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Van de Redactie

Vier jaar geleden organiseerde de MS Internationaal Federation
(MSIF) voor het eerst ‘Wereld MS-dag’. Inmiddels doen 73 
landen aan dit evenement mee. Als motto was dit jaar ‘de 1000 
gezichten van MS’ gekozen. Mensen met MS werden 
uitgenodigd een ansichtkaart te maken over wat MS voor 
hen betekent. Die kaart kon je op de website 
www.worldmsay.org plaatsen. Ruim 2000 mensen 
hebben dat gedaan, waarvan ongeveer vijftien uit 
Nederland.

De Nederlandse TV besteedde in diverse programma’s 
aandacht aan de wereld MS-dag. ‘Eén Vandaag’ 
bijvoorbeeld liet twee mensen met MS aan het woord: 
politiefunctionaris Rob van Schaik en Reni de Boer. Reni 
ken je misschien nog van haar verkiezing als Mis(s) 
Handicap 2007. Zij koos de Wereld MS dag bovendien 
uit om haar boek ‘Stuk’ te presenteren.

Het eerste exemplaar van Reni's boek ging naar Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. 
MSzien was erbij en noteerde uit de mond van Reni: “Ik wil met mijn boek mijn standpunt 
verduidelijken. Mijn beperkingen komen niet alleen door mijn MS, maar ook door de 
maatschappij. Als iedereen, net zoals ik, elke dag maar vier uur kan werken, dan zou ik zo 
werk vinden”.

Ook op TV op de Wereld MSdag, MSzien-columniste Hanneke Hulst in Koffietijd van RTL4. 
Hanneke, wetenschapster aan de VU, weet in haar columns voor MSzien altijd een heldere 
verbinding te leggen tussen het wetenschappelijk onderzoek waar zij aan werkt en het 
dagelijkse leven. Naast een prima wetenschapster ook echt een geboren columniste.

En natuurlijk heeft deze MSzien nog veel meer te bieden. Bijvoorbeeld het interview van 
een Nederlander met buitenlandse achtergrond én MS: Mohamed Bakkali. Mohamed 
oorspronkelijk uit Marokko, heeft MS en is nu de manager van zijn razend populaire neefje 
Monsif, rapper van liedjes zoals ‘Mee met me’ en ‘Ze hoort bij me’.

Raymond Timmermans gaat gelukkig nog even door met zijn serie ‘MS-onderzoek in 
Nederland’. Hij begon de serie in 2007 met een interview met prof.dr. Chris Polman, de 
eerste ‘MS-professor’ van Nederland. Inmiddels stelt Raymond ons MS-wetenschapper nr. 
23 voor, prof.dr. Jack van Horssen, neurobioloog. Horssen is ‘op zoek naar storingen die 
mensen met MS hebben in de energiebronnetjes van de hersenen’.
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Tenslotte nog twee praktische artikelen. Een over de zogenoemde Makkekaart. De 
Makkekaart is een instrument waarmee je inzicht krijgt in je mogelijkheden en grenzen, 
speciaal bedoeld voor de werkplek. Een digitaal instrument om stap voor stap helder te 
krijgen wat je kunt en wilt, en wat iemand met MS van zijn werkomgeving verlangt. En 
tenslotte nog een handig artikel over de bediening van de computer als je daar door 
bepaalde handicaps problemen mee krijgt.

Vind je deze MSzien interessant en zie je het als een uitdaging in de toekomst een bijdrage 
aan nieuwe MSziens te leveren? Schrijf een mailtje aan redactie@mszien.nl

Het oog wil ook wat…
Als hersenonderzoeker bij de radiologie beschik ik altijd over één groot voordeel: bij elke 
presentatie, werkbespreking of patiënten bijeenkomst kan ik mooie hersenplaatjes laten 
zien! En mensen zijn onder de indruk van het brein ‘zien’, of het nu simpele grijze 
hersenscans betreft of meer geavanceerde hersenscans 
met gekleurde ‘blobjes’ erin: plaatjes fascineren mensen.

Door: Hanneke Hulst

Gesteund door de mooie plaatjes op het scherm en een 
interessant wetenschappelijk verhaal in mijn hoofd, weet 
ik het zeker: ik ga een mooi resultaat met de 
(wetenschappelijke) wereld delen. Een resultaat waar 
mensen later nog over na zullen denken en waar mede-
wetenschappers uit hetzelfde werkveld iets mee kunnen. 
Een resultaat wat bij mensen in het geheugen geprent 
wordt.

Voor mij persoonlijk leek het tot voor kort dan ook 
ondenkbaar om onderzoek te doen waarbij ik alleen naar 
een aantal cijfers zou kijken zonder ook maar een enkele 
hersenscan erbij te pakken. Misschien keek ik er zelfs een beetje op neer, mensen die hele 
dagen achter hun computer met een statistiek programma zitten te knoeien en uiteindelijk 
door een simpele klik met de muis een belangrijk ‘brein’ resultaat verkrijgen.

Ik zit voor mijn computer. Op het beeld staan allemaal rijen en kolommen, elk gevuld met 
getallen. Getallen die aangeven hoe oud de proefpersoon is, of het een man of een vrouw 
is, of desbetreffende persoon tot de groep van gezonde controles behoort of tot de groep 
van mensen met MS, hoeveel grijze stof diegene heeft, hoe groot de hippocampus is (plek
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in het brein waar ons geheugen zit), hoe goed het werkgeheugen is etc. Heel veel getallen 
per persoon, van meer dan 80 personen in totaal…

En dan, met minder dan 10 klikken met de muis, vertelt het statistiekprogramma mij (op 
basis van al die getallen) welke factoren allemaal samenhangen met het cognitieve 
functioneren van mijn proefpersonen. Wow, dat is snel gedaan en ‘wow’ dat is belangrijke 
informatie! Flabbergasted kijk ik naar de uitkomst. Heb ik dan alle voorgaande jaren het 
mooie van radiologisch onderzoek overschat? Per scan was ik minimaal een uur bezig 
voordat de scan in kwestie überhaupt mee kon doen aan de groepsanalyse. Vervolgens 
duurde de groepsanalyses zelf tussen de 2-5 dagen en als ik dan een domme fout had 
gemaakt, nog eens zo’n zelfde tijd.

Snelle of langzame analyses, met of zonder plaatjes, uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal 
om de wetenschappelijke vraag die erachter zit. Met de juiste wetenschappelijke vraag en 
aanpak kunnen belangrijke en mooie bevindingen worden gedaan; bevindingen die de 
wetenschap en uiteindelijk de mensen met MS een stapje vooruit helpen. Toch geeft het 
verwerken van hersenscans me stiekem net iets meer voldoening. Want eerlijk is eerlijk: het 
oog wil ook wat!

