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LEZEN --> MSzien

De redactie van v/h@mensen geeft met blijdschap kennis van de nieuwe 
naam voor ons virtuele tijdschrift: MSzien! Op deze pagina de 
inhoudsopgave, een redactioneel en het colofon. 

naMenS

Een kwestie van zien
en gezien worden...

We gaan met jullie welnemen weer eens wat meer vooruitkijken. Met 
MSzien op eigen benen verder als het ware, de eerste stappen op een 
volwassen weg.

Zoals bekend is het ons een klein jaar geleden binnen de MS Vereniging 
Nederland (MSVN) onmogelijk gemaakt om nog langer op een goede, 
afgewogen en integere manier te voorzien in informatie over MS. Om 
jullie daarvan niet de dupe te laten worden zijn we vervolgens met het 
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geven van de informatie doorgegaan via de Internetsite MSweb. We 
hadden daar zelfs een aparte hoek met de veelzeggende naam 
v/h@mensen.nl.

We deden dit mede omdat we dachten dat het met de relatie met de 
MSVN nog wel goed zou komen. Door virtueel het werk als 
vrijwilligersgroep voort te zetten zouden we in staat zijn om snel weer de 
oude draad op te pakken als we daartoe de gelegenheid zouden krijgen.

Maar nu, zowat een jaar later, kunnen we concluderen dat die gelegenheid 
er niet inzit. Weliswaar is het bestuur van de MSVN opgestapt, van een 
koerswijziging - met name waar het gaat om voorlichting en informatie - 
is geen sprake. Zo blijkt weer eens uit een brief van het interim-bestuur 
van de MSVN aan alle afdelingen, een brief met veel zelfbeklag en zonder 
enig 'sorry' voor de puinhoop die ervan is gemaakt. Een brief met 
overigens ook de aankondiging dat het blad MenSen zal blijven 
voortbestaan.

Het zal best, maar dan toch met andere oogmerken dan het blad van 
eertijds. Niet, zoals in ons redactiestatuut stond en staat, 
"onafhankelijk, ongebonden, met heldere en objectieve 
achtergrondinformatie en andere wetenswaardigheden over de ziekte 
multiple sclerose". Niet met het oogmerk "het bevorderen van de 
communicatie tussen álle lezers". Maar meer een blad voor de eigen kring. 
Anders en zeker ook zónder ons, terwijl we - als ervaringsdeskundigen als 
het om MS gaat - graag zouden zijn doorgegaan met MenSen. Het 
verbaast ons trouwens niet. Wij hebben al sinds mei vorig jaar niets meer 
van de MSVN gehoord.

En dus lijkt het ons beter om zoals gezegd niet langer achterom te 
kijken, maar vooruit. Laten we dan maar proberen om volgens onze 
vertrouwde formule een nieuw blad te maken voor iedereen die MS heeft 
en alle anderen die er direct of indirect mee te maken hebben. Voorlopig 
alleen een blad op Internet, maar met in ons achterhoofd daarvan zo 
gauw dat kan ook een echt papieren blad te maken. Ons intussen stevig 
vasthoudend aan de vrienden van MSweb, en met het wederzijdse 
voornemen die band te handhaven. En ons gesteund wetend door de 
Vrienden met een hoofdletter V, de Stichting Vrienden MS Research. 
Een stichting die zoals verderop is te lezen deels een zelfde doelstelling 
heeft: duidelijk maken wat MS eigenlijk is en wat je wellicht tegen de 
ziekte kunt doen. MS in beeld brengen, daar gaat het om. Er een goed 
zicht op krijgen... Een kwestie van zien en gezien worden.
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Vandaar ook de naam van ons nieuwe blad: 
MSzien. Tevens een speelsigheidje met het 
woord magazine, de Internet-term E-zine en 
het Engelse scene. Zien wat MS is in al zijn 
aspecten en verschijnselen. En zien wat we 
daaraan moeten en kunnen doen met zijn allen.

Hier de eersteling onder dat nieuwe motto. 
Met de journalistieke aanpak die jullie van ons 
gewend bent. Strevend naar een optimale 
verdeling van de aandacht over alle zaken die 
met de ziekte MS verband kunnen houden en 
strevend naar de hoogst mogelijke kwaliteit.

Zonder de ons tot het eind toe trouw 
gebleven cavia's maar dan toch niet geheel 
dierloos. Want Arnoud Kluiters, partner van 
een van de redactieleden, heeft ons ervan 
weten te overtuigen dat hij heel goed giraffes 
kan tekenen. Wat MS betreft een tamelijk 
toepasselijk dier, vinden we. Soms wat onhandig, slungelig 
manoeuvrerend, een eigenschap waarbij wij ons van alles kunnen 
voorstellen. Maar ook aardig, denken we. En over 'zien' gesproken: een 
dier dat met zijn lange nek beschikt over een zeer ruime blik.

Vind je de geboorte van deze MSzien een goede tijding, vind je het een 
goed idee: laat het ons maar weten. En zo niet, dan ook. En intussen veel 
leesgenoegen.

Printen:
De oude nummers van v/h@mensen.nl zijn opgeslagen als PDF bestand 
waardoor je ze gemakkelijk off-line kunt lezen of uitprinten. Ga 
daarvoor naar het PDF-archief in de rubriek LEZEN. Dit nummer van 
MSzien is binnenkort ook in het PDF-archief te vinden. Heb je nog 
vragen, mail dan naar webmaster@mszien.nl.
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C o l o f o n
Redactie: Hanneke Douw; Nora Holtrust; Wendelmoet Holtrust, 
eindredactie; Trudy Mantel; Raymond Timmermans, hoofdredacteur.
Illustraties: Arnoud Kluiters, Elli Middelkamp, Ineke Vanderveken.
Ingezonden brieven en e-mail, redactie@mszien.nl zijn welkom.

Disclaimer:
De Redactie van MSzien 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 MSzien 
aanvaardt 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



MenS in Beeld Page 1 of 5

http://www.msweb.nl/nl/lezen/mszien1-mensinbeeld.htm 10-3-03

MenS in Beeld

MSzien 2003, nr.1

Corry Ammerlaan maakt sculptuur voor de Vrienden

'Dit moét bij mensen de knop omdraaien...'

De Stichting Vrienden MS Research, de financiële krachtbron achter 
veel onderzoek naar MS, is begonnen aan de aandachttrekkende 
campagne MenS in Beeld. Voor het eerste onderdeel, een verbronsd 
beeldje met die titel, heeft de ontwerpster Corry Ammerlaan-van 
Niekerk zich laten inspireren door vier mensen met MS. Zij kregen 
op 14 februari, Valentijnsdag, de eerste exemplaren van haar 
sculptuur. Raymond Timmermans, de auteur van dit artikel, was een 
van hen.

