ik moet steeds in de verdediging!”. Bij haar moeders 
familie is MS wel bekend: een oudtante in Indonesië had het. Omdat er destijds geen enkele behandeling 
mogelijk was, is de tante vroeg overleden. Dat maakt haar moeder erg ongerust. 
  
Mircan: “Ik was dus steeds bezig mijn familie gerust te stellen! Nee, ik ga niet dood. Ja, er zijn medicijnen en ik 
ben al begonnen. “ Ze vertelt het ook meteen aan haar vijf broers en zussen. Die zijn verdrietig en boos: 
Waarom moet dit haar overkomen? Maar ze steunen haar allemaal. Haar familie woont om haar heen; dat is  

Turkse met Indonesische boemboe gekruid 
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erg praktisch want omdat haar man gezond is, krijgt ze geen huishoudelijke hulp toegekend door de 
gemeente. 
 
Acceptatie 
Mircan vindt het nog steeds moeilijk om hulpmiddelen te accepteren: een parkeerontheffing, een rolstoel. Daar 
zit ze nu overigens wel in, vanwege een flinke schub. ‘Mijn man confronteert me dan met wat ik niet kan!” lacht 
ze. “Hij is van de oplossingen”. 
Wat heeft ze moeten inleveren? Mircan: “Ik heb mijn planmatigheid moeten loslaten. Niet makkelijk, maar ik 
heb steun aan mijn geloof. Ik ben opgevoed met een combi van protestantisme en Islam. Ik leg mijn zorgen 
dan ook bij de Heer neer. Heb nooit gedacht: Waarom ik? Maar wel: Help me dragen.” 
  
Mircan heeft geen contact met ander MS’ers, ze kende MSweb ook niet. Maar door een vreemd toeval kwam 
ze via Facebook een oude schoolvriendin op het spoor. Die is ook Turks én heeft ook MS! Het was erg 
spannend haar te ontmoeten en ook confronterend: hoe zou zij er aan toe zijn? Nu wisselen ze graag 
ervaringen uit. 
  
De rolstoel mee de bergen in 
“Ik leef in het moment, niet in de toekomst”, zegt Mircan. “Ik wil mijn kinderen graag een zo normaal mogelijke 
jeugd bieden, maar ik ben ook bezig ze snel zelfstandig te maken. Ze kennen niet anders dan een moeder 
met zere benen en pijn in de rug. Ze zijn al erg behulpzaam. 
Ik wil wél elk jaar naar de thuisbasis van mijn man kunnen gaan (Zuid Turkije, een bergachtig gebied). Dat kan 
gelukkig ook, alleen moet nu de rolstoel mee!” 
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Wel of geen vaste richtlijnen voor specialistische zorg? 

MS is nog in veel opzichten een mysterieuze ziekte en vereist specialistische zorg. Ziekenhuizen met 
een speciaal MS-centrum kunnen deze zorg op zich nemen. Maar zijn er ook specifieke criteria waar 
zo’n centrum aan moet voldoen? 
 
Door: Marijn de Vries 
 
Topreferent 
Nederland kent een aantal in MS gespecialiseerde medische klinieken of MS-
centra. Deze centra bieden op de patiënt toegepaste zorg en een aantal 
verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek. Het zijn zogeheten 
topreferente centra en dit houdt in dat de zorg zich richt op samenwerking 
tussen verschillende medische disciplines die nodig zijn voor een zo goed 
mogelijk op de patiënt afgestemde behandelwijze. Met andere woorden, 
Nederlandse MS-centra bieden multidisciplinaire zorg en sommigen zijn 
verbonden aan universitaire ziekenhuizen. Ze hebben over het algemeen 
directe lijnen met specialisten op het gebied van MS en aanverwante 
klachten. 
  
De vraag is of deze kenmerken van MS-centra zijn vastgelegd in dwingende criteria of dat de richtlijnen min of 
meer vrijblijvend zijn. Dit laatste zou inhouden dat er geen controle van buitenaf nodig is om de richtlijnen te 
handhaven, en dat er bij in gebreke blijven geen grond voor ingrijpen is. 
  
Er blijken in ons land geen algemeen geldende verplichtingen of bijbehorende certificaten voor MS-centra te 
bestaan. Anette van der Goes, communicatiemedewerker van het MS-centrum van het VU medisch centrum: 
“In Nederland kennen we geen criteria waaraan een MS centrum moet voldoen. Voor zo ver ik weet waren er 
oorspronkelijk wel plannen om een soort certificaten uit te reiken aan centra, maar die zijn verder niet 
uitgevoerd”. 
 