*Hanneke Hulst (1983) is neurowetenschapper (hersenonderzoeker) en als promovendus 
verbonden aan het VUmc te Amsterdam. Zij doet onderzoek naar cognitie bij MS, en hoopt 
in 2012 te promoveren op dit onderwerp. De keuze om zich vier jaar lang met MS 
onderzoek bezig te houden, is mede ontstaan doordat haar moeder MS heeft. Hanneke is 
een regelmatige columniste voor MSweb/MSzien.

Illustratie: Susanne Vorstman
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MS-onderzoek in Nederland (23)

Jack van Horssen wil de energiecentrales ontroesten

Vanaf de benoeming in 1995 van MS-professor dr. Chris Polman is in Nederland sprake 
van hooggekwalificeerd onderzoek naar Multiple Sclerose. In een artikelenserie belicht 
MSzien waartoe dit leidt. Ontmoetingen met wetenschappers, meestendeels verbonden 
aan een universiteit. In deze 23e aflevering niet voor het eerst iemand die geen arts is: 
prof. dr. Jack van Horssen, neurobioloog. Op zoek naar storingen die mensen met MS 
hebben in de energiebronnetjes van de hersenen.

Door: Raymond Timmermans

Klinkt niet wetenschappelijk, maar is het toch in hoge 
mate: “Waar ik naar zoek is een manier om de giftige 
stoffen weg te halen of te houden uit de miniatuur 
energiecentrales van de hersencellen. Die 
energiecentrales schoonmaken, als het ware. Want het 
ziet er naar uit dat die centrales schadelijke 
zuurstofdeeltjes afleveren die de zenuwcellen en 
zenuwbanen beschadigen. Zo kunnen die een belangrijke 
speler zijn in het ziekteproces. We willen weten hoe dat 
komt en hoe we dat kunnen afremmen”.

Toegegeven; hij zegt het iets ingewikkelder, met diverse 
Latijnse en Griekse termen – “Uit ons onderzoek is 
gebleken dat er in hersenen van MS-patiënten diverse 
veranderingen optreden in mitochondrieën (dit zijn de 
energiecentrales). Dit zorgt er voor dat er meer afval in de 
vorm van zuurstofradicalen gevormd wordt, waardoor de zenuwcellen en hun uitlopers 
beschadigd worden. We zoeken antioxidanten die in staat zijn om die zuurstofradicalen 
onschadelijk te maken”. Maar hij vertaalt het dus gelukkig desgevraagd direct en helder.

Gasthoogleraar in België
Weer iemand in deze serie die geen arts is maar de biologie beoefent, de uit het Grieks 
afkomstige term voor ‘de leer van levende wezens’. Nu dus de dertiger prof. dr. Jack van 
Horssen (1976), neurobioloog - daarmee bij uitstek gericht op het functioneren van het 
zenuwstelsel, de ‘neuro’. Universitair docent op de afdeling moleculaire celbiologie en 
immunologie van het medisch centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. 
Sinds 15 maart 2012 bovendien drie dagen per maand gasthoogleraar aan het Biomedisch 
onderzoeksinstituut (Biomed) van de universiteit van het Belgische Hasselt.
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Een aanstelling waaraan hij de eervolle titel van professor heeft te danken. De Hasseltse 
universiteit heeft met bruto 1 miljoen euro erfgeld, nagelaten door de in 2008 overleden 
Rosa Vanbrabant, een naar haar genoemde MS-leerstoel geopend. “Het voornaamste dat 
ik daar doe is meebouwen aan nieuwe onderzoeksprojecten met echt hersenweefsel; dat 
hadden ze in Hasselt nog nooit eerder gedaan. Daarnaast kijken we daar naar de mogelijk 
beschermende effecten van bepaalde voedingsonderdelen”.

MS Research
Open gezicht met glimlach; sterk bewegende wenkbrauwen; spreekt heel gemakkelijk; legt 
desgevraagd geduldig en heel helder uit.
Voor zijn studie naar de rol van schadelijke zuurstofdeeltjes - de zogeheten 
zuurstofradicalen in de hersenen bij mensen met MS - heeft de stichting MS Research hem 
een speciale beurs toegekend: een MS Research Fellowship, ter waarde van € 430.000. 
Bedoeld om hem in staat te stellen zijn onderzoek minimaal nog vier jaar met een eigen 
groep van een vijftal medewerkers voort te zetten.

Du Pré geldprijs
Kreeg eerder van de internationale MS-federatie MSIF een zogeheten Du Pré-Grant 
toegewezen van £ 2000. Een geldprijs voor jonge MS-onderzoekers genoemd naar de in 
1987 overleden Britse celliste Jacqueline du Pré, bij wie op het toppunt van haar carrière 
MS werd geconstateerd. Jack van Horssen gebruikte het geld voor een bezoek van twee 
maanden aan een MS-kliniek in Montreal. “Vooral omdat ze daar al heel goed in staat 
waren om proeven te doen met cellen uit de bloedvatwand, afkomstig van 
operatiemateriaal van mensen. Dat wilde ik wel eens zien". Een methode die hij vervolgens 
is gaan toepassen in Amsterdam.

Plakjes hersenen onder de microscoop
Daar en hier vooral op zoek naar wat er tegen MS te doen valt, naar wat er misgaat, en of 
die kennis dan om te zetten valt in nieuwe therapieën, medicamenten.
Hoe hij in dat verband is gekomen op de rol van de energiecentrales?
“Die kennis verkrijg je door langdurig, precies, nauwgezet en uitvoerig 
laboratoriumonderzoek te doen met echt menselijk hersenweefsel”.
Daarin loopt Nederland tamelijk voorop en wel dankzij de Nederlandse Hersenbank (NHB) 
in Amsterdam, gekoppeld aan de Vrije Universiteit. Die NHB verzamelt hersenweefsel van 
overleden personen die zich bij leven als hersendonor hebben laten registreren. 
Hersenweefsel van donoren met aandoeningen zoals MS, maar ook van neurologisch 
gezonde donoren.

“In ons lab snijden we van dat hersenweefsel flinterdunne plakjes zodat we ze onder de 
microscoop kunnen bestuderen. En al vergelijkend hebben we zo kunnen constateren 
welke veranderingen er optreden in hersenen van MS-patiënten, met name in de 
energiecentrales van de zenuwcellen”.
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Roest in de leidingen
Na ongeveer vijf jaar onderzoek door hem beschreven 
als verstoringen van de productie van de celenergie. 
Jack van Horssen legt uit: “Alle lichaamscellen hebben 
energie nodig om goed te kunnen functioneren. Vooral 
zenuwcellen bevatten daarvoor heel veel kleine 
energiecentrales. Tijdens de vorming van energie komen 
er - net als in de buitenwereld - afvalproducten vrij”.