Door: Raymond Timmermans 

De kunstenares Corry Ammerlaan-van Niekerk klinkt zeer overtuigd. 
"Multiple Sclerose is een ellendige ziekte. Ik vind het verschrikkelijk dat 
zo'n zestienduizend mensen in Nederland elke dag weer kampen met de 
gevolgen ervan. Slecht zien, vermoeidheid, gedeeltelijke of algehele 
invaliditeit. Dat genezing niet mogelijk is - mede omdat de oorzaak van de 
ziekte nog niet bekend is. Dus móet er meer onderzoek komen. En ik 
begrijp heel goed dat daarvoor geld nodig is. Financiële steun die er 
onder meer zou kunnen komen door de verkoop van mijn beeldje. Laten we 
het hopen. Dan ben ik daar zeer blij mee".

De Stichting Vrienden MS Research is van 
plan vijf jaar lang elk jaar een nieuwe 
sculptuur in omloop te brengen. Dit is de 
eersteling, te koop voor 35 euro, waarvan 
een groot deel ter besteding door de 
Vrienden zelf. Het stelt een mens voor in 
de cirkel van MS. Een mens die zich strekt 
op zoek naar een helpende hand. Op zoek 
naar vrienden die onderzoek kunnen 
betalen, zoals de Vrienden met een 
hoofdletter V.

MenS in Beeld Page 2 of 5

http://www.msweb.nl/nl/lezen/mszien1-mensinbeeld.htm 10-3-03

Die Corry Ammerlaan niet alleen hebben 
aangezocht omdat ze een bekend 
kunstenares is, maar ook nog eens een succesvol ondernemer. Zij is de 
artistiek directeur van Artihove Art Centre in Bergschenhoek. Een grote 
galerie waar allerlei bedrijven en instellingen niet alleen mooie 
kunstzinnige hebbedingetjes kunnen kopen voor hun relaties maar ook 
grote kunstwerken laten maken voor in of bij hun gebouw. Een 
ondernemer die veel andere ondernemers aantrekt. Waarschijnlijk de 
grootste in deze soort in Nederland. En inmiddels ook beschikkend over 
een omvangrijke expositieruimte met kunst van anderen.

Als ze aan het werk is doet Corry Ammerlaan dat overigens als regel een 
paar kilometer verderop, bij zichzelf thuis, omringd door haar eigen werk 
en met alleen haar miauwende poes als gezelschap. Een slanke, lange, 
blonde vrouw. Blauwe ogen. Iets kleur in het gezicht. Blote voeten, lange 
modieus gedrapeerde rok. Een tamelijk zachte stem, slechts af en toe 
een uithaal.

Boerderijkind
Cornelia H.M. Ammerlaan-van Niekerk... Eigenlijk, zoals ze zelf zegt, een 
boerderijkind en ook nog eens een schooljuf. Maar bovenal met kunst 
bezig. "Ik heb m'n hele leven lang getekend en aan beeldjes gewerkt. 
Wat dat betreft was ik heel anders dan mijn tweelingzus. Ik kreeg op 
jonge leeftijd van mijn ouders op mijn verjaardag meestal tekenspullen. 
Papier, potloden. Vond het 't leukste wat er was... Zeker, ik ging ook wel 
eens buiten schaatsen. Dat kon van huis uit zowat. We woonden in een 
oude, witte boerderij in Alphen aan den Rijn, echt pal aan de Oude Rijn. 
Maar het liefst tekende ik toch. En de meeste van die tekeningen hing ik 
thuis op aan de juten wanden van mijn kamertje".

Toch was zij niet bepaald voorbestemd voor dit vak. Want uit een 
beroepskeuzetest kwam dat ze het best het onderwijs in kon. En in plaats 
van de kunstacademie, wat ze graag had gewild, werd het de 
pedagogische academie die toen nog kweekschool heette. Daarna eerst 
voor de klas in Bodegraven. Later naar Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Moordrecht en Bergschenhoek. "Maar omdat ik trouwde moest ik na acht 
jaar met lesgeven ophouden; dat was vroeger zo".

Ze bleef al die tijd tekenen, ook in de tijd dat ze voor de klas stond. 
"Tientallen portretten heb ik gemaakt van de kinderen. Als het goed is 
hangen die nog in ik weet niet hoeveel huisgezinnen aan de muur". 
Daarnaast volgde ze een opleiding om les te geven op de middelbare 
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school. "Maar toen was de tijd aangebroken dat ik voor mezelf wilde gaan 
werken".

Borden schilderen
Ze kreeg twee zoons, inmiddels uithuizig. "Indertijd stond hier een 
aardewerkfabriek die Delfts Blauw maakte en Gouds Platteel. Regina, een 
familiebedrijf uit de achttiende eeuw. Aad van Dijk was eigenaar daarvan. 
Daar heb ik toen aangebeld. Ik mocht er borden gaan beschilderen. Mijn 
enige probleem was dat ik feitelijk steeds hetzelfde moest schilderen en 
daar ben ik niet geschikt voor. Ik werd er gewoon zenuwachtig van. Ik 
heb toen het idee geopperd andere dingen te gaan maken. Beeldjes 
bijvoorbeeld. En laat dat nou meteen aanslaan. Aad van Dijk ging ze 
verkopen. Steeds meer in opdracht van diverse bedrijven. Zo is dat 
helemaal gegroeid. En zo is Artihove ontstaan. Nog steeds met Aad van 
Dijk als zakelijk directeur trouwens".

Al werken daar nu meer ontwerpers, zij neemt nog steeds veel zelf ter 
hand. Zowel miniatuurtjes, sieraden als grote werken voor bedrijven tot 
wel achttien meter hoog. Vaak van speciaal met brons verwerkt metaal. 
Verbronsd heet dat. "En dan begin ik altijd met me te verdiepen in 
degeen die me om het kunstwerk vraagt. Als het een bedrijf is ga ik daar 
eerst uitgebreid kijken. Die mensen moeten zich straks immers in mijn 
werk kunnen herkennen. Dan moet ik dus eerst wat van hen weten. Ik 
pluis dat uit, ga stukken lezen. Wat ik doe is me inleven in de ander". 
Daarna maakt zij een schets op papier. Vervolgens een geraamte van 
ijzerdraad. En tenslotte het model in bruine was. "Meestal wordt het dan 
al iets anders dan de schets trouwens". Tenslotte laat ze het gieten in 
een gieterij.

Van links naar rechts:
Maartje van Weegen, ambassadrice 
van MS Research; Dorinda Roos, 
directeur MS Research; Corry 
Ammerlaan-van Niekerk, maakster van 
MenS in Beeld
Foto's: Ineke Vanderveken

Zo is het ook met MenS in Beeld 
gegaan. Het begon, een klein jaar geleden, met een bezoek van Dorinda 
Roos, directeur van de Vrienden. "Zij heeft me snel overtuigd. Ik werk 
trouwens graag voor mensen die het moeilijker hebben dan ik. Dorinda 
Roos heeft mij voorgesteld aan vier mensen met MS: de dames Diny 
Ponte en Kitty Bot uit Vlaardingen, Lisette de Knocke van der Meulen uit 
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Leusden en jij. Zo kon ik eens zien wat het eigenlijk is MS te hebben".