Duitsland 
In Duitsland hanteert men wél vaste criteria voor MS-centra, met daaraan gekoppeld erkenning en certificering 
door de Duitse MS vereniging, de Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft of DMSG. Er bestaan daar vier 
verschillende categorieën MS-centra, ieder met een eigen set aan eisen, te weten een MS-focuspraktijk, een 
neurologische praktijk, een spoed- en een revalidatiekliniek. De criteria zijn opgesteld door de medische 
adviesraad van de DMSG. 
  
Als eenmaal een certificaat is behaald, wordt elke twee jaar gecontroleerd of het betreffende centrum nog 
steeds aan de eisen voldoet. Het certificaat is immers ingesteld om toegepaste zorg van hoge kwaliteit te 
leveren. Als de criteria niet worden nageleefd, kan het certificaat worden ingetrokken. Enkele van de criteria 
zijn: voortdurende zorg van een vastgesteld aantal MS-patiënten, een gestandaardiseerd diagnostisch 
onderzoek en richtlijn gestuurde behandeling. Tevens ligt in de criteria besloten dat behandeling gebeurt door 
specifiek in MS gespecialiseerde professionals. 
 
Op deze manier wordt niet alleen de kwaliteit van de zorg gegarandeerd, maar moet ook de kwaliteit van leven 
worden verbeterd, aldus de website van de DMSG. Directeur Dorothea Pitschnau-Michel zegt hierover:  

Criteria MS-centra 
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"Multiple sclerose is nog niet te genezen. De symptomen en de progressie van de ziekte zijn echter goed te 
bestrijden. Maar dan moet er wel een optimaal aanbod zijn. Dat is met het certificaat ’Erkend MS-centrum 
volgens de richtlijnen van de DMSG’ gegarandeerd". 
  
Richtlijnen 
Hoewel Nederland dus geen vaste criteria kent, bestaan er wel verschillende richtlijnen om de patiëntenzorg te 
verbeteren. Deze lijken veel op de criteria die in Duitsland bestaan, en hoewel het slechts richtlijnen zijn, 
geven ze wel duidelijk aan hoe gespecialiseerde MS-zorg er uit zou moeten zien. 
  
De Conceptrichtlijn 'Diagnostiek, Behandeling en Functioneren bij Multiple Sclerose' gaat over: 
• het herkennen en vaststellen van MS; 
• de verschillende behandelingen; 
• het bijhouden en managen van de gevolgen van de behandeling; 
• arbeidsparticipatie; 
• de organisatie van de zorg voor mensen met MS.   
Klik hier voor Conceptrichtlijn 
 
Kwaliteitscriteria 
De Kwaliteitscriteria vanuit Patiëntenperspectief bevatten 
voornamelijk adviezen. Ze zijn dus ook niet officiëel bindend, maar 
vanzelfsprekend wel van groot belang bij het behandelen van MS. Er 
wordt stilgestaan bij: 
• de voorwaarden voor het diagnostisch traject; 
• de voorwaarden voor het overbrengen van de diagnose ‘MS’ of 

‘mogelijk MS’; 
• een tweede mening (second opinion); 
• de samenwerking tussen neuroloog en een neuroloog met 

specialisatie MS; 
• gespecialiseerde zorg op maat; 
• begeleiding bij het vinden van informatie over MS; 
• begeleiding bij het acceptatieproces; 
• de MS-verpleegkundige; 
• eigen inbreng medicatiekeuze; 
• aandacht voor seksuele problemen, intimiteit en eigenwaarde; 
• ondersteuning bij MS en werk. 
PDF Kwaliteitscriteria vanuit Patiëntenperspectief. 
  
Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
De richtlijn van de NVVN is bijna identiek aan de hierboven beschreven Conceptrichtlijn Diagnostiek, 
Behandeling en Functioneren bij Multiple Sclerose en behandelt dezelfde aandachtspunten. 
www.neurologie.nl/publiek/beroepsinformatie/richtlijnen/nvn-richtlijnen  
  
Kleine stap 
Hoewel er in Nederland dus geen algemeen geldende criteria bestaan waaraan een MS-centrum moet 
voldoen, is wel uitgebreid vastgelegd hoe MS-zorg eruit zou moeten zien. De besproken richtlijnen bieden 
echter geen garanties. De stap naar medisch erkende certificaten voor MS-centra in Nederland zoals die er in 
Duitsland wel zijn, lijkt klein, maar is nog niet gezet. 