Vooral het gevolg van wat je zou kunnen noemen roest 
in de leidingen, oxidatie.
“Wat we geconstateerd hebben is dat mensen met MS 
meer afvalstoffen maken en dat daardoor hun 
zenuwcellen en uitlopers beschadigd raken. Dat 
verstoort niet alleen de functie van de hersencellen, 
maar ook van de energiecentrales van die cellen. Als 
een van de weinige onderzoeksgroepen ter wereld 
proberen we uit te vinden wat de mogelijke oorzaken 
zijn van dit defect, wat de gevolgen zijn en ook wat je 
daartegen kunt doen”.

Weer een ander spoor. Prof . dr. Jack van Horssen als veredelde vuilnisman voor de 
hersenen… hoofdtechnicus van de menselijke energiecentrale…
“Veredelde vuilnisman… haha zo had ik mezelf nog niet gezien”.

Medicijn BG12
Van Horssen en zijn groep is daar al een heel eind mee op streek. Hij publiceert er niet 
alleen geregeld over – zoals onlangs in het vermaarde wetenschappelijke blad Brain - maar 
is erover ook al heel ver in gesprek met de voor mensen met MS niet onbekende farmaceut 
Biogen Idec. Dan gaat het over een experimenteel medicijn – codenaam BG12 - dat dit 
verstoorde proces in gunstige zin kan beïnvloeden. Een middel dat het anti-roest-
mechanisme van het lichaam activeert of zoals het wetenschappelijk heet: “Een middel dat 
de aanmaak van antioxidant enzymen bevordert, zodat de hersencellen een betere 
bescherming krijgen tegen zuurstofradicalen”.

De uitleg: “Het lichaam beschikt over diverse eiwitten - moeilijk woord enzymen. Daar zijn 
ook eiwitten bij om schadelijke afvalstoffen te verwijderen, de leidingen te ontgiften. Dat zijn 
die antioxidanten. Bij mensen met MS functioneert één zo'n eiwit niet voldoende, zo 
hebben we ontdekt, namelijk het eiwit dat is aangeduid als Nrf2. Met BG12 proberen we 
dat eiwit een extra zetje te geven.

De energiecentrales van de 
menselijke hersenen, 

mitochondrieën (groen) en 
zenuwuitlopers (rood)
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Bloed-hersen-barrière
Een proces waarbij hij aanloopt tegen de constateringen van een goede buur en opleider 
van hem bij de VU, prof. dr. Elga de Vries. Zij constateerde in aflevering 21 van deze 
artikelenserie (http://www.msweb.nl/mszien-2011-4/427 ) “Er zitten honderden kilometers 
aan bloedvaten in en rond de hersenen en het ruggenmerg. En die bloedvaten hebben 
daar een belangrijke nevenfunctie: zij moeten er onder meer voor zorgen dat de hersenen 
geen ongewenste binnendringers krijgen: de zogeheten bloed-hersen-barrière”.

En wat wil het geval? Dat stelsel beschouwt medicijnen meestal als ongewenste 
binnendringers. De kunst is dus nu met BG12 te proberen die reactie te omzeilen. “De 
eerste bevindingen zijn zeer positief”, aldus Jack van Horssen.
Hij wil zich om te beginnen baseren op lab-proeven met een nagebootste situatie. Eerst 
zelf hersen-zenuwcellen kweken. Daarop een techniek toepassen om de energiecentrales 
minder goed te laten werken, net zoals dat gebeurt bij MS. Vervolgens kijken wat er 
gebeurt met de zenuwcellen onder invloed van bepaalde farmaceutische middelen. En 
daarna testen bij muizen en ratten dieren waarbij de ziekte MS is geïmiteerd.

Alzheimer
Ruim tien jaar geleden op dit spoor gekomen door zijn onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer. Dat was tijdens zijn gang naar de doctorstitel in de Biomedische 
Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Ik heb in vier jaar daar onder 
andere gekeken naar specifieke vaatveranderingen die optreden in hersenen van mensen 
die overleden zijn aan deze ziekte. Aan het einde van mijn traject, in 2003, kwam ik een 
advertentie tegen waarbij ze een onderzoeker zochten die vaatveranderingen in MS-
hersenen wilde onderzoeken. En zo ben ik begonnen in de onderzoeksgroep van Elga de 
Vries.

Zamboni
Doet even denken aan de bewering van de Italiaanse vaatchirurg Paolo Zamboni dat MS 
mogelijk een ziekte is aan het bloedvaatstelsel, die hij chronische cerebro-spinale veneuze 
insufficiëntie (CCSVI) noemt. “Nee hoor. Bij zijn theorie gaat het om schade door een 
mogelijk tekort aan zuurstof. Wij bestuderen de werking van de energiecentrales en de 
daaraan gekoppelde afvalstoffen van de hersenen. Dat is echt iets heel anders”.

Jack van Horssen is geboren in het Gelderse Hedel. Woont nu in Amsterdam. Als de 
meeste biologen vroeger vaak te vinden in een lab, maar de laatste tijd steeds meer 
daarbuiten. “Mijn voornaamste rol nu is die van onderzoeker en het helpen van andere 
onderzoekers. Overleg met de mensen binnen mijn onderzoeksgroep waarbij we de stand 
van zaken doornemen. Maar dat betekent ook dat ik artikelen moet schrijven en 
projectaanvragen. Verder geef ik onderwijs aan studenten geneeskunde en biomedische 
wetenschappen. Volg ook zelf trouwens nog cursussen en ga voor werkbezoeken en 
congressen naar het buitenland. En ben dus ook sinds kort werkzaam aan de Universiteit
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van Hasselt waar ik overleg heb met diverse MS-onderzoekers. Praat ook geregeld met de 
gerenommeerde Oostenrijkse onderzoeksgroep van Professor Hans Lassmann. Ook zij 
zijn geïnteresseerd in onze bevindingen en zitten op ongeveer dezelfde lijn”.

Wel eens vrije tijd?
“Ik ben een echte Bourgondiër die graag zelf kookt, maar ook vaak de betere restaurants 
bezoek. Ben vooral fan van de klassieke Franse, Italiaanse en Spaanse keuken. Daarnaast 
probeer ik tijd te vinden om te lezen: kookboeken natuurlijk, maar ook thrillers van Stephen 
King, Henning Mankell en Dan Brown. En muziek luisteren: de jaren ‘80, U2”.