Iets slaps
Voor die tijd wist ze weinig van MS, geeft ze toe. "Ik had wel eens wat 
over MS gelezen. Maar wat me daarvan was bijgebleven is dat het in 
zekere zin een vorm is van snel ouder worden". De directe ontmoetingen 
leerde haar snel veel meer. "Zoals, dat je eigenlijk nooit kunt zien aan 
mensen dat ze specifiek MS hebben. Hooguit misschien aan hun handen. 
Die zijn soms wat dikker, is me opgevallen. En dat ze vaak iets slaps 
hebben in hun lichaam. Niet zo goed meer kunnen staan of lopen, niet zo 
goed meer kunnen tikken, slappe vingers, zoals die van jou bijvoorbeeld".

Dan aarzelt ze. "Maar als gezond mens blijft het natuurlijk moeilijk je 
MS voor te stellen. Mmmm... Ik moet er niet aan denken dat ik het zelf 
zou hebben. Dan heb je echt veel kracht nodig... en ook steun en begrip 
van anderen".

Of dan dit beeldje kan helpen?

"Dit moet bij mensen de knop omdraaien om uit die cirkel te komen wat 
het denken over MS betreft. Ze aanzetten tot steun aan onderzoek. 
Want wie weet ... misschien ligt de oplossing in een heel klein hoekje, 
zoals meestal".

Maar ze wil met haar sculptuurtje ook de mensen met MS zelf bereiken. 
Ze symbolisch de hand reiken. "Zo'n emotie leg ik heel vaak in mijn werk. 
En dat komt gelukkig ook zo over, weet ik van de vele reacties die ik 
krijg".

Ze schuift het beeld trots naar ons toe.

"Mijn enige probleem is, dat ik geen tijd heb om alles te doen wat ik zou 
willen doen. Ik zou eigenlijk graag meerdere levens willen... kun je je daar 
iets bij voorstellen?"

Wij wel... zeven levens... en ik elk geval één zonder MS... als dat zou 
kunnen.

Het beeldje is inmiddels al door enkele duizenden gekocht. 
Bestellen kan door een e-mail te sturen naar 
info@msresearch.nl, onder vermelding van naam en 
adresgegevens. De sculptuur kost € 35,-- (inclusief 
verzendkosten).Informatie over de sculptuur en de maakster is 
ook te vinden op de Internetsite van de Vrienden, 
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www.msresearch.nl en die van Artihove Art Centre, 
www.artihove.nl.

terug naar overzicht MSzien
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Portret

MSzien 2003, nr. 1

Levien Drost: Het leven loopt zoals het loopt

B & B in een leerlooiershuisje

Na bestudering van het boek 'De kleine dokter' van dr. Vogel, wist 
Levien voor zichzelf dat hij MS had. Hij was toen 27 jaar. Al snel 
kreeg hij gelijk. Na heel wat omzwervingen in Nederland, lijkt Levien 
definitief zijn draai in het Drentse Dwingeloo te hebben gevonden. 
Want, "het leven loopt zoals het loopt" is zijn motto.

door: Nora Holtrust

Het huis van Levien en Jannie is niet zo makkelijk te vinden, die ochtend 
in januari. De sneeuw heeft Dwingeloo in een sprookjesdorp veranderd. Er 
ligt voor Nederlandse begrippen een dik pak en de wind heeft de sneeuw 
opgewaaid zodat zelfs de straatnamen bedekt zijn met een wit laagje. 
Maar het tuinpad is schoongeveegd en de voordeur gaat uitnodigend open.

Levien (1957) woont aan een bijzonder straatje: 
Nijstad. In een grijs verleden woonden aan dit 
klinkerstraatje een stel schoenmakers die zelf hun 
leer looiden. Dat deden ze in zogenoemde 
leerlooiershuisjes; kleine hoge huisjes van hout en 
staand, opgebonden riet en met een rieten dak. Echte 
pittoreske huisjes om te zien en één ervan staat op 
het erf van Levien.

Toen Levien en Jannie hier een jaar of vijf geleden 
kwamen wonen stond het leerlooiershuisje er al, maar 
het huis zelf was een gewoon, saai, jaren zestig huis. Nu heeft het huis 
een complete metamorfose ondergaan. De buitenmuren zijn betimmerd in 
de stijl van het leerlooiershuisje. Ook de rest van het straatje ademt de 
sfeer uit van lang vervlogen tijden.

Dubbel gevoel
Behalve de buitenkant is ook de binnenkant van het huis een langdurig 
project geweest. Volgens de architect moest Levien, nu hij toch ging 
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verbouwen, rekening houden met de gevolgen van zijn MS. Daar was wel 
een potje voor van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). En zo 
werd de garage omgetoverd tot slaapkamer inclusief badkamer.

Zelf had Levien een wat dubbel gevoel over de WVG-aanvraag. Zo'n 
slaapkamer beneden had hij immers nog niet nodig. Nu nog niet, trouwens. 
Maar anderzijds "is het toch niet zo gek om vooruit te kijken? Betekent 
zo'n verbouwing voor iemand die MS heeft niet een nuttige investering 
voor de toekomst?" Enfin, de gemeente Dwingeloo dacht er anders over. 
Zij wees de WVG-aanvraag af met als gevolg een financieel gat in de 
huishoudbegroting.

Europese subsidie
In de levensfilosofie van Levien worden 
"kansen je niet op een presenteerblaadje 
aangeboden () Kansen komen voorbij en dan 
moet je ze pakken". En zo'n kans was een 
project om met behulp van Europese subsidies 
het toerisme in Drenthe te bevorderen. 
Onderdeel van dit project was de promotie 
van 'bijzondere Bed & Breakfast (B & B) 
accommodaties in Drenthe". Hun leerlooiershuisje voldoet prima aan dat 
criterium en ze melden zich aan bij het project 'DrentsGoed'. B & B-
accomodaties met een typisch Drentse uitstraling, kunnen een keurmerk 
krijgen van 'DrentsGoed'. Het voordeel daarvan is dat 'DrentsGoed' een 
groot deel van de promotionele activiteiten voor zijn rekening neemt.

En zo hebben Jannie en Levien nu een leuk opgeknapt huis, geen gat meer 
in de begroting en sinds drie jaar B& B-gasten voor één of meer nachten. 
De zaken lopen goed. Geen wonder, want Dwingeloo is ook zonder sneeuw 
de moeite van het bezoeken waard. Het dorp dateert al van 1181 en het 
centrum heeft een prachtige oude Brink met een vijver en statige bomen 
en boerderijen. Verschillende boerderijen zijn restaurants geworden. De 
toeristen hebben Dwingeloo inmiddels echt wel ontdekt. Bovendien ligt 
pal naast het dorp een prachtig uitgestrekt natuurgebied, het Nationale 
Park Dwingelderveld van 3500 hectare.

