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naMenS
Mantelzorger verdient meer dan genegenheid alleen

Ons land telt tussen de 3 en 5 miljoen vrijwilligers, maar liefst een kwart tot een 
derde van alle Nederlandse volwassenen. Allemaal mensen die in elk geval een deel
van de hun beschikbare tijd onverplicht en onbetaald in enig georganiseerd verband
– van buurtgroepjes tot vooral sportverenigingen - actief zijn voor anderen. Aldus 
de officiële definitie van de overheidsstatistici. Zulke vrijwilligers doen hun werk 
gemiddeld ruim 6 uur per week. Buiten Scandinavië ligt die vrijwilligersinzet nergens 
in Europa zo hoog. 

Nederland telt ook nog eens naar schatting 4 miljoen mantelzorgers. Volgens de 
definitiemakers is dat eigenlijk informele hulp, dus niet in een georganiseerd 
verband. Maar in beginsel geldt hier wel dezelfde basis van vrijwilligheid en 
onbetaaldheid. Het gaat daarbij, zoals veel mensen met MS uit ervaring weten, om 
steun aan iemand in de eigen kring. Dit voor gemiddeld ongeveer 5 uur per week. 
Voor een goed begrip: sommigen tellen in dit soort statistieken fors dubbel mee, 
omdat ze zowel vrijwilligerswerk als mantelzorg verrichten. 

De laatste tijd is nogal eens een oproep te horen om aan vrijwilligers en 
mantelzorgers meer aandacht te besteden. Ze meer te gaan waarderen en 
tegelijkertijd ervoor te gaan zorgen dat er wat meer aanwas komt. Want in de 
praktijk blijken juist veel ouderen – 50 tot 70 jaar - op dit vlak actief en naar 
verhouding erg weinig jongeren. Onder die ouderen is een grote schare zogeheten 
babyboomers, de Nederlanders die zijn geboren tussen 1946 en 1955.  

Een zo’n oproep om meer aandacht kwam onlangs van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (RMO), een hoog geacht adviescollege van Regering en Parlement. Een 
beetje verhullend verpakte oproep overigens, in het rapport Mogen ouderen ook 
meedoen. Dit rapport beoogt volgens eigen zeggen vooral, “een weg te banen naar 
een samenleving waarin ouderen gelijkwaardiger kunnen meedoen”. In zijn poging die 
gelijkwaardigheid te bevorderen komt de RMO op het idee, niet langer meer - alleen 
- uitkeringen te betalen aan mensen die om wat voor reden dan ook volledig inactief 
zijn, maar juist andersom: extra geld te betalen aan mensen die op een of andere 
manier nog actief zijn.  

Mis te verstaan
Een pleidooi dat, zo bleek, gemakkelijk was mis te verstaan en dan ook meteen na 
publicatie nogal selectief en niet erg wijs geciteerd is door vele politici, journalisten 
en ambtenaren. Zo meldde de Internetsite van het ministerie van 



Volksgezondheid,Welzijn en Sport op 12 januari: ‘Staatssecretaris Ross steunt 
pleidooi voor doorwerken ouderen’. Alsof de RMO juist dát nu vooral had bepleit. Er 
volledig aan voorbijgaand dat de RMO 
de oordeelvormers vooral voorhoudt, 
dat ze in de discussie over vergrijzing 
van de bevolking iets te gemakkelijk 
willen schuiven met de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
Vergetend dat nogal wat ouderen 
actief zijn als mantelzorger of 
vrijwilliger en dat die activiteiten wel 
erg onder druk komen te staan als je 
ze vervangt door een verlenging van 
de arbeidsdwang.