Juni 2014, nummer 2 (Jaargang 13) Pagina 13 

Dayenne Zwaagman – cliëntenraadslid UWV: 
 
Wat is het verschil tussen de vroegere WAO- en de huidige WIA-uitkering? En, is de WIA, naast een 
gewaardeerd vangnet, niet een straf voor MS-ers? Naar aanleiding van de wirwar aan informatie over 
de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) sprak MSzien met Dayenne Zwaagman (1982). 
Dayenne is cliëntenraadslid bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en zit in de 
werkgroep waar Sociaal Medische Zaken (SMZ) onder valt. 

Door: Gisèle van Dokkum 

Zodra het stempel – gedeeltelijk - arbeidsongeschikt achter je naam staat, kunnen er allerlei gevoelens 
loskomen (frustratie, verdriet). Voordat die gevoelens een plekje hebben, zijn er al gauw een paar seizoenen 
verstreken, waarin je de grenzen die MS je oplegt verkent, ermee leert omgaan, en zo voort. Dan komt er een 
moment waarop de gedachte rijst om weer te gaan werken – met de nodige restricties. 
 
Als je WIA en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) naast elkaar zet, dan zit de WIA 
complexer in elkaar. De WIA is een relatief nieuwe wet (sinds 2006, red.) in vergelijking met de WAO. Mensen 
die een WIA-uitkering ontvangen, ervaren het soms als een fuik waar je in terecht komt. Hoe kun je weer 
werken – zonder nadelige gevolgen te ervaren? Wat kun je allemaal nog wel en hoe bespreek je dit met een -
potentiële- werkgever? Vragen die niet alleen van belang zijn bij het vinden van passend werk, maar ook om 
je werk te behouden. 
 
WIA vs WAO 

Met Dayenne (Wajong/WIA, aangeboren chronische aandoening) 
bespreek ik het wel en wee van de WIA-uitkering en het werken 
met een chronische aandoening. Je komt in aanmerking voor een 
WIA-uitkering als je loonverlies minimaal 35% bedraagt, in 
tegenstelling tot de WAO, die 15% als ondergrens had. Nadat je 
gekeurd bent voor de WIA volgt een bijzondere berekening van een 
uitkering; bij mensen met MS gaat het om functieverlies - met als 
gevolg minder loon. 
  
Zwaagman is daar kritisch over. “Bij deze manier van berekening 
kun je vraagtekens zetten, gelet op de tegenstrijdigheid van loon- 
en functieverlies”. Voor cliënten met MS zou het volgens haar 
gewenst zijn om de WIA passend te maken, gezien de 
uiteenlopende klachten. Ander verschil is de wachttijd. Die 
bedraagt voor de WIA-uitkering maar liefst 104 weken. Voor de 
WAO gold een wachttijd van 52 weken. Naast een gedeeltelijke 
WAO-uitkering kon je vroeger een WW-uitkering ontvangen; bij een 

WIA-uitkering is dit niet mogelijk. 
  
Maar is het eigenlijk wel ‘fair’ om deze uitkeringen naast elkaar te houden? Dayenne vindt de vergelijking niet 
helemaal gepast : “De WIA is een relatief nieuwe wet, die mensen stimuleert om te werken. Daarbij wordt in 
de berekening van de uitkering wellicht te weinig aandacht besteed aan de persoonlijke situatie.” 
  

'Het is belangrijk om actief te blijven' 
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Reïntegratie 
Het loont in zekere zin om als chronisch zieke weer aan het werk te gaan. De WIA geeft je bijvoorbeeld het 
recht (1) op ondersteuning bij reïntegratie, met als gevolg dat je persoonlijke situatie besproken wordt. Zo 
ontstaat er van beide kanten een goed inzicht in de sterke en zwakke punten in je huidige situatie. Dit is 
anders wanneer de IVA-WIA is toegekend, wat op blijvende arbeidsongeschikt duidt. In dat geval hoef je niet 
te voldoen aan de reïntegratieverplichting. Dayenne: “Als je daadwerkelijk niet kunt werken, zie ik de WIA als 
een financiële opvangfunctie.” Toch kan het aanvoelen als een straf, een negatief hokje waar je in terecht 
komt, terwijl het krijgen van een ziekte natuurlijk overmacht is. 
  
