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STUKJE ACHTERAF
Gebrek aan geld, geheugen, visie... en ook nog eens geen MenSen

Een lang verhaal kort verteld: de MS Vereniging Nederland (MSVN) geeft een blad uit, 
MenSen. Bijna tien jaar inmiddels. Tot voor kort bestond de redactie daarvan uit vier 
onbetaalde vrijwilligers, allen mét MS en één betaalde kracht, zonder. Met die redactie 
heeft de MSVN heel duidelijke afspraken gemaakt over wat er zoal past in het blad, en 

wat niet. Die afspraken zijn vastgelegd in een door het bestuur en de redactie 
ondertekend redactiestatuut. Met daarin dat er ruim voorafgaand aan elke jaargang 
overleg plaatsvindt tussen de hoofdredacteur en de uitgever, de MSVN, om een 
jaarplan te maken met daarin een globale verdeling van de aandacht.

Niks mis mee. Totdat er een nieuwe directeur verschijnt, de MSVN een duur nieuw 
kantoorpand betrekt, nieuwe betaalde bureaumedewerkers aanstelt en een nieuwe 
penningmeester benoemt. Als dan tenslotte de bodem van de geldkist in zicht komt, 
besluiten directie en bestuur de Ledenraad te vragen de begroting ingrijpend te 
wijzigen. Hetgeen de Ledenraad op 23 maart doet. En dan is er ineens geen plaats meer 
voor de werkgroep Informatie, Voorlichting en PR (IVPR), geen geld voor het net 
opgetuigde orgaan Kader-info, ternauwernood nog iets voor ‘lotgenotencontact’, wordt 
het voor jonge mensen met MS door Libelle-lezers ingezamelde geld voorlopig opzij 
gelegd en blijkt nog maar een deel van de kosten gedekt van MenSen en de overigens 
geheel op eigen benen staande Internetsite MSweb.

Het bestuur zegt ‘een gestructureerde integratie van MenSen, MSweb en de MS 
Telefoon’ te willen, met nieuwe subsidiënten. Kennelijk vergeten dat er tussen die drie 
al jaren nauwe banden bestaan. In het overleg stuit de redactie trouwens wel meer op 
zulk geheugenverlies, naast gebrek aan een duidelijk uitgewerkte visie. Als daar ook nog 
eens pertinente leugens bijkomen wordt het een gevecht tegen windmolens, waarvoor de 
redactie helaas de energie ontbeert. Op 16 mei besluit de redactie dan ook om op te 
stappen.

De MSVN verblikt of verbloost er niet van. In een schrijven aan alle elfduizend 
vijfhonderd leden van de vereniging zet de voorzitter zelfs wat zaken nadrukkelijk naar 
haar hand door te stellen “dat overleg met de redactie haar niet tot de overtuiging 
heeft gebracht dat via MenSen een bijdrage is te leveren aan de vernieuwing van de 
vereniging”. In die brief kondigt zij aan “dat de communicatie met onze leden en 
relaties op een nieuwe leest wordt geschoeid (...) maar als de verbouwing klaar is, is het 
huis mooier dan ooit. Dat geldt ook voor ons blad”.



Waarom dat niet kan 
met een vooral uit 
mensen met MS 
bestaande redactie, 
gesteund door een 
redactiestatuut, is 
onduidelijk, al kun je 
het vermoeden. De 
vereniging zegt immers 
te willen 
‘professionaliseren’ en 
bedoelt daarmee 
kennelijk
‘commercialiseren’,
ruimte maken voor 
bedrijven, dit natuurlijk 
in ruil voor financiële 
bijdragen.

Inmiddels heeft ook de 
redactie van de 
Internetsite MSweb 
besloten haar relatie 
met de MSVN te beëindigen, om vergelijkbare redenen, en is daarna voorlopig geheel op 
eigen kracht verder gegaan.

Het ergste is dit natuurlijk voor de duizenden mensen met MS in Nederland. Hun MSVN 
heeft niet alleen gebrek aan geld, maar inmiddels - zoals gezegd - ook aan geheugen en 
visie. En sinds mei is er ook nog eens geen MenSen meer.

Vandaar dit ‘stukje achteraf’.

Als redactie van v/h@mensen.nl proberen we intussen elders onder dak te komen. Zodat 
we mogelijk al weer snel opnieuw inhoud kunnen geven aan het eertijds in ons 
redactiestatuut omschreven doel: “Het maken van een onafhankelijk tijdschrift, niet 
gebonden aan enig bedrijf (...), met heldere en objectieve achtergrondinformatie en 
andere wetenswaardigheden over de ziekte multiple sclerose en soortgelijke ziekten en 
de daaruit voortvloeiende gevolgen en het bevorderen van de communicatie tussen alle 
lezers”.

De Redactie.

C o l o f o n
Redactie: Hanneke Douw; Nora Holtrust; Wendelmoet Holtrust, 
eindredactie; Trudy Mantel; Raymond Timmermans, hoofdredacteur.
Illustraties: Nol Kooy, Studio 123, Den Haag; Elli Middelkamp.
Redactieadres: C. Franckrode 2, 2717 BD Zoetermeer.
Ingezonden brieven en e-mail, redactie@mensen.nl zijn welkom.