Onderdeel van een karikatuur en 
passend in de veelal negatieve 
beeldvorming over ouderen, zo leert 
het RMO-rapport. Dat in dit verband onder meer recente krantenkoppen citeert uit 
De Telegraaf: Generatieoorlog dreigt; Babyboomers zware last voor jongeren; 
orkaan van ellende komt op jeugd af. De RMO kritiseert dit niet mis te verstaan: 
“Babyboomers en zorgbehoevende ouderen lijken voornamelijk als profiteurs te 
worden neergezet. De samenleving gaat daarmee voorbij aan de bijdragen die deze 
mensen in het verleden hebben geleverd, nog steeds leveren of niet meer mogen 
leveren omdat ze plaats hebben moeten maken voor jongeren”. Natuurlijk moet de 
overheid rekening houden met de mogelijke gevolgen van de vergrijzing. Het is ook 
niet niks: binnen dertig jaar zullen er tegenover elke 100 ‘actieven’ naar leeftijd 
meer dan 80 ‘inactieven’ staan. Maar “de discussie over vergrijzing verdient het om 
breder te zijn dan een discussie over betaalbaarheid”, aldus de RMO. 

De Raad geeft vervolgens wat voorzetten. Zo zou je mensen die betaald actief willen 
en kunnen blijven na hun 65e, dit eigenlijk moeten toestaan. Maar je zou er dan geen 
verplichting van moeten maken. Anders wordt het, vrij vertaald, al gauw het kind 
met het badwater weggooien... En daarom zou het verstandig zijn, mensen die 
vervroegd hun betaalde baan eraan willen geven, bijvoorbeeld omdat ze actief willen 
blijven als mantelzorger of vrijwilliger, hiervoor een vergoeding te geven. 
“Bijvoorbeeld door hen via de fiscus een toeslag op hun inkomen te verstrekken”, zo 
stelt de RMO voor. Een idee waarover we behalve op MSweb nergens iets hebben 
gelezen.  

Tegelijkertijd zou de overheid “voorbeelden moeten scheppen van 
arbeidsomgevingen waarin juist ook mensen van boven de 65 jaar betaald werkzaam 
kunnen blijven, met name in de zorg”.  In dit verband wijzen de rapporteurs naar het 
plan voor een verzorgingstehuis waarin niet alleen de verzorgden, maar vooral ook de 
verzorgers zelf ouderen zijn. 

Vrijstelling sollicitatieplicht
Overigens: enkele politici hebben het, zo lijkt het, iets beter begrepen dan 
staatssecretaris Ross. Zo wil minister Aart-Jan de Geus (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid), op aanraden van CDA en PvdA, bezien of hij mensen die drie jaar 
een werkloosheidsuitkering hebben en kunnen aantonen minstens 20 uur per week 
aan mantelzorg of vrijwilligerswerk te doen, kan vrijstellen van sollicitatieplicht. Dat 
is dan al weer iets. 

Maar het zij hier nog maar eens letterlijk herhaald wat de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling schrijft: “Veel mensen nemen noodgedwongen, vaak 
onverwachts en soms ook geleidelijk, de rol op zich van mantelzorger, door een ziek 
familielid of bekende te helpen verzorgen (...). Betaalde arbeid is vaak moeilijk met 
die zorg te combineren. (...) We moeten breken met onze traditionele opvattingen 
over leven en werken. Einddoel van een dergelijke breuk is dat mensen – jong en oud 
- hun betaalde en onbetaalde werkzaamheden gelijkmatiger over hun levensloop 
kunnen plooien (..) . Een toekomstbeeld waarin mensen hun betaalde en onbetaalde 
activiteiten gelijkmatiger over hun gehele leven weten te spreiden (...). Het is nodig 
meer te investeren om de arbeidsmarkt voor oudere werknemers open te breken. 
Parallel hieraan kan ook het vrijwilligerswerk een steun in de rug gebruiken”. 

Waaraan we graag toevoegen:  Wat zouden we in Nederland zijn zonder de 
mantelzorger? Die verdient eigenlijk meer dan onze genegenheid alleen. 

De Redactie.
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Ds. C. ter Linden: ‘Afscheid nemen soms een zegen’

God en de bijbel als medicijn (2)

Als er een God bestaat, wat is dan zijn bedoeling met een ongeneeslijke ziekte 
als MS? Kunnen God en de bijbel je dan toch een medicijn zijn? We hebben het 
een bekende pastor gevraagd: dominee Carel ter Linden, sinds kort lid van het 
Comité van Aanbeveling van MS Research. Een gesprek in twee afleveringen. In 
dit nummer deel 2.