Niet voor rolstoelers
Helaas is het B & B-bedrijf 'de Oude Nijstad' niet geschikt voor 
rolstoelers. Er is weliswaar een gehandicaptentoilet aangelegd, maar 
Levien heeft tot zijn spijt moeten constateren dat de bedstee te hoog is 
voor een rolstoeler om lekker in bed te stappen. Ook de drempel van de 
buitendeur is een forse hindernis. Maar op de website van 'DrentsGoed' 
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staan diverse adressen waar je als rolstoeler wèl terecht kunt.

Van oorsprong is Levien geen Drent. Als tweede van een gezin van acht 
kinderen, kwam hij in Terneuzen op de wereld. Het gezin, met een vader 
als binnenvaartschipper, verhuisde later naar Maastricht. Met nog 
diverse andere tussenstops, kwam Drenthe pas in zicht, toen Levien ging 
werken. Want toen hij in 1984 voor de Sociale Academie in Driebergen 
slaagde, werkte hij al tien jaar als groepsleider in een jeugdinternaat in 
Drenthe. Voor zijn studie reisde hij één dag in de week op en neer naar 
Driebergen.

"Tijdens het laatste jaar van mijn studie kreeg ik rare klachten. We 
woonden toen in een soort herenhuis in Assen. Dat moest helemaal 
opgeknapt. Maar terwijl Jannie aan het verven was, lag ik uitgeteld op de 
vloer". Ach, je denkt dan dat je te druk bent, met werken en studeren 
tegelijk. Of je bent misschien net een keertje teveel doorgezakt. 
Kortom, je zoekt verklaringen voor je klachten. Maar ik had zulke rare 
verschijnselen, die kon ik niet plaatsen. Totdat ik in het boek van dr. 
Vogel ging kijken en de verschijnselen daar beschreven zag. Toen dacht 
ik: dat heb ik. Ik heb MS".

Zijspoor
"Na het afronden van een studie, denk je zoiets als: nu ga ik carrière 
maken. Niet dat ik daar nu heel erg mee bezig was, maar goed je denkt 
toch wel over zulke dingen na. Maar aan het einde van dat jaar, had ik een 
flinke Schub en kreeg ik officieel te horen dat ik MS had. Ik herstelde 
wel van die Schub, maar precies een jaar later kreeg ik er weer een. Het 
herstel duurde nu langer.

We zijn toen kleiner gaan wonen en ik ben parttime gaan werken of nog 
op therapeutische basis, zoiets. Dat staat me niet zo goed meer bij. Wat 
je wel op een gegeven moment merkt is, dat ook al werk je in de sociale 
sector, je toch langzaam maar zeker op een hele nette manier op een 
zijspoor wordt gerangeerd. Ik moest toen maar in een andere groep en op 
therapeutische basis gaan werken en zo. Dat roept dan wel alle verzet in 
je op maar ja, dat loopt dan zo. Ik werd al snel fulltime afgekeurd, 
terwijl ik in die tijd volgens mij best nog met een aangepast rooster had 
kunnen werken.

Nadat ik van mijn tweede Schub was opgeknapt is het heel lang best goed 
met mij gegaan. Ik heb eerst nog een poosje her en der gewerkt in de 
hulpverlenerssector. Maar op een gegeven moment was ik, zeg maar 
uitgewerkt in dat werk. De MS begon toch een grotere tol te eisen; het 
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werd tijd voor verandering.

Ik was altijd al gefascineerd door kerken, door de glas-in-lood-ramen 
daarvan. Dat vond ik boeiend. En toen liep ik ergens tegenaan waardoor 
alles op zijn plaats viel. Dat is een geleidelijk proces geweest. Het 
ontstond, zeg maar. Dus ging ik glas kopen en ik ging me inschrijven bij de 
Kamer van Koophandel, om een beetje voordelig te kunnen inkopen. En ik 
ging kennis vergaren".

Glastechnieken
"Inmiddels heb ik diverse glastechnieken aangeleerd, zoals Tifanny, dat is 
glas versnijden en dan aan elkaar solderen met koperdraad en dat 
driedimensionaal. Bij de glas-in loodtechniek moet het glas in het 
loodprofiel passen. En wat ik het liefste doe is Fusen; dat is het 
samensmelten van glas in een oven van 850 graden in een bepaalde vorm. 
De oven voert het proces in feite uit en gezien mijn 
koördinatieproblemen, is dat de techniek die het beste bij mij past.

Ik heb vroeger geen kunstenaarsopleiding gehad maar inmiddels heb ik 
wel allerlei workshops gevolgd. Een beetje handig was ik al wel, want ik 
ben ooit begonnen met de opleiding machinebankwerker op de LTS. Pas 
daarna ben ik meer de hulpverleningskant opgegaan. Dat ik nu hiermee 
bezig ben, dat is dus een heel proces. Je moet eerst de techniek onder de 
knie krijgen en als je daar een beetje los van komt, dan kun je langzaam 
maar zeker over kunst spreken. Ik heb nu een atelier en ik verkoop ook af 
en toe wel wat". Levien was intussen ook actief geworden voor zijn 
lotgenoten en maakte tot juni 2002 deel uit van het bestuur van de MS 
Vereniging Nederland (MSVN).

Een ander leven
"Mijn leven is natuurlijk totaal anders verlopen dan ik 
vroeger heb kunnen denken. Maar ja, het leven loopt nu 
eenmaal zoals het loopt. En ik ben eigenlijk best tevreden, 
zoals het nu is. Mijn vader was ondernemer. Ik heb ook 
altijd de drang gehad om onafhankelijk te zijn en dat ben 
ik ook. Natuurlijk hebben we wel het geluk dat we een 
basisinkomen hebben. Toen ik werd afgekeurd, had ik al 
tien jaar gewerkt en ik heb dus een redelijke WAO-
uitkering. En dan samen met onze activiteiten op B & B-
gebied, gaat dat prima.

We hebben twee kinderen. De oudste zoon Ruben, hebben we 
geadopteerd. Daarna kregen we nog een dochter Sharon. Die adoptie, dat 
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was een wens van Jannie. Toen we midden in die procedure zaten, hoorde 
ik trouwens dat ik MS had. Dat kostte ons toen nog wel een paar extra 
gesprekken met de mensen van de kinderbescherming. Die hadden toch 
wat problemen met mijn MS. We hebben echt voor Ruben moeten 
knokken. Maar, het is gelukt".

Enkele weblinks voor Drenthe
www.dwingeloo-bedandbreakfast.nl
www.beleefnoordnederland.nl
www.drentslandleven.nl
www.drentslandschap.nl

terug naar overzicht MSzien
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Alternatieve middelen (5)

MSzien 2003, nr.1

Tibetaanse geneeskunst:

van kruiden tot klankschaal-massage

Je hebt MS en bent al een tijdje aan het snuffelen in de 
alternatieve circuits. Veel beter voel je je nog niet, maar een echt 
medicijn is niet voor handen, dus wat let je om van alles een graantje 
mee te pikken. Teunisbloem, omdat het essentiële oliën bevat, 
massages omdat het je ontspant en yoga omdat die je bewust maakt 
van je ademhaling en de ruimte die je in je lichaam krijgt door een 
aantal simpele oefeningen te doen.