DISCLAIMER
De Redactie van v/h@mensen.nl verklaart dat de informatie op deze web-
site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en 
samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan voor de 
juistheid of volledigheid van deze informatie. De Redactie van 
v/h@mensen.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die 
gebaseerd zijn op bovengenoemde informatie. 

naar boven
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Universiteit zoekt nieuwe deelnemers*

Als je vader of moeder chronisch ziek is

De Capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht doet 
sinds kort onderzoek naar de emotionele ontwikkeling van kinderen met een 
chronisch zieke of gehandicapte ouder, zoals mensen met MS. “We vergelijken de 
verantwoordelijkheidsgevoelens van kinderen die opgroeien met zo’n ouder met die 
van kinderen met gezonde ouders”, aldus de onderzoekster Anne Siek. In dit 
artikel legt ze uit het hoe en waarom.

Door: drs. Anne Siek

Wat is er anders als je vader of moeder chronisch ziek is? Dat 
is een moeilijke vraag vinden kinderen tussen de 9 en 13 jaar, 
die opgroeien met zo’n ouder. Ze zijn er al zo aan gewend. Ellen 
(11, haar moeder heeft de ziekte van Sjögren) probeert het 
met twee vergelijkingen.

Ellen: “Ik heb een vriendin en haar moeder is dood door een 
ziekte. Haar vader is vaak weg voor zijn werk en dan moet die 
vriendin heel vaak overblijven op school. Dat hoef ik dus niet 
want mijn moeder is altijd thuis.“ Maar over een ander meisje 
zegt Ellen: “Vanessa heeft het heel erg luxe. Ze heeft een vader én een moeder die 
gezond zijn. Ze gaat ook heel vaak sporten met haar moeder. Ze doen ook heel veel 
samen met z’n viertjes, sporten of zo.”

Normaal maar anders
Kinderen zeggen vaak dat ze het allemaal eigenlijk heel normaal vinden. Ze vinden dat 
hun gezin een normaal gezin is en dat ze zelf ook niet anders zijn dan andere kinderen. 
En toch zijn er dingen anders. Ellen zegt over de vriendin wier moeder is overleden aan 
een ziekte: “Zij snapt heel veel van mij.” Dit houdt wel in dat andere kinderen, met 
gezonde ouders, het vaak minder goed snappen. Heine (10) zegt: “Mensen begrijpen niet 
hoe moeilijk het is voor een kind.”

Ouders geven aan dat hun kinderen aan de ene kant heel makkelijk zijn in de omgang 

met de ziekte maar dat ze het er af en toe ook flink moeilijk mee hebben. Een vader 
vertelt dat zijn dochter geen enkele moeite heeft om met hem in een rolstoel de stad in 
te gaan - wat hij zelf in het begin wel moeilijk vond. Een andere vader vertelt dat zijn 
oudste zoon (16) wel eens om hem zat te huilen.

Kinderen zijn heel verschillend en dus 
ook heel verschillend in de omgang met 
de ziekte van hun vader of moeder. 
Terwijl de jongste dochter het 
prachtig vindt om mee te rijden met 
haar moeder op de scoot-mobiel, wil 
haar oudere broertje liever niet samen 
met zijn moeder gezien worden. Dit 
zijn voor zowel het kind als de ouder 
vaak pijnlijke momenten.

Moeilijk nee zeggen
Kinderen hebben er vaak moeite mee 
als ze het hun ouders moeilijk maken. 
Op de vraag hoe het is als ze een keer 
geen zin heeft te doen wat haar zieke 

vader haar vraagt zegt Julia (9): “Dan 
vind ik mezelf wel slecht want ik vind omdat m’n vader ziek is dat ik eigenlijk altijd iets 
voor hem moet doen als hij dat vraagt”.

Ook ouders vinden het vaak heel moeilijk als ze dingen die gezonde vaders of moeders 
met hun kinderen doen, vanwege hun ziekte niet kunnen doen, bijvoorbeeld samen gaan 
zwemmen of gewoon samen stoeien. Ze proberen dit vaak te compenseren door bewust 
meer tijd te besteden aan leuke dingen die wel samen kunnen zoals voorlezen of 
spelletjes doen. Zowel ouders als kinderen geven aan dat ze dit heel erg waarderen 
juist omdat ze er zich van bewust zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat je alles 
samen kan doen.

Rekening houden
Zo zijn er wel meer onderwerpen waar deze kinderen iets over te vertellen hebben en 
waar volwassenen vaak te weinig bij stilstaan. Hoe is het bijvoorbeeld als vreemde 
mensen je vader of moeder aanstaren omdat hij of zij in een rolstoel zit of moeilijk 
loopt? Of hoe voel je je als andere kinderen opmerkingen maken over de beperkingen 
van je vader of moeder? Kinderen worden hier heel erg boos en verdrietig om. Of wat 
doe je als andere volwassenen nieuwsgierige vragen stellen over je vader of moeder? 
Heine heeft hier zijn eigen oplossing voor gevonden: “Dan zeg ik gewoon dat ik het niet 
weet.”

Een meisje van 11 zegt op de vraag wat er anders is als je vader of moeder chronisch 
ziek is: “Je gaat meer op je vader of moeder letten en je houdt meer rekening met ze.” 



En dat ‘rekening houden’ komt elke dag terug. Veel kinderen met een chronisch zieke 
ouder groeien er mee op, ze weten eigenlijk niet beter. Maar heeft dit invloed op de 
ontwikkeling van de kinderen, op hun gedrag, hun persoonlijkheid?