Mogelijkheden 
Het is een kunst om te weten wat je aankunt en om je grenzen te bewaken. “Doe niet meer dan je aankunt, 
betaald of onbetaald”, adviseert Zwaagman. “Maar het is wel belangrijk om zowel fysiek als mentaal actief te 
blijven.” Voor chronisch zieken die met gemak kunnen werken is een bezoek aan de website van het UWV 
aan te raden. Mensen met een chronische aandoening kunnen zich inschrijven bij gespecialiseerde 
uitzendbureaus, zoals: emma@work, Onbegrensd Talent of DelfTalent. En waar een arbeidsdeskundige je 
kan helpen bij je mogelijkheden op werkgebied, is er een jobcoach die je op de werkvloer kan begeleiden. 
  
Individueel valt er ook de nodige winst te behalen. Door een dagboek bij te houden of de 
EigenWerkWijzer (2) (voorheen Makkekaart) te gebruiken krijg je meer inzicht in en meer grip op de huidige 
situatie. Dit is zowel voor een werknemer, als voor een werkgever nuttig. Beide partijen weten dan wat ze aan 
elkaar hebben- mits er eerlijk geantwoord wordt. Maar dat is altijd hét uitgangspunt om een duurzame 
werkrelatie aan te gaan. 
Vooralsnog ligt de uitdaging bij jezelf. 
  
(1) www.rechtsvordering.nl/wia-uitkering-iva-wga - rechten en plichten bij een WIA uitkering, WGA en IVA. 
(2) www.blikopwerk.nl/eigenwerkwijzer 
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Het mooie weer is aangebroken, tijd voor een wandeling! Nederland beschikt over vele wandelpaden 
die geschikt zijn voor rolstoelen en de scootmobiel. Een blik op de website van het Kenniscentrum 
Groen & Handicap leert dat er al zeker 130 toegankelijk paden zijn. Geen excuus om binnen te blijven 
dus! 
  
Door: Isabelle de Jong 

  
Het Kenniscentrum Groen & Handicap is in 2011 begonnen met het project Wandelen, goed voor elkaar! Het 
doel: alle wandelpaden die in Nederland toegankelijk zijn voor mensen met een handicap in kaart brengen en 
op een website publiceren. Bij elke route staat een uitgebreide beschrijving en een onderverdeling voor 
rolstoel met lichte hulp, zelfstandig rolstoelgebruik en scootmobiel/elektrische rolstoel. 
  
Op 1 mei jl. reikte het Kenniscentrum de ‘Goed voor elkaar-prijs’ uit 
aan twee wandelroutes in het Nationaal Park Dwingelderveld: het 
bestaande wandelpad bij Spier en een nieuw pad dat in juni 2014 
wordt opgeleverd aan de weg Achter ’t Zaand te Dwingeloo. De 
route bij Spier is een bosrijke weg genaamd ‘Familiepad’ van 2,3 
kilometer lang. De route Achter ’t Zaand gaat langs de schaapskooi 
en over een nat heideveld dat op gedeeltes die mogelijk te nat 
kunnen worden bedekt is met vlonders. De route is 2,4 kilometer en 
kan worden ingekort tot 1,4 kilometer. Twee prachtige routes die 
zeker de moeite waard zijn! Kijk voor andere routes 
opwww.wandelenmeteenbeperking.nl 
  
Wandelgemeente van het jaar 
Op 7 mei jl. werd door ‘te voet’, de wandelkrant van Nederland, bekend gemaakt dat de gemeente Eersel zich 
‘Wandelgemeente van het jaar 2014’ mag noemen. Deze Noord-Brabantse gemeente heeft op zijn website 
www.eerselwandelgemeente.nl zo’n 150 wandelroutes staan. Het handige van deze website is dat je kunt 
selecteren op rolstoelgeschiktheid, hetgeen twintig mogelijke routes oplevert. Ook het percentage onverharde 
paden, horecagelegenheden, schuilplaatsen en tal van andere informatie wordt vermeld. Kortom: een handige 
website voor mooie wandelroutes in deze winnende gemeente! 
  
De Koninklijke Weg 

De langste wandelroute is ongetwijfeld de Koninklijke Weg. Deze 
loopt van paleis Noordeinde en paleis Huis ten Bosch, via paleis 
Soestdijk en kasteel Drakensteyn naar paleis Het Loo: met recht 
een koninklijke route! Het 170 kilometer lange wandelpad werd op 
4 april 2008 geopend en is volledig toegankelijk voor mensen met 
een lichamelijke beperking. De route bestaat uit 21 etappes 
variërend van vijf tot vijftien kilometer. Bij het pad hoort een 
wandelgids met onder meer informatie over de mate van 
toegankelijkheid van horeca- en overnachtingadressen, het 
openbaar vervoer en korte beschrijvingen van wat je onderweg 
tegenkomt. De route is gemarkeerd met stickers voorzien van het 
logo van de Koninklijke Weg. 