En nooit iets anders willen worden?
‘Ik heb vanaf de eerste dag van mijn studie tot de dag van vandaag geen spijt gehad van 
mijn keuze en zou het zo weer overdoen. Het enige waar ik nog wel eens aan denk is: wat 
als ik arts geworden was? Maar ook dan zou ik een duidelijke onderzoeksfunctie willen 
hebben”.

MSzien is deze artikelenserie begonnen in het voorjaar van 2007. Eerder kwamen prof. dr. 
Chris Polman, prof. dr. Frederik Barkhof, prof. dr. Rogier Hintzen, prof. dr. Jon Laman, prof. 
dr. Erik Boddeke, dr. Eric Ronken, drs. Hugo Hurts, dr. Sandra Amor, dr. Inge Huitinga, dr. 
Wia Baron, dr. Leonie Boven, dr. Bert ’t Hart, dr. Jeffrey Bajramovic, dr. Brigit de Jong, prof. 
dr. Raymond Hupperts, dr. Freek Verheul, dr. Sjef Jongen, dr. Stephan Frequin. prof. dr. 
Jacques De Keyser, prof. dr. Otto Roelf Hommes, prof. dr. Bernard Uitdehaag,drs. Dorine
Siepman, dr. Wieneke Mokkink, Marco Heerings (Nurse Practitioner) en prof. dr. Elga de 
Vries en dr. Lizette Ghazi-Visser aan het woord. Medisch adviseur voor de serie is Mart 
Mantel.

MSweb archiveert de artikelen in de rubriek Meer over MS > Wetenschap onder het motto: 
‘MS-onderzoek in Nederland’. De meest recente afleveringen zijn ook te vinden in de 
rubriek Magazine.
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Windows hulp
Het kan zomaar gebeuren dat het bedienen van de computer moeite gaat kosten. Of de 
oorzaak nu MS is of iets anders, het is knap lastig. Het zicht wordt slechter of een hand wil 
niet meer meedoen. Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die uitkomst kunnen bieden, denk 
aan spraaksoftware en speciale toetsenborden en muizen. Om daar aan te beginnen is wel 
een hele stap. Windows, maar ook de iMac, bieden aan beginnende handicaps zelf de 
eerste oplossingen. Dat wist je niet? Ik leg het je graag uit!

Door: Trudy Mantel

Je moet het even weten te vinden, maar je zult versteld staan wat er allemaal al aan 
aanpassingen in de computerprogramma’s zijn ingebouwd. Voor het gemak ga ik voor dit 
artikel uit van Windows 7, want die heb ik op mijn computer, maar in eerdere versies van 
Windows waren al soortgelijke aanpassingen opgenomen.

Configuratiescherm
De start is het configuratiescherm. Je vindt dit scherm in 
de zwarte balk naast de programmalijst als je de startknop 
hebt ingedrukt. Het configuratiescherm geeft je een 
overzicht van alle mogelijkheden die je computer biedt. Het beste overzicht krijg je door 
‘kleine pictogrammen’ aan te klikken, zie rechtsboven in de hoek achter het kleine blauwe 
woord ‘weergeven’. Het icoon 'toegankelijkheidscentrum', is de zogenoemde ‘functionaliteit’ 
die je de mogelijkheid biedt om alles, wat je maar wilt in het gebruik van je computer, aan te 
passen. Klik deze aan en het opent zich. Bijna bovenin het scherm is een gele balk waarin 
gevraagd wordt waarvan je last hebt: ogen, handen of iets anders. Als je dat hebt ingevuld 
word je rechtstreeks doorgeleid naar het scherm waar je door middel van opties de 
wijzigingen kunt invoeren. Je kunt hierbij gebruikmaken van een assistent.

Problemen met zien
De eerste vier opties, het vergrootglas, schermtoetsenbord, het vergroten van contrast en 
de verteller, bieden hulp indien het zicht slechter wordt.
Het schermtoetsenbord biedt de mogelijkheid om een toetsenbordfunctie in het scherm te 
plaatsen zodat je met behulp van de muis letters kunt aanwijzen die vervolgens keurig in je 
tekstverwerker of e-mailbericht worden geplaatst. Het losse toetsenbord is dan overbodig.
Met het vergrootglas vergroot je een gedeelte van je scherm. Voordeel is dat deze functie 
de leesbaarheid vergroot, maar een duidelijk nadeel is dat je meer moet scrollen.
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Door middel van contrastvergroting kun je de achtergrond van kleur doen veranderen en 
daarmee de leesbaarheid verbeteren. Individueel is te bepalen welke kleur voor jou de 
leesbaarheid vergroten. Je kunt de gewenste kleur instellen door middel van de sneltoets; 
bijvoorbeeld, als je op shift+alt+printscreen drukt, krijg je een zwarte achtergrond.

Het is mij niet gelukt om de verteller in het Nederlands aan de gang te krijgen. Dat kan aan 
mijn computer liggen of het is een optie die niet geactiveerd staat. Probeer dit zelf uit.

Meer opties voor beter zicht
Onder de omschreven opties staat nog een scala aan mogelijkheden om zichtbaarheid en 
het makkelijk bedienen van het toetsenbord te vergroten. Het kopje ‘het beeldscherm beter 
leesbaar maken’ biedt extra mogelijkheden, zoals overbodige animaties uitschakelen, 
vergroten van elementen op het beeldscherm tot 150% en je kunt de muisaanwijzer 
veranderen. Kijk binnen de mogelijkheden wat voor jou het meest geschikt is.

Problemen met je handen
Heb je last van je handen dan zijn ook daarvoor hulpfuncties standaard in de systemen 
opgenomen. Ik gebruik zelf al jaren tot volle tevredenheid de 'plaktoetsen’. Typ je met een 
hand dan is het vaak lastig om twee of zelfs drie toetsen tegelijk ingedrukt te houden, zoals 
bij het typen van een hoofdletter of bij het bekende Control + alt+ del noodzakelijk is. Als de 
plaktoets is ingeschakeld bied je dat de mogelijkheid om de toetsen na elkaar in te 
drukken. De plaktoetsoptie vind je onder 'het toetsenbord makkelijker in gebruik maken’. 
Vink de mogelijkheid aan en geef aan dat je de sneltoetsen wilt gebruiken. Als je dit hebt 
gedaan kun je de plaktoetsen inschakelen door vijf keer op shift te drukken. Na gebruik 
druk je tegelijk op shift en een willekeurige andere toets om de plaktoetsfunctie weer uit te 
schakelen, zodat de computer weer naar normaalstand gaat.