Het bescheiden onderzoek dat hiernaar in het verleden is gedaan vergelijkt uitsluitend 
‘probleemgedrag’ bij kinderen met een chronisch zieke ouder met dat van kinderen met 
gezonde ouders. Sommige onderzoekers vinden wel een verschil, anderen niet. Een 
probleem met onderzoek dat alleen maar naar probleemgedrag kijkt, is dat deze groep 
kinderen juist ‘heel aangepast’ is. Ze hebben het ‘rekening houden’ met de paplepel 
ingegoten gekregen en doen juist heel erg hun best om het hun ouders vooral niet 
moeilijk te maken. Dat houdt in dat ze zo min mogelijk lastig gedrag vertonen in de zin 
van lawaai maken, agressief gedrag, zeuren, niet luisteren. Maar dat houdt ook in dat ze 
niet teveel klagen over eigen zorgen of kwalen want hun ouders hebben het toch al 
moeilijk genoeg.

Nieuw onderzoek
Hoe kun je toch naar verschillen kijken en het zonet beschreven dilemma omzeilen? In 
het nieuwe onderzoek vanuit de vakgroep ontwikkelingspsychologie van de Universiteit 
Utrecht kijken wij met name naar emoties die te maken hebben met 
verantwoordelijkheidsgevoel, met het ‘rekening houden met anderen’, zoals schuld en 
schaamtegevoelens.

Een tweede punt is dan in hoeverre de verschillen, zo wij die kunnen aantonen, baten of 
schaden, of onder welke omstandigheden het een of het ander het geval is. Om deze 
vragen te beantwoorden zijn wij in de allereerste plaats aangewezen op de medewerking 
van gezinnen met een vader of moeder die langdurige lichamelijke beperkingen 
ondervindt als gevolg van een ziekte, zoals bijvoorbeeld MS.

Vandaar aan u als lezer de vragen:

● Heeft u één kind tussen de 9 en 13 jaar?
● Ondervindt u of uw partner al langer dan een jaar lichamelijke beperkingen?
● Is de diagnose MS pas gesteld na de geboorte van uw oudste kind?
● Zou u samen met uw partner en kind mee willen werken aan dit onderzoek?

Zo ja, wilt u er dan rekening mee houden dat er een onderzoekster na afspraak bij u 
thuis komt. Zowel ouders als kind krijgen dan vragenlijsten in te vullen, waarna de 
onderzoekster nog individuele gesprekken met ouders en kind zal voeren. Het kind zal 
één tot anderhalf uur met het onderzoek bezig zijn, de ouder twee tot 
tweeëneenhalfuur, pauzes inbegrepen.

* Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij:
drs. Anne Siek
Capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht,
Postbus 80140, 3508 TC Utrecht

Tel.: 030 253 7381 (di, woe, do en vr.)
E-mail: a.Siek@fss.uu.nl.

terug naar overzicht v/h@mensen.nl
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EEN AUTO OP MAAT

De auto is een belangrijke factor in de mobiliteit, zeker voor mensen met een 
handicap. Voor hen kan het nodig zijn aanpassingen aan te brengen. Omdat het 
Centraal bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat eist of om het gebruik van de 
auto comfortabeler te maken.

Door: Trudy Mantel

Er kunnen, globaal gesproken, drie redenen zijn om een auto aan te passen: de eigen 
plicht, het eigen gemak, of het gemak voor een ander.

De eerste categorie zijn de aanpassingen die nodig zijn omdat de bestuurder een 
zogeheten beperkt rijbewijs heeft. Dit betekent dat op het rijbewijs een code vermeld 
staat, die aangeeft aan welke eisen het te besturen voertuig moet voldoen. Dat kan 
variëren van een verplichte automaat tot volledige hand- of zelfs vingerbesturing. De 
noodzaak voor dit soort aanpassingen is door het CBR in een rijtest vastgesteld. Deze 
aanpassingen zijn verplicht. Als de auto niet aan de op het rijbewijs vermelde eisen 
voldoet, rijd je met een ongeldig rijbewijs.

De tweede categorie betreft aanpassingen die 
niet verplicht zijn, maar wel belangrijk: de 
voorzieningen die de auto toegankelijk en 
comfortabel maken. Hier kun je denken aan een 
rolstoeloprit, een speciale stoel of automatische 
portieropeners.

Tenslotte is er de categorie die het mogelijk 
maakt om een rolstoel of een scooter of zelfs een 
gehandicapte passagier in een rolstoel méé te 

nemen.

De garage
Bij autofabrikanten begint een beetje te dagen dat mensen met een handicap ook een 
markt vormen. Verschillende merken brengen auto’s van het type ‘Kangoo’, dat makkelijk 
aangepast kan worden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Chrysler Voyager en de 

Mercedes Vito. Ook worden stuurbekrachtiging en een automaat steeds meer 
gemeengoed. Ford stelt zelfs een automaat gratis beschikbaar aan mensen met een 
handicap!

Ongetwijfeld zijn er nog meer voorbeelden te bedenken. Als er echter meer specifieke 
aanpassingen nodig zijn of aanpassingen aan de bedieningsorganen, moet de ‘auto-
aanpasser’ er aan te pas komen.