Door: Hanneke Douw

Maar echt tevreden ben je nog niet. Je besluit het nog verderop te 
zoeken en komt per ongeluk terecht bij de Tibetanen en hun geneeskunst. 
Interessant wellicht, want hoe wordt er door deze artsen gekeken naar 
MS en wat hebben zij voor mogelijke behandelwijzen?

De Tibetaanse geneeskunst bestaat al eeuwen en is gerelateerd aan het 
Boeddhisme. Uitgangspunt is dat elke materie bestaat uit vijf kosmische 
elementen, te weten water, aarde, vuur, lucht en ruimte. In het menselijk 
lichaam zijn die elementen ook vertegenwoordigd en moeten ze volgens de 
Tibetaanse theorie in evenwicht zijn. Als dat evenwicht verstoord is, bij 
voorbeeld door ziekte, raakt het lichaam uit balans, zo zeggen de 
Tibetanen.

De behandeling door een Amchi (=Tibetaanse geneesheer) is gericht op 
herstel van dit evenwicht. Amchi is een serieus beroep en de opleiding 
daartoe duurt zeven jaar en heeft plaats in India. Het is zeer uniek dat 
er in Nederland op dit moment twee van zulke artsen werkzaam zijn, een 
in Amsterdam en een in het Gelderse Emst, niet ver van Epe. Beiden zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Stichting ter bevordering van de 
Tibetaanse Geneeskunde, de NSTG.

Veel onderzoek naar de Tibetaanse geneeskunst wordt er niet gedaan. De 
Tibetanen zelf zijn ervan overtuigd dat het goed is en vinden onderzoek 
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onnodig. In Zwitserland zijn bepaalde Tibetaanse middelen gewoon te 
koop. In Nederland zijn sommige middelen alleen verkrijgbaar als 
voedingssupplement, zelfs bij apotheken.

Behandelwijze
Tijdens een consult dat alleen op afspraak te krijgen is kijkt de Amchi 
naar jou, voelt je pols, kijkt naar je urine en stelt vragen. Een tolk 
vertaalt die vragen en de antwoorden daarop. De arts spreekt gebrekkig 
Engels en voor het geval er onduidelijkheid bestaat kan de tolk je dan dus 
helpen.

Zodoende kom je aan de weet wat de arts denkt over jouw constitutie en 
welke middelen eventueel zouden kunnen helpen in het verbeteren 
daarvan. Maar de eerlijkheid gebiedt te vertellen dat ook de Tibetanen 
kennelijk weinig kunnen met MS. Ze schrijven middelen voor die je 
algehele conditie zouden kunnen verbeteren. En veel mensen vinden dat al 
heel positief.

Pillen
De Tibetaanse pillen zijn te verkrijgen na het consult, in de apotheek van 
de kliniek. Het zijn een soort samengeperste bollen bestaande uit 
kruiden, mineralen, vruchten en planten .Je moet ze eerst in een vijzel 
verpulveren en vervolgens innemen met water. Lekker is anders trouwens!

De kruiden die allemaal uit India komen zijn seizoensgevoelig dat wil 
zeggen dat niet altijd alle middelen voorradig zijn. Het kan zijn dat je 
nog een keer terug moet om wat middelen op te halen.

En verwacht geen wonderen, maar bekijk op de lange termijn of de 
middelen bij jou werkzaam zijn.

Massage
Niet om beter te worden 
maar wel om een keer 
volledig te ontspannen kun je 
terecht bij iemand die 
Tibetaanse klankschaal-
massages geeft. Daarbij lig 
je op een lage tafel. De 
masseur zet allerlei schalen 
op en rondom je. Je doet je 
ogen dicht en de trillingen die worden veroorzaakt door zijn slaan met 
een knuppel in die schalen gaat je letterlijk door merg en been. De 
trillingen veroorzaken de ontspanning en na een sessie ben je total loss en 
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relaxed. Je lijf is slap en spasmen blijven uit. Helaas niet voor eeuwig!

Kosten
De kosten voor een consult bij de arts zijn € 85 en de medicijnen zo'n € 
70 per maand Een massage kost ongeveer € 50

Kijk goed in je polis-voorwaarden of je verzekeraar de kosten vergoedt. 
Sommige verzekeraars doen dat, anderen niet.

Adressen
De Nederlandse Stichting ter bevordering van de Tibetaanse 
Geneeskunde, de NSTG, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 
voor Natuurgeneeskundige Therapeuten; telefoonnummer NSTG is 
(020) 6254138, van ma t/m don tussen 10.00 en 12.30 en tussen 
13.30 en 16.00 uur.

Het praktijkadres in Amsterdam is Prinsengracht 200 II, 1016 HD 
Amsterdam. De praktijk in Emst zit aan de Laarstraat 27, 8166 GR 
Emst.
Een masseur volgens de Tibetaanse leer is Hans de Back, Vonkstraat 
9, 2497AG Den Haag, telefoon (070) 3453791.

Website NSTG: www.tibetaansegeneeskunde.nl; E-mail 
info@tibetaansegeneeskunde.nl.

terug naar overzicht MSzien
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Klachten (6)

MSzien 2003, nr. 1

Dr. Dirk De Ridder:

Multiple Sclerose en blaasproblemen

Meer dan 90 procent van de mensen met MS krijgt blaasproblemen, 
variërend van heel lichte tot zeer hinderlijke incontinentie. In deze 
MSzien legt dr. Dirk De Ridder de oorzaken van deze problemen uit 
en de wijze waarop zij zich voordoen. Ook aandacht voor behandeling 
van en onderzoek naar die blaasproblemen bij MS. In een volgende 
MSzien gaan we in op de invloed die incontinentie heeft op het 
dagelijkse leven.

Door: Nora Holtrust

De meeste mensen met blaasproblemen is goed te leren zich zelf 
daarmee te redden, zo stelt dr. Dirk De Ridder. Hij kan het weten. De 
Ridder is niet zomaar een uroloog. Hij is neuro-uroloog, een autoriteit op 
het gebied van MS, verbonden als hoofddocent aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven en als algemeen coördinator aan het Nationaal 
MS-centrum in Melsbroek. In het aprilnummer van MenSen (2002) 
hebben we al eens uitgebreid stilgestaan bij dit unieke centrum (zie ook 
Lezen/Archief/MS-centra, nr. 6). En daarom nu de vraag aan Dr. De 
Ridder ons te willen uitleggen hoe het komt dat mensen met MS zo 
dikwijls kampen met blaasproblemen.