Meer opties
Er zijn meer functionaliteiten in de besturingssystemen 
die je helpen om de computer naar jouw omstandigheid 
gemakkelijker te bedienen. Kijk naar de optie om met de 
muis het numerieke toetsenbord te besturen. Ook is er 
een mogelijkheid om te snel herhaalde toetsaanslagen 
te corrigeren. Het omgekeerde is ook mogelijk als je 
vinger vaak blijft plakken op de toetsen. Onder 
‘filtertoetsen’ kun je het precies aan je wensen 
aanpassen.

Muisaanpassingen
Als je in het configuratiescherm onder ‘muis’, 
'eigenschappen van de muis' opent, is er de mogelijkheid 
om de muis om te zetten van rechtsgebruik naar
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linksgebruik. Je kunt hier ook de dubbelkliksnelheid regelen en de klikvergrendeling 
inschakelen, zodat je kunt slepen zonder de muisknop ingedrukt te hoeven houden. Ook is 
een snelkoppeling naar het bureaublad mogelijk, zodat je snel kunt schakelen als de 
computer meerdere gebruikers heeft. Deze functie is in te schakelen door in het 
configuratiescherm rechts te klikken op het icoontje ‘muis’ en daarna te kiezen voor 
‘snelkoppeling maken’.

Het is de moeite waard om de mogelijkheden in je eigen computer te onderzoeken voordat 
je met allerlei ingewikkelde en dure aanpassingen begint. Succes!

MS is mijn vriend
Mohamed Bakkali (37) oogt net zo energiek en levenslustig als zijn neefje Monsif, de jonge 
rapper uit Amsterdam Zuidoost, waarvoor hij het management doet. Hij heeft Marokkaanse 
wortels, een Twentse jeugd, een Amsterdamse tongval en is sinds twee jaar bevriend met 
MS, zoals hij het zelf benoemt.

Door: Marja Morskieft

Mohamed Bakkali is één van de ‘onzichtbare’ mensen met MS met een niet-Westerse 
achtergrond. MSweb krijgt nauwelijks vragen van mensen met een andere culturele 
achtergrond. Hoe beleven zij hun leven met MS?

Kennismaken met Mohamed
Mohamed Bakkali is geboren in een dorpje bij Tanger, in 
het noorden van Marokko. Zijn vader werkte op dat 
moment in Enschede, in het oosten van Nederland. Toen 
Mohamed twee was liet zijn vader het gezin naar 
Enschede overkomen. Zijn kleuterjaren bracht hij daar 
door. Mohamed was zeven toen het gezin terugkeerde 
naar Marokko. Na een jaar vertrok het gezin weer naar 
Nederland en vestigde zich in Amsterdam. “Ik ben een 
echte Amsterdammer!” Mohammed is de oudste van 
twee broers en vier zussen.

Mohamed werd opgeleid tot lasser, werkte daarna als 
verkoopadviseur luchtverdeeltechniek. Zijn spraakwaterval en verkooptechniek zet hij nu in 
voor de promotie en het management van zijn 15-jarig rappend neefje Monsif, zoon van 
zijn broer Nadir. ’De Nederlandse Justin Bieber’ werd hij in zijn eerste tv-optreden voor Kids
Top 20 genoemd. Samen met een zus en zijn broers vormt Mohamed het 
managementbureau dat aan de carrière van deze, bij pubermeisjes, mateloos populaire
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zanger werkt. ”Ik ben een prater, dat is mijn geluk, het heeft me tot hier gebracht,” zegt hij 
met een mooie bariton. Al lijkt hij soms verbaasd over wat hem allemaal overkomt: hij zit 
aan tafel met grote partijen als Talpa en Sony.

MS niet ontkennen
Hoewel al eerder een jongere neef van Mohamed de diagnose MS had gekregen, dacht hij 
helemaal niet aan MS toen hij last kreeg van zijn linkerbeen. Er werd eerst aan epilepsie 
gedacht. Een MRI-scan een half jaar later liet echter ontstekingen zien en toen was het 
snel duidelijk: dit moest MS zijn. “Maar”, zo vertelt Mohamed, ”ik voel me oké. Ik kan alles 
doen, met beleid dan wel. Want mijn linkerbeen geeft wel problemen. Ik weet best dat het 
kan veranderen. Maar ik maak me niet druk zolang het zo goed gaat.”

Zijn vorige baan in de verkoop kon hij niet meer uitoefenen. ”Je kunt van een werkgever 
niet verwachten dat hij rekening houdt met je slechte dagen. De MS gooide een deur dicht, 
maar opende ook een deur”, vindt Mohamed. “Ik ben hartstikke druk met het management 
van Monsif, het is een gekkenhuis. We zijn nu bezig met een theatershow: 30 juni is de 
première in Delft. Omdat we een familiebedrijf zijn, kan ik mijn grenzen goed in de gaten 
houden. Heb ik een slechte dag, dan kan een broer het werk overnemen.”

MS en culturele achtergrond
Zijn ouders beschrijft Mohamed als open. Hij kan goed over zijn aandoening praten en kan 
altijd bij hen terecht. Op de vraag of zijn culturele achtergrond invloed heeft op hoe hij met 
zijn ziekte omgaat, antwoordt hij ontkennend. “Ik weet dat ik ziek ben en accepteer het als 
een realiteit. Het heeft geen zin om te blijven steken in waarom het mij overkomt. Veel er 
over lezen doe ik ook niet. MS is een moeilijke ziekte, wat voor de een geldt hoeft niet voor 
de ander te gelden. Niemand kan jou zeggen hoe de ziekte zich bij jou ontwikkelt.”

Op een bijeenkomst voor mensen met MS bij Reade, een revalidatiecentrum in 
Amsterdam, sprak Mohamed met een oudere vrouw met een Hindoestaanse achtergrond. 
Zij ontkende dat ze MS had. Zij wilde het niet accepteren. ”Dat vond ik raar. Zij had een 
probleem in de hersenen. MS was toch op de scans te zien.” Of dat haar culturele 
achtergrond was? Mohamed weet het niet. “Misschien is het ook iets van oudere mensen. 
Ik kan me best voorstellen dat je niet behandeld wilt worden, of dat je je hoop vestigt op 
alternatieve genezers, dat in onze cultuur wel gebruikelijk is. Maar zo ben ik niet, daar 
geloof ik niet in. Ik gebruik nu op advies van mijn neuroloog het MS-remmende medicijn 
Copaxone. Je weet nooit of het voor jou werkt, maar tot nu toe lijkt het goed te gaan. MS is 
lastig te behandelen, zelfs artsen geven tegenstrijdige adviezen.”