Die auto-aanpassers zitten verspreid over ons land; ze zijn verenigd in de 
branchevereniging RAI autoaanpassers Nederland. Hun adressen staan op de website 
van de branchevereniging. Ook garagebedrijven weten meestal wel waar je aanpassingen 
kunt laten doen, of hebben een vaste relatie met zo’n bedrijf.

Het eerste contact met de ‘auto-aanpasser’ zal altijd bestaan uit een gesprek, waarin 
de klant zijn wensen naar voren kan brengen en het bedrijf de mogelijkheden schetst. 
Als het gaat om rijtechnische aanpassingen is een afspraak nodig met een 
vertegenwoordiger van het CBR. Als de klant al een rijbewijs met aantekeningen heeft 
hoeft dit niet.

De mogelijkheden zijn vele. De bedieningsorganen 
zijn te verplaatsen naar een plek waar de klant ze 
makkelijker kan bedienen. Punt daarbij is dat de 
auto ook nog bruikbaar moet blijven voor een niet-
gehandicapte bestuurder. Is de keus een linker 
gaspedaal, dan zal dat altijd opklapbaar blijken te 
zijn en de stuurknop, die bedoeld is om met één 
hand te kunnen sturen, afneembaar.

Het gaat niet alleen om de pedalen en de 
stuurinrichting. Indien nodig moeten ook de 
schakelaars voor licht, ruitenwissers en 
richtingaanwijzer toegankelijker worden gemaakt. 
Het is zelfs mogelijk om de auto geheel met een joystick te besturen! Bij dit alles blijft 
het doel dat een gehandicapte bestuurder een volwaardig weggebruiker moet zijn, zich 
dus veilig in het verkeer kan begeven.

Overstappen
Terwijl de aanpassing van de bedieningsorganen gebonden is aan strikte regelgeving en 
controle, bestaat er wat meer vrijheid ten aanzien van aanpassingen aan het interieur. 
Hierbij moeten we vooral denken aan de bestuurders- of passagiersstoel. Het is vaak 
lastig om vanuit een rolstoel in de auto te komen, ook met twee krukken of een rollator 
valt het niet mee. Je moet altijd maar weer zien dat je die lastige benen mee naar 
binnen krijgt! Er bestaan uitdraaibare stoelen die het overstappen vergemakkelijken. 
Ook is het mogelijk om de autostoel op een slede te monteren, waardoor er meer 
beenruimte ontstaat.



Lift
Dan zit je zelf in de auto, maar hoe krijg je je rolstoel 
of ander apparaat mee? Sommige mensen zijn in staat 
zelf de rolstoel achter zich te trekken, maar dit is 
niet ieder gegeven. Als je niet even een paar 
spierballen te hulp wilt of kunt roepen en toch alleen 
op stap wilt is een kofferbaklift misschien een optie. 
Deze hijst, door middel van een door de accu van 
stroom voorziene elektromotor, de rolstoel in de auto.

In grotere auto’s is een zware kofferbaklift te 
monteren die een scooter of elektrische rolstoel de 

baas kan, mits daar ruimte voor is. Voorwaarde voor een kofferbaklift is wel, dat de 
gebruiker een paar stappen kan lopen om weer naar voren te komen en even kan staan 
tijdens het hijsen. Het hele proces is te vergemakkelijken door een op afstand 
bedienbaar automatisch openend kofferbakdeksel of achterdeur.

Tenslotte zijn er mogelijkheden om iemand in zijn rolstoel in de auto te helpen. We 
praten dan wel over grote auto’s of busjes. Er zijn oprijplaten en liften. De vloer van de 
auto kan verlaagd worden en de auto kan knielend worden gemaakt. Het gaat dan echt 
om grote ingrepen waar je een grondig kosten-batenonderzoek op moet loslaten voor je 
er aan begint. Het is nu eenmaal zo, dat de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) in 
de meeste gevallen deze kosten niet vergoedt. Wel hebben de auto-aanpasbedrijven 
soms ‘occasions’, gebruikte voorzieningen die herplaatst kunnen worden.

Mogelijkheden zijn er dus genoeg. Welke uitgevoerd kunnen worden zal afhangen van de 
beperkingen van de gebruiker en van die van zijn beurs. Bijna alle aanpassingen zijn 
maatwerk en dit blijkt ook uit de prijs ervan. Belangrijk is, om ook te denken aan de 
toekomst en niet alleen uit te gaan van de situatie van het moment. MS is een erg 
onzekere ziekte en wat vandaag kan is volgende maand misschien niet meer mogelijk. Je 
dient dit allemaal voor jezelf goed op een rijtje te zetten.

Omschakelen
Aan de hand van het gevoerde overleg maakt de aanpasser een offerte en dan kan de 
klant beslissen wat er uitgevoerd moet worden, binnen het kader van de verplichte 
aanpassingen natuurlijk. Als de opdracht is geplaatst is er vaak een wachttijd van enkele 
weken. Die tijd kun je nuttig besteden door het nemen van een paar lessen. Het vergt 
immers een hele omschakeling voordat je linkerbeen een aangepast gaspedaal niet meer 
als koppeling beschouwt!

Het aanpasbedrijf heeft vaak een instructeur in dienst met een lesauto die op elke 
handicap is aan te passen. De lesauto kan ook nuttig zijn als er nog een rijtest met de 
adviseur van het CBR nodig is.