"Meer dan 90 procent van de 
mensen met MS krijgen 
blaasproblemen", zo doceert 
hij. "Deze problemen worden 
veroorzaakt door de 
onderbreking van de 
zenuwgeleiding. Hoog in het 
ruggenmerg zit een 
belangrijk schakelcentrum voor de blaaswerking, het pontien
mictiecentrum. Dit centrum werkt als een schakelaar voor blaasvulling of 
blaaslediging. Onderaan in het ruggenmerg zit nog een belangrijk 
centrum: het sacraal mictiecentrum. Van hieruit vertrekken de zenuwen 
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naar de blaas en sluitspier. Indien dit centrum niet meer gecontroleerd 
wordt door het pontien centrum, ontstaat er een overactieve blaasspier 
en soms ook een overactieve sluitspier. Multiple sclerose gaat er nu juist 
voor zorgen dat de verbindingen tussen het pontien en het sacraal 
mictiecentrum onderbroken worden. Daarnaast kunnen ook bepaalde 
zenuwbanen (niet gemyeliniseerde C zenuwvezels) die bij gezonde mensen 
van weinig belang zijn, plotseling actief worden en tot een zeer 
overactieve blaas aanleiding geven"

Overactieve blaas
Punt blijkt te zijn dat bij verreweg de meeste mensen met MS - De 
Ridder denkt bij 80 procent - de blaas overactief is. Dit uit zich doordat 
mensen vaak en dringend moeten plassen. "Dat kan op een gegeven 
moment steeds erger worden, want er is een duidelijk verband tussen de 
neurologische toestand - vooral de spasticiteit van de onderste 
ledematen - en de blaasfunctie".

Als de onderste ledematen last van spasmen krijgen, kunnen de 
bekkenbodem en de sluitspier volgens De Ridder ook spastisch worden. 
Het gevolg hiervan is dat het plassen minder makkelijk gaat en dat de 
blaas zich onvolledig ledigt. "Je kunt dan het gevoel krijgen dat je 
dringend moet plassen maar als je op het toilet bent aangekomen, 
constateer je dat je juist veel moeite moet doen om te plassen. Dit komt 
omdat de sluitspier niet wil openen op het moment dat ze zou moeten; de 
sluitspier gedraagt zich spastisch. Dit fenomeen doet zich bij de helft 
van de patiënten met blaasoveractiviteit voor". Het achterblijven van 
urine in de blaas verhoogt bovendien de kans op urineweg-infecties. Het 
beste voorkom je dit soort infecties door de blaas regelmatig volledig te 
legen.

Naar zijn berekening zal zo'n 10 procent van de patiënten een slappe 
blaas vertonen, die moeilijk spontaan te ledigen is en zal 10 procent van 
de patiënten een normale blaasfunctie behouden.

Behandelingen
Problemen die artsen als De Ridder steeds afhankelijk van de graad van 
handicap behandelen. "Bij beginnende MS blijven de blaasklachten vaak 
beperkt tot vaak en dringend moeten plassen. Bij mensen die nog kunnen 
lopen en een redelijke controle over hun lichaam hebben, kunnen 
oefeningen van de bekkenbodemspier nuttig zijn om deze controle te 
verbeteren en te behouden. Deze oefeningen worden aangeleerd door 
speciaal opgeleide kinesisten (fysiotherapeuten).
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"Bij veel patiënten zal echter medicatie nodig zijn om de overactieve 
blaas te bedwingen. Deze medicatie vermindert de samentrekkingskracht 
van de blaasspier". Dr. De Ridder doelt onder meer op Ditropan®, 
Driptane® en Detrusitol®. Medicamenten die als bijwerkingen hebben: 
droge mond, constipatie en soms gezichtsstoornissen, zo waarschuwt hij.

"Bij meer gevorderde MS treden stoornissen van het ledigen van de blaas 
vaak op de voorgrond", vervolgt De Ridder. "Deze worden veroorzaakt 
door spasticiteit van de sluitspier. Dit treedt, zoals gezegd, vaak op bij 
verergering van de spasticiteit van de onderste ledematen. Dan valt 
allereerst te proberen de blaaslediging te verbeteren met medicatie. 
Medicatie die ook gebruikt wordt bij mannen met prostaatklachten, de 
zogenoemde alpha-blockers zoals Hytrin®, Xatral®, Omic®".

Hij wijst erop dat sommige van deze producten zelfs bloeddrukverlagend 
kunnen zijn. "Zo is Hytrin® een geschikt middel wanneer de patiënt ook 
aan hoge bloeddruk lijdt. Soms is de combinatie met medicatie tegen 
spasticiteit zoals Lioresal® nuttig".

Catheterisatie
De theorie is dat als er telkens meer dan 100-150cc urine in de blaas 
achterblijft, dit een constante prikkel vormt voor de blaas en de 
klachten van drang en frequent plassen niet zullen verbeteren. Bovendien 
is er dan een verhoogd risico voor infecties.

Dr. De Ridder: "Op dat ogenblik kan je besluiten om sondage - 
catheterisatie - toe te passen. Hierbij wordt de blaas met een sonde - 
catheter - geledigd. Afhankelijk van wat nodig is, één tot meerdere keren 
per dag. Doen je handen het goed, dan kun je die techniek zelf aanleren. 
Catheterisatie schrikt veel patiënten nogal af maar de meeste mensen 
zijn achteraf tevreden over deze techniek. Het is verder beslist niet zo 
dat catheterisatie voor meer infecties zorgt.

Soms moeten patiënten hun toevlucht nemen tot een verblijfssonde 
oftewel een permanente cathether. Een verblijfscathether kan het beste 
suprapubisch geplaatst". Dat wil zeggen, door de buikwand in de blaas 
geplaatst. "Op die manier wordt namelijk het urinekanaal niet 
beschadigd".

Onderzoek
Ondertussen zitten de onderzoekers op dit gebied bepaald niet stil. "De 
evolutie binnen de neuro-urologie is eindelijk begonnen. Er komen 
constant nieuwe medicaties en behandelingen op de markt. Ook hier in 
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Melsbroek zijn we actief betrokken bij onderzoek naar het nut en de 
werking van diverse middelen, zoals bijvoorbeeld het effect van cannabis 
op de blaasproblemen bij MS".

Recent wordt ook botulinetoxine toegepast. Dit product wordt 
rechtstreeks in de blaasspier ingespoten tijdens een cystoscopie (= 
kijken in de blaas). Dit verlamt de overactieve blaasspier gedurende 
verschillende maanden, zodat vlot intermittente sondage kan toegepast 
worden.

Een andere veelbelovende studie is volgens De Ridder het onderzoek naar 
het middel resiniferatoxin (RTX) gebruikt om de blaasoveractiviteit te 
verminderen. "Dit product stelt de C-zenuwvezels buiten werking voor 
een periode van gemiddeld drie maanden. Het wordt via een sonde in de 
blaas gespoten, waar het een half uur moet inwerken. Nadien wordt de 
sonde verwijderd. Er zijn geen algemene bijwerkingen, daar het product 
niet in het lichaam wordt opgenomen", aldus De Ridder.