Monsif
MS bepaalt niet zijn leven, dat doet Monsif. Mohamed zegt het met een grijns. Zijn neefje 
werd bekend door de debuutsingle ‘Mee met me’, die in november 2010 uitkwam en gelijk 
op nummer 1 in de ‘Kids Top 20’ stond. Sinsdien treedt Monsif veel op, is regelmatig in
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tv-programma’s te zien, heeft hij in 2011 nieuwe singles 
met succes uitgebracht en in december 2011 kwam zijn 
debuutalbum uit. Voor het Jeugdjournaal heeft Monsif
samen met het zangeresje Aliyah, het Jaaroverzicht 2011 
in rap gemaakt. ”Als ik me goed voel, geef ik me voor 
120%! Ik moet nog leren de balans te vinden. Maar ik 
moet wel doorgaan met leven, ik wil straks geen spijt 
hebben van dingen die ik niet heb gedaan.” Behoefte aan 
lotgenotencontact heeft hij niet zo. “Mijn leven draait nog 
gewoon door. Wil ik iets over MS weten, dan weet ik 
waar ik informatie kan vinden, maar ik ben niet zo’n lezer. 
Ik heb er ook het geduld niet voor. En ieder MS-verhaal is 
anders. Ik wil me daar niet al te zeer in verdiepen.”

MS te vriend houden
Mohamed Bakkali heeft een eigen manier gevonden om met zijn MS om te gaan: hij 
beschouwt het als een vriend die nu eenmaal meelift in zijn lichaam, en die hij ‘te vriend’ 
moet houden. “Ik hoop dat de MS niet al te vaak ruzie met me zal maken. Ik wil hem 
erkennen en besef heel goed dat’ie een deel van mijn leven is. Een schaduw ook. Ziekte 
en dood horen nu eenmaal bij het leven. Geen licht zonder donker. Wat je geloof of 
overtuiging ook is: dit kun je niet ontkennen. Maar ik leef nú, het gaat nog goed en ik wil 
mijn leven vrolijk blijven leven. Het leven is té mooi om te laten liggen. En als het met de 
mensen om mij heen goed gaat, gaat het met mij ook goed.”
Kijk voor meer informatie over Monsif op: www.monsif.nl

Voor Sneeuwwitje-fans: Monsif zingt de titelsong van de nieuwste film:
‘Ze hoort bij mij’
http://www.youtube.com/watch?v=kAVmxDALbGs
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Gemak van de Makkekaart
‘Neem je niet teveel hooi op je vork?’ Veel MS-patiënten krijgen deze vraag met enige 
regelmaat te horen en dat is begrijpelijk. Het is al moeilijk om voor jezelf te bepalen waar je 
grens ligt, laat staan dat het moeilijk is voor buitenstaanders. Want hoe kun je weten dat 
die ene dag extra werken heus wel kan, of dat je dat gezellige etentje echt niet hoeft te 
missen? Vooral voor diegenen die nog niet zo lang geleden de diagnose MS hebben 
gekregen, of voor hen bij wie de klachten ineens zijn veranderd, is het zoeken naar 
grenzen. Wat kun je wel en wat kun je niet? En hoe maak je dat aan anderen duidelijk?

Door: Janneke Ongering

Begin 2009 heeft Agnes van Wijnen in samenwerking 
met Hanzehogeschool Groningen, de Makkekaart 
ontwikkeld. De Makkekaart is een instrument waarmee 
je inzicht krijgt in je mogelijkheden en grenzen; een 
digitaal instrument om stap voor stap helder te krijgen 
wat je kunt en wilt, en wat jij van je werkplek en je 
werkomgeving verlangt. Want van je familie en vrienden 
mag je verwachten dat ze begrip hebben voor je grillige 
energievermogen, een werknemer wil weten waar hij 
aan toe is.
De Makkekaart bestaat uit 102 vragen, verdeeld over 
drie onderdelen: gebruiksaanwijzing, passend werk en 
communicatie.

Gebruiksaanwijzing
In de gebruiksaanwijzing vul je (meerkeuze-)vragen in. 
Sommige vragen zijn opgesplitst in een optimale en een 
maximaal haalbare situatie. Je kunt bijvoorbeeld 6 uur per dag prima werken (optimaal), 
maar als het echt nodig is, dan kunnen dat ook weleens 8 of 9 uur zijn (maximaal 
haalbaar). Verder gaan de vragen over alarmsignalen. Hoe merk je dat je aan je top zit? En 
zijn dat kwalen waar bijvoorbeeld ook je werk onder lijdt? Als je geen lichamelijke klachten 
hebt, maar wel merkt dat je concentratie afneemt na een aantal uur intensief werken, zou je 
daar je werk op kunnen aanpassen.

Door het invullen van deze vragen word je gedwongen om eens goed na te denken over je 
grenzen. Waar lichamelijke klachten helaas vaak niet te negeren zijn, kan er best wat tijd 
overheen gaan, voordat je in de gaten hebt dat je in het begin van de week veel creatiever 
bent. Of dat een presentatie ’s ochtends altijd veel vlotter verloopt dan later op de dag. En 
als je steeds op dinsdag na de lunch ineens ontzettend moe bent, kan dat best een 
logische verklaring hebben waar je voorheen nooit bij hebt stilgestaan.
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Je kunt het invullen van de gebruiksaanwijzing overslaan, als je jezelf goed kent. Ik vond 
het nuttig en ook confronterend om na te denken over mijn eigen mogelijkheden in de 
status waarin ik me nu bevind.

Passend werk
Het tweede deel van de Makkekaart betreft het invullen van de module ‘Passend werk’. De 
vragen in deze module gaan over aanpassingen in je werkomgeving, zodat je beter kunt 
werken. Misschien heb je wel baat bij een kleine pauze tussendoor, of vind je het fijner om 
wat later te beginnen en aan het eind van de dag een uurtje langer te blijven. Door deze 
behoeften op papier te zetten (of in dit geval digitaal te verwerken), kom je tot een helder 
overzicht van wat jij nodig hebt om prettiger te werken en wellicht beter te presteren.

Communicatie
Het laatste deel van de Makkekaart gaat in op communicatie. Je vult in welke onderwerpen 
je wilt bespreken op je werk en ook met wie. Er zijn vast collega’s met wie je alles deelt, 
maar kun en wil je ook alles kwijt aan je baas?
Ook in dit onderdeel word je gedwongen goed na te denken over situaties die je misschien 
liever uit de weg gaat. Maar als je eenmaal een overzicht hebt van hetgeen je kwijt wilt en 
aan wie, is de stap naar een concreet plan van aanpak een stukje kleiner. Hoe ga je dit 
onderwerp aansnijden en wanneer? Tijdens de pauze kun je best eens aan je collega’s 
kwijt dat je er af en toe flink de balen van hebt. Maar 
besef je dat je werkdruk te hoog is, dan is een één-op-
één gesprek met je baas waarschijnlijk een beter idee.