Het is een lange weg, het in orde maken van je rijbewijs en het vervolgens laten 

aanpassen van de auto. Maar uiteindelijk komt het toch zo ver: je eigen auto staat klaar, 
volgens de regels aangepast en comfortabel te besturen; je kunt hem gaan halen. De 
eerste rit is best spannend: werkt het allemaal zoals je gedacht had? Maar naarmate er 
meer kilometers op de teller komen groeit het zelfvertrouwen en dan begint het 
genieten: wat is er mooier dan iets terugkrijgen dat je dacht kwijt te zijn.

Houd echter wel voor ogen dat zelf autorijden niet alleen zaligmakend is. Niet iedereen 
heeft zin in die lange weg via het CBR en de aanpasser, om nog maar te zwijgen van alle 
er aan verbonden kosten. Bovendien is een beperkt rijbewijs maar een aantal jaren 
geldig: de kans bestaat dat het over vijf jaar weer over moet. Er zijn nog andere 
mogelijkheden, zoals de gehandicaptenauto en - het is te hopen nog lang - de TRAXX.

Meer mogelijkheden en adressen zijn te vinden op: www.autoaanpassers.nl. Op de 
website van het CBR staat hoe het is geregeld met het rijbewijs: www.cbr.nl.

terug naar overzicht v/h@mensen.nl
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Conclusie na lezing Regeerakkoord:

Nieuw Kabinet belooft weinig goeds

Het nieuwe Kabinet van de politieke coalitie CDA/LPF/VVD belooft weinig goeds 
voor mensen met MS, trouwens sowieso voor mensen met een ziekte of handicap. 
Dat laatste is geen uitspraak van de parlementaire oppositie, maar de letterlijke, 
keiharde conclusie van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) na 
lezing van het Regeerakkoord.

Door: Raymond Timmermans

In dit zogeheten 'strategische akkoord' komt het woord handicap of het begrip 
chronische ziekte zelfs niet voor, zo constateert de raad in een brief aan de Tweede 
Kamer. En een proef op de som met de computer-opdracht ZOEKEN wijst dit ook 
onmiddellijk uit: ...NIET GEVONDEN.... is op het beeldscherm te lezen.

Heeft de nieuwe politieke combinatie dan geheel geen aandacht voor zaken als zorg en 
ziekte? Toch wel, maar zeer beperkt.

Enkele - bijna volledige - citaten uit dat akkoord, dat het motto heeft 'Werken aan 
vertrouwen, een kwestie van aanpakken':

● "Verbetering van de zorg vergt verandering van het huidige systeem van sturing 
via het aanbod, naar een systeem waarin de vraag van de verzekerde bepalend is 
voor het aanbod. Niet regelgeving, maar de vraag van patiënten moet het volume 
en de variëteit van het zorgaanbod sturen".

● "Dat vereist omvorming van het stelsel van bekostiging en 
ziektekostenverzekering. Er komt een nieuw verzekeringsstelsel in de loop van 
2005. Een verplichte verzekering voor iedereen, verzorgd door private 
uitvoerders, die een standaardpakket van noodzakelijke zorg aanbieden dat qua 
dekking vrijwel vergelijkbaar is met het huidige ziekenfondspakket"

● "Daarbij zal een nominale premie worden ingevoerd die per verzekeraar kan 
verschillen en uitgaat van een verplicht eigen risico dat desgewenst kan worden 
verhoogd".

● "In de aanloop naar het nieuwe stelsel dient op korte termijn daadkrachtig te 

worden gewerkt aan het terugdringen van de wachttijden, de bureaucratie, het 
personeelstekort en het verder doorvoeren van vraagsturing in de verzorgende 
sectoren (AWBZ)".

● "De voortgaande sterke groei van het budget voor medicijnen zal worden 
afgeremd door prijsconcurrentie te bevorderen en de medicijnen die in het 
pakket worden vergoed kritisch te beschouwen".

● "Er kan aan gedacht worden een aantal geneesmiddelen uit het ziekenfondspakket 
te halen".

● "Versterking van de arbeidsparticipatie moet onder meer worden bereikt door 
het voorkómen van arbeidsongeschiktheid en het faciliteren van de combinatie 
van werk en zorg".

● "Slechts indien er geen enkel reëel perspectief is op arbeid als gevolg van een 
duurzaam volledig verlies van arbeidsgeschiktheid dient er recht op een WAO-
uitkering te bestaan. Op die basis moet de WAO ingrijpend worden gewijzigd. 
Wie door arbeidsongeschiktheid niet langer in staat is om zijn oude werk te 
verrichten heeft aanspraak op hulp bij het vinden van ander werk, maar ook de 
plicht om ander werk te aanvaarden".

● "Alleen als iemand duurzaam volledig arbeidsongeschikt is, is er recht op een 
WAO-uitkering. Voorwaarde is dat betrokkene een zodanige ziekte of gebrek 
heeft dat er ook bij een tijdige aanpak van het verzuim geen uitzicht is om binnen 
vijf jaar te kunnen functioneren in de oude of enig andere baan".

'Wie niet werkt zal niet eten'
De CG-Raad heeft - in zijn eerste reactie gesteund door de Federatie van 
Ouderverenigingen (FvO) - met name kritiek op de zakelijke benadering van het 
Kabinet, een benadering zonder een samenhangende sociale filosofie, 'pragmatisch' 
zoals dat heet in het politieke jargon. "Het voornemen om uitkeringen als de WAO nog 
slechts toe te kennen aan een zeer beperkte groep en verder het principe van wie niet 
werkt zal niet eten te huldigen, is ronduit onacceptabel", aldus de raad.