  

De lanen in, de paden op 
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Om zelf een route te testen, besloot ik de eerste twee etappes af te leggen - met een gezamenlijke lengte van 
13,5 kilometer. De route begint prachtig met de binnenstad van Den Haag en het Haagse Bos. In deze route 
zie je al twee koninklijke gebouwen: Noordeinde en Huis ten Bosch. Opvallend is het aantal parken waar de 
route doorheen gaat. Dit maakt de tocht erg aangenaam. 
  
De eerste etappe eindigt langs het kanaal De Vliet en dit is ook de start van de tweede etappe. Deze leidt je 
door Leidschendam, een leuk plaatsje dat je de mogelijkheid biedt om even wat te drinken en eten in één van 
de horecagelegenheden. Verder loopt de route door de polder, langs een rolstoelvriendelijke 
vogelobservatiehut. Met een beetje geluk zie je hiervandaan de mooiste vogels! De route eindigt in Stompwijk, 
voor mij het eindpunt. Op de website www.koninklijkeweg.nl vindt je informatie over de rest van de etappes en 
ook ervaringen van anderen. 
  
www.wandelenmeteenbeperking.nl  
www.eerselwandelgemeente.nl  
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl  
www.koninklijkeweg.nl 
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Een man van een jaar of zestig vertelde laatst over zijn buikoperatie. Hij had die goed doorstaan en mocht al snel 
weer naar huis. Toen hij voor zijn woning uit de auto stapte, liep zijn blaas spontaan leeg. Merkwaardig, dacht de 
man, dat was hem nog nooit overkomen. 
  
Door: Matt Dings 
 
Het overkwam hem diezelfde dag nóg drie keer. Met een geïmproviseerde 
inlegger kwam hij zonder ongelukjes de nacht door. Toen hij ’s ochtends 
belde met de afdeling waar hij verpleegd was, kreeg hij te horen dat hij ten 
gevolge van de operatie duurzaam incontinent was geworden. “Hadden ze u 
dat niet verteld?” Nee, dat hadden ze hem niet verteld. 
 
Zijn gehoor schudde ongelovig het hoofd, maar de man was nog niet klaar. Hij 
werd naar bekkenbodemtherapie gestuurd om zijn incontinentie te leren 
beteugelen. Dat baatte totaal niet; hij bleef zo nat dat hij amper nog het huis 
uit durfde. Na maanden won hij een second opinion in bij een uroloog die hem 
uitlegde dat bekkentraining gezien de operatieschade geen zin had. Hij bood hem een hersteloperatie aan. Na 
die ingreep was het leed grotendeels geleden. 
  
De man kwam met zijn relaas tijdens een gesprek tussen patiënten, artsen en verpleegkundigen. De 
deelnemers kenden elkaar niet, zodat niemand zich aangevallen hoefde te voelen. Het werkte, want de 
luisterende zorgverleners lieten merken dat ze goed begrepen hoe veronachtzaamd een patiënt zich kon 
voelen en hoe belangrijk empathie en zorgvuldigheid zijn. 
  
Het was een zogeheten Els Borstgesprek, een initiatief van de naamgeefster, ontwikkeld door de 
kankerpatiëntenbeweging in samenwerking met een academisch ziekenhuis. Onder het motto ‘de patiënt als 
docent’ leren zorgverleners naar zichzelf kijken door de ogen van hun afnemers. Deze gesprekken bestrijken 
alleen de zorg voor kanker, maar het model zou ook breder kunnen worden toegepast, in allerlei kringen van 
mensen die langdurig en veelvuldig op zorg zijn aangewezen. 
  
Nu heb ik een gemakkelijk te prikkelen fantasie, dus ik zie meteen ook buiten de zorg al mogelijkheden. 
Kiezers die politici uitleggen hoe verbroken beloftes overkomen. Huurders en architecten in gesprek over 
wonen. Kantoorwerkers over hun ervaringen met chefs. Mobiele telefoons uit, want we zijn in gesprek! 
  
Eerder verschenen in mattdings.blogspot.nl 
 
 

De patient als docent 
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