Resultaat
Als je alle vragen hebt ingevuld, wil je daar ook wel het 
resultaat van zien. Daar heeft de Makkekaart ook aan 
gedacht. Alle antwoorden die je hebt ingevuld zijn in een 
digitaal overzicht gezet. Dat overzicht kun je opslaan en 
delen. Het biedt een fijne ondersteuning wanneer je 
bijvoorbeeld dat gesprek met je baas aangaat. Hij kan 
dan met eigen ogen zien waar je moeite mee hebt en wanneer. Ook na het gesprek kan hij 
jouw makke nog eens rustig nalezen.

Prettig hulpmiddel
De Makkekaart is een prettig hulpmiddel. Juist omdat de klachten bij MS zo veranderlijk 
zijn, is het goed om eens in beeld te hebben waar aan welke kwalen jij doorgaans lijdt en 
waar jouw problemen zitten. Het is een erg handig hulpmiddel om tot inzichten te komen. 
Natuurlijk is het confronterend om te zien wat je niet (meer) kan. Maar als je eenmaal een 
beeld hebt van de dingen die je wel kunt, en vooral wanneer je je het beste voelt, kan het 
effect van de Makkekaart wel zijn dat je je tijd veel efficiënter in gaat delen. Als je minder 
over je grenzen heen gaat, kun je binnen je grenzen waarschijnlijk veel meer genieten. En 
dat is een mooi streven!
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Reni de Boer schrijft ‘Stuk!’
‘Ik wil hiermee mijn standpunten verduidelijken’

‘Andy vliegt een rondje rondom het Vrijheidsbeeld en opeens voel ik tussen mijn angst door 
ook iets anders. Vrijheid. De vrijheid van vliegen. Beperkingen zijn er op deze hoogte niet. 
Ik ben vlak boven de stad die ik altijd al wilde voelen, zien en proeven. Alles lijkt mogelijk. 
MS of niet.’ Uit: New York
Op Wereld MS-dag, 30 mei jongstleden, presenteerde Reni de Boer, Mis(s) Nederland 
2007 en ex-ambassadeur Onbeperkt Nederland, haar zelfgeschreven boek ‘Stuk!’. Het 
eerste exemplaar ging, niet geheel toevallig, naar Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Door: Marjolein van Woerkom

“Ik wil met mijn boek mijn standpunt verduidelijken”, 
vertelt Reni. “Mijn beperkingen komen niet alleen door 
mijn MS, maar ook door de maatschappij. Als iedereen, 
net zoals ik, elke dag maar vier uur kan werken, dan zou 
ik zo werk vinden. Nu lukt dat niet. Onze maatschappij is 
zo ingericht dat gehandicapten vanaf de zijlijn mogen 
toekijken. De maatschappij heeft het beeld dat we voor 
gehandicapten en mensen met een beperking moeten 
zorgen. We zijn zielig, dom, passief. Dat beeld is net zo 
onjuist als hardnekkig. Natuurlijk heb ik ook wel een 
beetje zorg nodig, maar ik wil meedoen, een betere 
rechtspositie hebben, zodat ik minder afhankelijk ben 
van anderen. Dat zou mijn beperkingen verminderen. 
Daarvoor is politieke actie nodig en aan wie kan ik mijn 
eerste boek dan beter aanbieden dan aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer, onafhankelijk politicus en 
werkzaam op de plek waar die politieke actie moet 
gebeuren?”

‘Belangrijk is ook dat het niet gaat om gunsten die ik moet vragen, maar om rechten die ik 
moet krijgen. Dat is wezenlijk anders. Bij een gunst ben ik afhankelijk van de goede wil van 
een ander en een recht kan ik zelf afdwingen via de rechter.’ Uit: Handicap en gelijke 
rechten

Verbeet nam vereerd het boek in ontvangst en beaamde dat actie nodig is. “Kijk alleen al 
naar het Kamergebouw. Op het eerste gezicht lijkt het rolstoelvriendelijk, maar dat is het 
niet. Deuren gaan niet vanzelf open, zodat mensen in een rolstoel altijd iemand bij zich 
moeten hebben om de deur open te doen. Zelfstandigheid is dus ver te zoeken. Ik hoop
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eigenlijk dat er na de volgende verkiezingen, iemand in de Kamer komt in een rolstoel. Dan 
hebben we een ervaringsdeskundige erbij. Ik merk dat mensen moeite hebben om op basis 
van gelijkwaardigheid met gehandicapten om te gaan. Ik hoop dat het boek daar 
verandering in brengt.” Ze lacht. “Ik heb het zelf al gelezen. Het is goed leesbaar en niet 
altijd even lief geschreven. Dat spreekt me aan. Ik verwacht binnen twee weken de tweede 
druk.”

‘Het zitten in een rolstoel is een leerproces. Door mijn zithoogte zie ik alles vanuit het 
billenperspectief [..]. Mensen reageren raar op je. Er zijn twee veelvoorkomende reacties: 
je hebt de lopende mens, die snel de andere kant op kijkt, en je hebt de sensitieve mens, 
die medelijden heeft. Een normale reactie zit er niet echt meer tussen. En flirten lukt al 
helemaal niet meer, verdorie. Al rollende leer ik dat oogcontact en lachen de onwennigheid 
een beetje wegneemt. En dat Nederland stikt van de trappen, drempels en onhandige 
obstakels op de stoep.’ Uit: Liefde of zorg

Behalve dat het een erg leesbaar boek is, je vliegt er zo doorheen, is het Reni gelukt om op 
een luchtige manier duidelijk de schijnwerpers op het leven met een beperking te zetten. 
“Dat luchtige gaat vanzelf. Dat is mijn manier van denken. Achteraf denk ik dan: Oef, dat 
moment was toch wel zwaar, maar op het moment zelf sta ik daar niet bij stil. Ik twijfelde 
wel eerst of ik het boek zou schrijven toen de uitgever me vroeg, maar ik ben blij dat ik het 
toch heb gedaan. Het is moeilijk om over jezelf te schrijven en ik vind het ook wel eng nu 
andere mensen het gaan lezen, maar ik hoop dat mensen met MS er iets herkenbaars in 
terugzien. Ook wil ik aan mensen zonder MS laten zien wat er gebeurt als je ziek wordt.”