Die het voorts opvalt dat de, voor mensen met een handicap of chronische ziekte zoals 
MS, zo belangrijke non-discriminatiewetgeving nergens in het regeerakkoord wordt 
genoemd. "Het feit dat alleen een negentiende-eeuws woord als gebrek voorkomt in het 
regeerakkoord doet vrezen dat de coalitiepartners weinig visie hebben op de positie van 
mensen met een handicap of chronische ziekte".

De raad noemt de plannen met de ziektekostenverzekering onaanvaardbaar. 
"Verzekeraars hebben straks alle vrijheid om mensen met een handicap of chronische 
ziekte te weigeren voor een aanvullende verzekering". Ook hekelt de raad onder meer 
het gebrek aan aandacht voor toegankelijk openbaar vervoer.

Verkiezingsprogramma's
Maar hadden de kiezers van 15 mei dit eigenlijk niet kunnen verwachten van de drie 
partijen waarop het nieuwe kabinet steunt? Eigenlijk wel, ja.



Zo verklaarde de toenmalige lijsttrekker van het CDA, nu premier, Jan Peter 
Balkenende in het april/mei-nummer van MenSen al heel behoedzaam: "Wij willen een 
betrokkenen samenleving. (...) Dat wil zeggen dat het CDA wil stimuleren dat mensen 
verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. met een betrouwbare overheid willen we 
daarvoor de voorwaarden scheppen, bijvoorbeeld door een rechtvaardig inkomensbeleid 
en door mensen keuzevrijheid te geven in hun leven".

Dus niet primair de overheid die faciliteiten biedt, maar eerst de medemens.

Ook bij de VVD was in de verkiezingstijd terughoudendheid te constateren met 
toezeggingen omtrent door de overheid te bieden helpende handen. Zo zei 
woordvoerder Wim Passtoors in MenSen: "De VVD gaat uit van de vrije, zelf-sturende, 
zelf-kiezende en zelf-vragende, zelf-verantwoordelijke mens. (...) Dat betekent 
zelfstandigheid met zorg als die nodig is, in plaats van zorg met een beetje 
zelfstandigheid".

En de LPF gaf al helemaal niet thuis. Letterlijk. Want de redactie van MenSen kreeg 
ondanks herhaalde verzoeken geen enkel standpunt los van de LPF. Bovendien was er 
niet eens een LPF-partijprogramma.

Moeilijke tijden
Zo bezien kan een Regeerakkoord met weinig beloften voor chronisch zieken en 
gehandicapten dus eigenlijk geen verbazing wekken. Al meent de CG-Raad dat de 
regeringspartijen de accenten nu wel erg sterk verleggen "naar een samenleving die 
bestaat uit - oudere - jongeren, die gezond van lijf en leden zijn (...). Voor allen die hier 
niet onder vallen worden het moeilijke tijden", zo voorspelt de raad. "Gevreesd moet 
worden dat vooral de mensen met een laag inkomen, merendeels de mensen met een 
uitkering, het de komende jaren zeer moeilijk krijgen. Want naast de ingrijpende 
herziening van de WAO wordt een aantal bijna terloops vermelde bezuinigingen en 
hervormingen in andere sociale zekerheidsregelingen aangekondigd". De CG-Raad noemt 
in dit verband onder meer de voorgenomen hervorming van het huursubsidiestelsel.

De raad meent in het akkoord slechts één pluspunt te ontdekken: "Positief is de houding 
ten opzichte van het persoonsgebonden budget (PGB), omdat hiermee in essentie de 
keuzevrijheid van de persoon met een handicap of chronische ziekte leidend beginsel 
is".

Maar dat is het dan. "Dit regeerakkoord is een fors aantal stappen terug in de tijd en 
lijkt voorbij te gaan aan het feit dat 10 procent van de Nederlandse bevolking een 
lichamelijke beperking of een chronische ziekte heeft", zo concludeert de CG-Raad.

En dit, terwijl er nu al sprake is van een achterstand van deze 1,6 miljoen Nederlanders. 
Zo concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de zojuist verschenen 
Rapportage gehandicapten 2002 onder andere:

● "Op de arbeidsmarkt zijn de kansen van mensen met lichamelijke beperkingen nog 
altijd gering".

● "Problemen met het vervoer en de toegankelijkheid van openbare gebouwen 
vormen nog altijd een belemmering".

● "Er is sprake van een blijvend, grote behoefte aan woningaanpassingen".
● "Gemiddeld hebben 18- tot 64-jarigen met ernstige lichamelijke beperkingen ruim 

3000 euro per jaar minder bruto persoonsinkomen dan degenen zonder 
lichamelijke beperkingen".

Het is de bedoeling in de volgende editie van v/h@mensen.nl nader in te gaan op deze en 
andere constateringen van het sociaal-culturele adviesorgaan van de Regering.

terug naar overzicht v/h@mensen.nl
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Een alternatieve weg (2)

Niet altijd baat bij Sint-Janskruid

Als nou 
geen
enkel
medicament
echt
helpt
tegen
MS, en 
je
gewoon genoeg hebt van die 
Interferon, waarom dan geen 
alternatieve weg gekozen? Baat het 
niet, het schaadt ook niet, toch? In 
deze serie staan we apart stil bij 
enkele alternatieve wegen en 
therapieën. De vorige keer ging het 
om de teunisbloemolie, deze keer om 
het St. Janskruid.