Daarnaast lopen er nog verschillende studies met nieuwe medicamenten, 
die minder bijwerkingen zouden hebben dan de bestaande.

Nog iets vergeten? Een advies wellicht. "Hoewel we in de eerste plaats 
zelfredzaamheid nastreven bij mensen met MS, ook op gebied van 
blaascontrole, denken we tegelijkertijd wel dat regelmatige controle bij 
urinaire problemen nuttig is. Eventuele veranderingen in het plasgedrag 
kun je het beste altijd aan de arts melden, zodat de behandeling zo 
mogelijk kan worden aangepast. Of misschien is er inmiddels een beter 
medicijn met minder bijwerkingen gevonden. Het onderzoek op dit terrein 
is volop in beweging".

Tenslotte komt hij terug op zijn Belgische praktijk. "Hier in Melsbroek 
vinden wij de samenwerking tussen de diverse disciplines, zoals 
neurologen, neuro-urologen, revalidatie-artsen, fysiotherapeuten en 
verpleegkundigen, erg belangrijk. Als team kun je samen met de patiënt 
bekijken wat de beste behandeling is. Overleg met de familie en 
thuiszorg mag daarbij niet ontbreken".

Tot zover dr. Dirk De Ridder.

terug naar overzicht MSzien
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Column Partners

MSzien 2003, nr.1

Partner Column (6)

Erkenning en Herkenning

De redactie van MSzien vraagt 'partners' te vertellen wat het 
betekent om je leven te delen met iemand die MS heeft. Deze keer 
Conny, 55 jaar, partner van Elli, die ruim 4 jaar geleden de diagnose 
MS kreeg. Conny is maatschappelijk werkende, zij begeleidt mensen 
met een handicap die zelfstandig wonen de zogenoemde ambulante 
woonbegeleiding.

Door: Conny Rauch

Mijn partner was ziek, heel erg ziek. Veel vermoeidheid en pijn, dus 
doktersbezoeken en onderzoeken. Uiteindelijk de uitslag. Vele 
onduidelijke klachten hebben eindelijk een naam gekregen: MS. Dat een 
tekenbeet waarschijnlijk heel veel zaken heftiger heeft gemaakt - maar 
daardoor ook duidelijk - dat is weer een ander verhaal.

Van lange afstandswandelingen en gewone wandelingen werden het 
wandelingen door welzijnsland. Het huis moest worden aangepast. 
Subsidies moesten worden aangevraagd. Gelukkig wist ik door mijn werk 
in de zorgsector een beetje de weg en al gauw kwam een en ander op 
gang. Daar tussendoor deed ik 'gewoon' mijn fulltime baan erbij en ja 
hoor: ik heb ook cliënten met MS. Maar dat was toch wel anders …

Of was het toch niet zó anders?

Als maatschappelijk werkende in de ambulante begeleiding van mensen 
met een lichamelijke handicap kwam ik mezelf nu wel tegen. En ik kwam 
niet alleen mezelf tegen maar ook de onbekendheid met MS. Al gauw 
dacht ik veel van MS af te weten. Ik meende me ook voldoende te 
realiseren dat niet IK degene was met MS en de beperkingen, maar mijn 
partner.

Toch sloeg de verwarring toe. Want IK was toch degene die, veel meer 
dan mijn partner, wist van handicaps en ingewikkelde ziektes. Dat was 



MSzien Page 2 of 2

http://www.msweb.nl/nl/lezen/mszien1-partner6.htm 10-3-03

toch MIJN werk, MIJN afdeling? Ik deed wat ik kon en méér dan dat. En 
ik luisterde vooral naar mijn partner en niet naar mijzelf.

Uiteindelijk luisterde ik natuurlijk ook niet goed naar háár. Want toen ik 
tenslotte met een burnout thuis kwam te zitten - ja, daar zaten we dan 
samen - bleek zij toch sterker dan ik. Psychisch heeft ZIJ mij er 
doorheen geholpen. Ik ben nu weer aan het werk, ook al is dat nog maar 
voor 50 procent.

Nog duidelijker werd dit dilemma tussen 
professioneel hulpverlener en mantelzorger 
toen ik door een heupoperatie ook fysiek mijn 
tomeloze zorg niet meer op haar kon 
botvieren. Zij doet haar dingen - en dat zijn 
er heel veel - in háár tempo en op háár tijd. En 
het komt allemaal goed.

Dit is nodig: Erkenning en herkenning van háár 
mogelijkheden maar ook de míjne; van háár 
draagkracht maar ook de míjne; van het 
verschil tussen ons in fysieke en psychische 
beperkingen.

Ik weet nu dat zij fysieke beperkingen heeft, gebruik moet maken van 
een rolstoel, vaker en sneller moe is dan ik. Maar ook ik heb mijn 
beperkingen. Samen moeten en zullen wij daarin een weg vinden.

PS: MS staat voor een heel nare, chronische ziekte die heel veel 
verschillende uitingsvormen heeft. Maar voor mij staat het voor Mijn 
Schat, want ze geeft me zoveel meer dan ik haar geven kan. Vandaar 
misschien toch mijn te grote zorg.

februari 2003, Conny

terug naar overzicht MSzien
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Site-nieuws

MSzien 2003, nr.1

De Vrienden, Biogen en 2003

Internet is op het gebied van gezondheid een belangrijke 
informatiebron, niet in het minst voor mensen met een chronische 
ziekte. Daarom wil MSzien een aantal gezondheidssites eens kritisch 
onder de loep nemen. Ditmaal de geheel vernieuwde site van de 
Stichting Vrienden MS Research, de site van de farmaceut Biogen en 
de Nederlandse site die is geopend in verband met het 'Europees 
gehandicaptenjaar' 2003.

Door: Trudy Mantel

De Stichting Vrienden MS Research, groot financieel ondersteuner van 
het onderzoek naar MS, heeft haar website geheel vernieuwd. Nieuwe 
kleuren, maar ook nieuwe informatie in nieuwe rubrieken. Op 17 januari 
van dit jaar was het zover: de vernieuwde website van de Stichting 
Vrienden van MS-research ging de lucht in. De Stichting steunt 
onderzoeksprojecten naar alle aspecten van MS. Sinds een half jaar zijn 
ze ook de sponsor van MSweb.

Wie www.msresearch.nl aanklikt 
komt terecht op een overzichtelijke 
site, die er ook goed uitziet met de 
bordeauxrode accentkleur. De 
teksten staan gewoon in zwart op 
een witte achtergrond en dat komt 
de leesbaarheid zeer ten goede. De tekst op de rode achtergrond is 
helderwit, dus ook goed te lezen. In haar welkomstbrief schrijft 
directeur Dorinda Roos dat de site door haar bureau zelf geactualiseerd 
kan worden. En dat is heel belangrijk; aan een site met informatie die 
drie maanden oud is hebben we immers niet zoveel.