‘Mijn huisarts kijkt me een beetje medelijdend aan. Hij zegt dat hij ook wel eens minder 
gevoel heeft. Lijkt me sterk. Hij typt wat op zijn computer en dat is gelijk het bewijs dat hij 
niet hetzelfde heeft. Ik kan helemaal niet meer typen. Als ik nu ga typen komen er heel rare 
woorden op het scherm. Ik druk te zacht of te lang op de letters of ik raak ze helemaal niet 
aan.’ Uit: Diagnose MS

“Ik was geïntrigeerd door haar verhaal”, stelt Martine 
Koelemeijer van uitgeverij Kosmos. “Het is een belangrijk 
boek voor iedereen die ziek is. Het biedt troost, inspiratie 
en kracht. Daarnaast is het ook een boek voor iedereen 
die gezond is. Na het lezen van dit boek vind ik dat 
iedereen die gezond is, sowieso gelukkig moet zijn. Veel 
mensen staan daar niet bij stil.”

‘Geluk is een keuze. Misschien hangt het samen met het 
feit dat het hebben van heel veel keuzes mensen 
ongelukkig maakt. Iemand in een hutje in Afrika kan 
gelukkiger zijn dan iemand in Nederland. Mijn lichaam en



MSzien 2012, nummer 2 19

help

mijn ziekte zorgen ervoor dat ik minder keuzes heb. Ik moet dus bewuster en gerichter 
keuzes maken. Daarom ben ik gelukkiger.’ Uit: Lekker Stuk!

Echtgenoot Daan is behalve trots op zijn vrouw, ook een veelvuldig voorkomende naam in 
het boek. “Ik heb geen idee wat ze heeft geschreven. Ik heb haar beloofd dat ik het pas zou 
lezen als het boek uit was”, lacht hij. “Het was eigenlijk wel vanzelfsprekend dat ze dit boek 
zou schrijven. Ze vindt het heel belangrijk om haar standpunt duidelijk te maken en wat is 
nu een betere manier om dat te doen dan het schrijven van een boek?”

‘De geschiedenisles zit al aardig vol. Er zit voor mij niets anders op dan mijn tafeltje te 
verslepen tot ik naast hem zit. Hij vindt het leuk. Hoe vaker ik hem zie en spreek hoe 
verliefder ik word. Hij heeft humor, kan sarcastisch uit de hoek komen, stoort zich niet aan
anderen en is waanzinnig knap.’ Uit: Daan

Stuk! van Reni de Boer is te verkrijgen voor €19,95 
ISBN-nummer: 978 90 215 5072 5

Henk Temmink ‘Partner van’

‘MS is er altijd geweest’

MS beïnvloedt niet alleen het leven van de patiënt, maar ook zeker van de naaste partner 
en familie. Vandaar deze rubriek ‘Partner van’, waarin partners vertellen hoe zij tegen het 
leven aankijken naast een partner met MS. Deze keer laten we de partner van één van 
onze vrijwilligers aan het woord. Henk Temmink(60) is de man van Marlies Temmink, 
vertaalster van wetenschappelijke artikelen op MSweb.

Door: Marja Morskieft

Op het terrein van de abdij van Rolduc, even buiten Kerkrade, wonen Marlies en Henk in 
een tot woonhuis omgebouwde hoeve die uit 1798 stamt. Een typisch Limburgs huis met 
een indrukwekkende eeuwenoude balk die het plafond ondersteunt. De Limburgse 
gastvrijheid en het mooie weer geven me een vakantiegevoel. Toch is het 
gespreksonderwerp niet zo luchtig: de MS van Marlies, die al een leven lang hun levens 
bepaalt.

Wanneer hoorde je van de MS van Marlies?
“Al in het eerste jaar van ons huwelijk, nu 38 jaar geleden. We trouwden in de zomer en in 
het najaar kreeg ze haar eerste schub. Voor Marlies was het meteen duidelijk dat het MS 
was: zij heeft een verpleegkundige achtergrond. Pas bij de tweede schub werd de
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diagnose gesteld. Destijds werd gezegd dat het krijgen van kinderen was af te raden, 
omdat dat de MS zou verergeren.”

Hoe reageerde je op het nieuws?
“Ik wist er weinig van en achteraf gezien heb ik het ook 
grotendeels verdrongen. We hebben de draad na elke 
schub steeds weer opgepakt, ons leven geleefd. Dat kon 
in het begin ook goed. Ik weet nog dat we toen samen 
flinke wandelingen maakten. Pas achteraf, na 20 jaar, zie 
je dat er steeds meer beperkingen kwamen. In een park 
in Engeland, ons favoriete vakantieland, maakte Marlies 
voor het eerst gebruik van een rolstoel. Dat vond ze erg 
moeilijk.”

Hoe staat Marlies erin?
“Marlies heeft het genomen zoals het kwam. Ze heeft 
desondanks haar talenten ontwikkeld en gedaan wat ze 
wilde doen: een verpleegkundige opleiding, een studie Engels en een muziekopleiding. 
Muziek speelt een grote rol in ons leven.”

Is jullie relatie veranderd?
“MS was er sinds het begin van ons huwelijk. Ik weet niet anders. Alles wat je samen doet 
en meemaakt heeft invloed op de relatie. Ongemerkt heb ik meer zorgtaken op me 
genomen, dat zie je pas achteraf eigenlijk. Zo kook ik ook.”

Is of was het te combineren met je werk?
“Ik was 38 jaar docent wiskunde in het middelbaar onderwijs. Daarnaast verzorgde ik de 
roosters. Ik heb dat werk tot vorig jaar met veel plezier gedaan. De ziekte van Marlies deed 
soms een flinke aanslag op mijn energie en dat werd op de laatste school waar ik werkte 
steeds meer een probleem. Collega’s hielden wel rekening met me of toonden zich 
geïnteresseerd, maar de schoolleiding… Ik ben daarom ook gestopt met werken. Heel 
jammer, het had anders gekund. Maar ik begin eraan te wennen en heb veel andere 
activiteiten.”

Hoe zorg je ervoor dat de MS je leven niet geheel bepaalt?
“Ik heb veel andere interesses; de schaakclub, vriendschappen onderhouden. Ik wandel 
met een groepje één dag per week door Limburg, België of Duitsland. Ook met Marlies 
wandel ik, maar dan routes die met de elektrische rolstoel te doen zijn. We gaan zelfs nog 
op vakantie naar ons geliefde Engeland. Ik zing in een kamerkoor, binnenkort met het 
Nederlands Kamerkoor dat op jubileumtour is.”
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“Een week per jaar,” gaat Henk verder, “ga ik alleen op vakantie voor een wandelvakantie 
of een cultuurreis naar Istanbul, bijvoorbeeld. De broer van Marlies heeft een bed and
breakfast net over de grens in België. Als ik weg ben logeert Marlies bij hem in een 
speciaal voor haar aangepaste kamer, waar overigens ook andere gasten met een 
beperking veel plezier aan beleven!”

Hoe kijk je naar de toekomst?
“We leven nú. Ik kijk niet te ver vooruit. Zo hebben we altijd geleefd.”
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