Door: Hanneke Douw

De diagnose MS te horen krijgen slaat 
in als een bom. Kwaadheid en sombere 
gevoelens voeren veelal de boventoon. 
En dat is logisch. Wat je te wachten 
staat weet je immers niet en het 
spreekwoordelijke Zwaard van 

Tegenwoordig is het middel in tablet- 
of capsulevorm te koop bij 
drogisterijen. Het droge extract dient 
in hoeveelheden van 500 tot 800 mg te 
worden ingenomen. De werking is 
dezelfde als die van een 
'regulier'antidepressivum en het duurt 
zo'n zes weken voor je er iets van 
merkt. Tot zover niks aan de hand maar 
er schuilt een adder onder het gras.

'Wisselwerking'
Soms
namelijk is 
er sprake 
van
onderlinge
beïnvloeding
tussen
reguliere
middelen
en de 

alternatieven. 'Wisselwerking' heet 
dat en het betekent dat de werking van 
het alternatief de werking van een 
regulier geneesmiddel teniet kan doen. 
In het geval van het St. Janskruid kan 
van deze wisselwerking sprake zijn bij 
het gezamenlijk gebruik van het kruid 
en bijvoorbeeld bloedverdunners, 
reguliere antidepressiva, hartmiddelen, 
hiv-remmers epilepsiemiddelen, 
astmamiddelen en sommige antibiotica.

Damocles hangt vanaf dag 1 boven je 
hoofd.

Wat daartegen te doen? Ga je naar je 
huisarts dan zal deze je op den duur de 
mogelijkheid bieden tot het gaan 
slikken van een antidepressivum. Prozac 
bijvoorbeeld of een van zijn opvolgers. 
De echte somberheid verdwijnt, al 
wordt de MS er niet minder door.Velen 
echter gruwen van dit soort chemische 
middelen en gaan op zoek naar een 
alternatief

In de reeks mogelijkheden daartoe 
vandaag het St.Janskruid oftewel 
Hypericum perforatum, Johanneskruid, 
Oliebloempje, Hertshooi, Jaagt-den-
Duivel, Saint John's Wort (Engels), 
Johannis Kraut (Duits) of Millepertuis 
(Frans). Dit kruid dat van oudsher vele 
toepassingen kent raakte in de jaren 
tachtig in zwang vanwege zijn 
veronderstelde antidepressieve 
werking. Het kreeg de naam 'de 
natuurlijke Prozac' en zelfs de 
reguliere geneeskunde erkent nu, na een 
reeks van onderzoeken, de werking van 
het middel.

Duidelijkheid over de betrouwbaarheid 
van deze wisselwerking is er overigens 
niet. Er zijn nog geen onderzoeken naar 
gedaan en hier en daar is zelfs het 
geluid op te vangen dat het om een 
vanuit de farmaceutische industrie 
gelanceerd idee gaat, bedoeld om het 
gebruik van alternatieven middelen te 
ontmoedigen..

Niettemin lijkt voorzichtigheid 
geboden en het gezegde 'baat het niet, 
schaden doet het ook niet' gaat in het 
geval van het St. Janskruid niet altijd 
op. Dus is het advies: ga niet zelf 
dokteren, maar bespreek het met je 
huisarts alvorens je eraan begint.

En voor wie het middel toch gaat 
gebruiken is het handig om te weten 
dat het ook kan werken ter voorkoming 
van blaasontstekingen. In z'n 
uitwendige gebruik in de vorm van olie 
als massagemiddel werkt het bovendien 
goed tegen koude voeten en handen.

Verder lezen? Surf eens naar 
www.kruiden.nl of www.herbmed.org.

terug naar overzicht v/h@mensen.nl
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Partner (3)

DAT EXTRA HANDJE

Toby (55) is werkzaam in 
de gezondheidszorg in 
een administratieve 
functie. Zijn vrouw heeft 
vijftien jaar geleden de 
diagnose MS gekregen. 
Toby heeft het zeker 
niet altijd makkelijk maar 
hij probeert samen met 
zijn vrouw de zonzijde te 
blijven zien.

Wij hebben altijd graag 
buiten gegeten en we 
plegen daartoe ons lapje 
vlees op de barbecue te 
roosteren. Vroeger deden 
we dat in de tuin en we 
hadden zo’n grote bol als 
kooktoestel. Die bol had 
het grote voordeel dat, als 
hij een keer brandde, je er 
rustig even bij weg kon 
lopen. Zelfs een plotselinge 
hoosbui had geen merkbaar 
effect.

Sinds mijn vrouw MS heeft 
hebben we onze 
leefsituatie aanzienlijk 
versimpeld. Wij hebben 

Onweersluchten zijn eigenlijk prachtig; de 
wolken gaan ieder hun eigen weg en soms zit er 
ook nog wat vuurwerk in. Veel zorgen maakte ik 
me niet, als het los zou barsten had ik de zaak 
immers zo naar binnen!