Homepage
De eerste pagina, de homepage, biedt de keuze wat je wilt zien. Over 
donateurs, patiënten of over onderzoek. Als je op donateurs klikt 
verschijnt een uitgebreid overzicht over de manieren om de Stichting te 
steunen. Onder patiënten staat informatie voor en over de mens met MS 
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en hen die er anderszins mee te maken hebben. De rubriek onderzoek 
geeft alle informatie over door de Stichting gesteunde projecten. Op de 
homepage ook een zogeheten banner die verwijst naar sponsors van de 
'Vrienden'. In het kader van de sponsoring is het waard om te vermelden 
dat het bedrijf Qube de website kosteloos heeft gebouwd! Een beetje 
jammer is wel, dat de sponsorbanner van de pagina afloopt, waardoor je 
moet gaan schuiven.

Donateurs
In de rubriek Donateurs stelt de Stichting zich voor en geeft ze 
verschillende mogelijkheden om het werk te steunen. Dit werk moet het 
helemaal hebben van particuliere giften. Eigenlijk onvoorstelbaar als je 
leest wat er allemaal mee gedaan wordt. De leukste mogelijkheid is op dit 
moment eigenlijk het bestellen van de sculptuur MenS in Beeld. Een 
aanrader!

Patiënten
De pagina's over patiënten geven veel informatie, maar wel globaal. Vaak 
vind je een verwijzing naar boeken over het onderwerp, in het bijzonder 
naar de bekende 'Zorgmap'. Helaas zijn nog niet alle pagina's 
beschikbaar. Wel klaar is een forum waar de bezoekers elkaar kunnen 
ontmoeten. De grote MS-centra krijgen een uitgebreide behandeling, 
maar niet met adressen en telefoonnummers. Deze informatie is duidelijk 
meer bedoeld om te laten zien waarvoor de Stichting het geld gebruikt 
dan als informatie voor mensen met MS. De niet door de Stichting 
gesteunde MS-centra hebben dan ook geen vermelding. Een gemiste kans, 
denken we.

Onderzoek
Terecht is het hoofdstuk Onderzoek het meest uitgebreid. Het doet 
recht aan het omvangrijke werk van de Vrienden MS. De informatie gaat 
diep; de pagina vertelt in begrijpelijke taal wat momenteel in onderzoek 
is en wat het doel is van die onderzoeken. Onder het hoofd 'projecten' is 
dan een wetenschapskatern van zestig pagina's te downloaden. Dat 
beschrijft uitgebreid hoe de stand van zaken is bij de diverse 
gesponsorde projecten. Het forum van deze rubriek is nog in 
voorbereiding.

Deze site is een aanwinst voor ieder die met MS te maken heeft. Niet 
direct als praktische patienteninformatie maar daar zijn andere sites 
voor. Wel maakt de site duidelijk hoeveel werk er verzet wordt en nog 
verzet moet worden eer een oplossing voor deze akelige ziekte in beeld 
komt. Daarom... lieve Stichting Vrienden MS-research: we feliciteren 
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jullie van harte met deze nieuwe site en we hopen dat veel mensen erdoor 
zullen worden aangemoedigd om jullie - en ons - werk te steunen. Enne… 
zouden jullie je maar niet gewoon 'Vrienden van MS' gaan noemen?

Europees Jaar
De site van het Nationaal Comité Europees jaar van mensen met een 
Handicap 2003 biedt veel informatie. Voor gehandicapten in het 
algemeen, dus zeker ook voor mensen met MS. Al doet de naam van de 
site niet direct een lampje branden: www.info2003.nl. Maar 
waarschijnlijk vond het comité 'Europees jaar van mensen met een 
handicap' te lang. Dat kunnen we ons voorstellen. Op de pagina van de 
Chronische zieken en Gehandicaptenraad, www.cg-raad.nl verwijst een 
rechtstreekse link op de openingspagina naar het 'Europees jaar'.

Tabbladen
De inrichting van de site is heel praktisch. 
Tabbladen leiden naar vier aandachtsgebieden: 
info, vrije tijd, arbeid en onderwijs. 'Vrije 
tijd' is vooralsnog het meest uitgebreid, met 
categorieën als 'sport' en 'reizen'. Daar staat 
tegenover dat 'arbeid' en 'onderwijs' wat 
meer aandacht hadden kunnen krijgen. Er is bijvoorbeeld geen lijst te 
vinden van onderwijsinstituten die voor gehandicapten speciaal iets 
kunnen betekenen. Er staat wel veel nieuws op deze site en bijna alles is 
verlucht met persoonlijke verhalen, dat maakt het heel leesbaar.

Kleuren
Omwille van de overzichtelijkheid werkt deze site met verschillende 
kleuren voor de verschillende onderwerpen. Toch is wat dit betreft 
voorzichtigheid geboden. Niet elke achtergrondkleur geeft een even 
duidelijk contrast met de letters. Mensen die problemen hebben met zien 
- en dat is bij MS vaak het geval - zullen dit moeilijk vinden. Het 
lettertype van de site is in stappen te vergroten en grote stukken tekst 
staan op een witte achtergrond. Alleszins de moeite van een bezoekje 
waard is deze site, zeker als je wilt weten welke bijzondere activiteiten 
er zijn in het kader van dit jaar.

Biogen
Vorig jaar won 'ons' MSweb de Biogen Zorgprijs. Biogen is de fabrikant 
van Avonex, een geneesmiddel dat is bedoeld om de achteruitgang bij met 
name mensen met de Relapsing-Remitting vorm van MS te beperken. De 
website van deze fabrikant, www.biogen.nl gaat dan ook voor een 
belangrijk deel over MS. Er is een nieuwsrubriek, waarin het meest 
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opvallende is het bericht over de studies naar natalizumab, een mogelijk 
nieuw geneesmiddel.

Avonex
Op de site staat een duidelijke uitleg over 
verschijnselen, diagnose en behandeling van 
MS, geschreven door de Groningse neuroloog 
Zwanikken. Er zijn boekjes te bestellen of te 
downloaden over diverse onderwerpen 
aangaande MS, ook over de psychologische 
gevolgen. En natuurlijk kun je er alles vinden 
wat je wilt weten over Avonex. Ook is er een klein hoofdstuk over 
onderzoek naar MS in het algemeen. Op de pagina voor 'professionals' 
moet je via een wachtwoord inloggen, kennelijk alleen gereserveerd voor 
die professionals.

Een verzorgde site met helaas een vrij klein lettertype. Deze fabrikant 
kijkt verder dan zijn eigen product. Jammer eigenlijk dat het onderzoek 
naar een medicijn voor de primair progressieve vorm van MS nog steeds 
zo weinig resultaat oplevert. Maar dat is niet de schuld van de makers 
van deze site...

terug naar overzicht MSzien
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