Toen ging de telefoon. Dringend gesprek, waar 
ik echt aandacht aan moest besteden en dat ik 
niet kon bekorten. En ja hoor, op dat moment 
gebeurde het. Windvlagen windkracht acht. De 
gevolgen laten zich raden: vrouwlief kon niet 
veel beginnen, behalve met verwarde haren zo 
snel mogelijk naar binnen zien te komen. 

dus geen tuin meer maar 
een dakterras, waar het 
overigens ook goed toeven 
is. We hebben er nogal wat 
planten staan en een fijne 
eettafel maakt dat we op 
zomeravonden buiten 
kunnen eten. We hebben 
nu wel een elektrische 
barbecue, want houtskool 
stinkt te erg voor de 
buren. Elektrisch gaat wel 
veel vlugger en 
makkelijker; stekker in het 
stopcontact en braden 
maar. Onder het rooster 
zit een waterreservoir dat 
precies tot de juiste 
hoogte gevuld moet zijn, 
anders maakt hij geen 
contact. Ik moet er toch 
altijd nog een euro tussen 
leggen, maar wat geknutsel 
houdt de zaak spannend 
zullen we maar denken.

Op een van de heetste 
avonden van deze zomer 
hadden we het helemaal 
opgetuigd. Vrouw in de 
rolstoel naar buiten, 
servies op tafel, vlees op 
de barbecue, flesje wijn 
erbij. Heerlijk! We hadden 
ook een prachtig uitzicht 
op de hemel rondom die er 
indrukwekkend dreigend 
uitzag.

Dus gebroken servies, verspilde wijn, 
weggewaaid vlees en potplanten die decimeters 
verzet zijn. Gelukkig had ik wel het benul 
gehad om zonweringen op te halen en ramen 
dicht te doen, dus binnenshuis bleef de schade 
beperkt. Ik ben die avond wel een tijdje aan 
het ruimen geweest.

Het kan me niet schelen om al het sjouwwerk 
te doen; om vaak eten te moeten koken; om 
nooit meer een medechauffeur te hebben; om 
mijn vrouw haar bed in te helpen; om mijn 
eigen overhemden te strijken en om te 
stofzuigen als de hulp met vakantie is. Maar 
wat ik soms zo mis is DAT EXTRA HANDJE.

terug naar overzicht v/h@mensen.nl
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Kritische Blik

Eindelijk iets voor kinderen

Een kleurblok voor de kleintjes van drie tot zes en een werkschrift voor kinderen 
van zes tot twaalf. Twee mooie uitgaven die tot stand kwamen op initiatief van het 
Nationaal MS Fonds en de MS Liga Vlaanderen.

Door: Nora Holtrust

De diagnose multiple sclerose treft je nooit alleen. Het treft ook de mensen om je 
heen, zoals je ouders, je partner, je kinderen. De meeste aandacht gaat over het 
algemeen uit naar de mensen die MS hebben. Aan hun behoefte om informatie, hun 
behoefte aan lotgenotencontact. Die informatie is volop voor handen en de 
mogelijkheden voor lotgenotencontact zijn door het Internet tijdperk ook aanzienlijk 
toegenomen.

Nu is de informatie over MS en alles wat daarom heen speelt misschien wel geschikt 
voor andere volwassenen maar zeker niet voor kinderen. En kinderen van ouders met MS 
blijken veel behoefte te hebben aan informatie over de ziekte op hun eigen niveau. Het 
was de Canadese MS Vereniging die daar als een van de eersten oog voor kreeg. Deze 
vereniging ontwikkelde in het midden van de jaren negentig een kleurblok voor kinderen 
van drie tot zes jaar en een werkschrift voor kinderen van zes tot twaalf jaar.

Kleurblok
Het kleurblok verbeeldt een aantal alledaagse gebeurtenissen waarbij 
op een luchtige manier iets van MS ter sprake komt. Zo ligt 
bijvoorbeeld mama beer op de bank een dutje te doen, terwijl beertje 
op de grond ervoor een kleurplaat tekent met als tekst: ‘soms maakt 
MS mama moe. We houden dan een rustig uurtje’.

Myeline

Het werkschrift heet ‘Myeline werkt op mijn zenuwen’. Myeline is een 
soort mannetje die de kinderen als het ware aan de hand meeneemt om 
ze op een speelse manier van alles over MS te leren. Er zijn allerlei 
invuloefeningentjes, multiple choice vragen, enzovoort, waardoor 
kinderen op een speelse manier van alles over de ziekte en de gevolgen 
daarvan voor hun vader of moeder te weten kunnen komen. De leeftijd 
van zes jaar lijkt me alleen wat erg optimistisch.

Deze twee van oorsprong Canadese boeken zijn op initiatief van het Nationaal MS Fonds 
en de MS Liga Vlaanderen nu vertaald in het Nederlands. Beide boeken zien er kleurig 
en verzorgd uit en zullen hopelijk hun weg in Nederland weten te vinden.

Bij ons thuis, Kleurboek voor kinderen van 3-6 jaar
Uitg. Nationaal MS Fonds en MS Liga Vlaanderen

Myeline werkt op mijn zenuwen
Vertaling: J. van der Veen-Taalgoed
ISBN: 90-802382-9-5

Bestellen:
Voor Nederland 010 - 591 0939 of info@msprojecten.nl
Voor Belgie 011 - 808980 of secretariaat@ms-vlaanderen.be
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