Door: Raymond Timmermans

Wie getroffen raakt door MS of van nabij ervaart dat een naaste getroffen raakt, 
voelt alles in zijn lijf in verzet komen. Doofheid, boosheid en protest volgen elkaar 
op. Je gaat twijfelen aan gerechtigheid. Als er een 
God bestaat, wat is dan hiervan zijn bedoeling? Zegt 
de bijbel daar iets over misschien? 

“De bijbel is geen gemakkelijk boek”, zei dominee 
Carel ter Linden (1933) al in het vorige nummer van 
MSzien. Hij vreest ook, dat veel mensen het boek 
verkeerd verstaan en hij begrijpt dat. “De bijbel kan 
ons vaak enig licht geven, maar blijft bij menige vraag 
toch ook het antwoord schuldig. Zelfs Jezus stierf 
volgens de twee oudste evangeliën met een vraag op 
de lippen”. 

De inmiddels gepensioneerde hervormde dominee – emeritus-predikant heet dat 
netjes – zocht voor de uitvaartdienst van Prins Bernhard, op 11 december 2004 in de 
Nieuwe Kerk van Delft, troost in een psalm: "Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u 
doorziet van verre mijn gedachten. Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan; lag 
ik neer in het dodenrijk - u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de 
dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, uw 
rechterhand mij vasthouden".

Carel ter Linden, de oudere broer van de Amsterdamse predikant en auteur Nico ter 
Linden, is ermee vertrouwd geraakt om te spreken voor koninklijk gezelschap. In de 
zestien jaar dat hij in de Kloosterkerk in Den Haag stond, waren koningin Beatrix, 
prins Claus en hun gezin geregeld onder zijn gehoor. Hij nam in 1999 afscheid.

‘Fasen in rouw’

ds. Carel ter Linden 

Maar in die jaren hadden toch vooral mensen van wie een dierbaar iemand was 
overleden zijn zorg. Zo leidde hij vijftien jaar lang gespreksgroepen van mensen die 
hun partner hadden verloren. In zijn flat in Leidschendam trekt hij ergens uit een la 
een van zijn zelf geschreven boeken daarover: ‘Een land waar je de weg niet kent’. 
Niet Nederland anno nu, maar het ‘land van rouw’. De ondertitel luidt: ‘Omgaan met 
rouwenden’. Carel ter Linden beschrijft daarin aan de hand van de bevindingen van 
deskundigen op dit gebied de ‘fasen in rouw’.
En uit eigen ervaring weet je dat die fasen ook al te onderkennen zijn na de diagnose 
van een ernstige ziekte als MS. 

Hij citeert de Amerikaanse psycholoog John Bowlby, die na de voorfase, de 
verdoving, eerst de protestfase onderscheidt, het niet aanvaarden: “Je weet het, 
maar wil het niet weten”. Daarna de desintegratiefase: “Je herkent jezelf niet 
meer”. Carel ter Linden legt uit: “Iemand heeft het verdriet om de gestorven 
partner eens genoemd: Wenen om het verloren ik. Je hebt niet alleen die ander 
verloren, je bent zelf niet meer degene die je vroeger was. En je ziet niet goed hoe 
je ooit nog een beetje gelukkig zult worden. Langzaam komt daarna de aanvaarding, 
waarbij je jezelf toestaat los van die ander een stukje nieuw leven op te bouwen, 
soms bijna met een gevoel van schuld”.  

Hij voegt eraan toe dat die fasen niet bij iedereen op dezelfde wijze hoeven te 
verlopen. “Maar als grondpatroon lijken ze me bruikbaar en herkenbaar.  En ik denk 
inderdaad, dat je iets vergelijkbaars doormaakt als je te horen krijgt een 
ingrijpende ziekte als MS te hebben. Oók dan gaat het om een afscheid: van jezelf, 
toen je nog alles kon”.  

Geen antwoord
Kan het geloof in een God door zulke gebeurtenissen, ziekte of dood, een opdonder 
krijgen? Een ziekte is immers niet gemakkelijk met het idee van een God te 
verenigen. Carel ter Linden: “Er is een lijden dat met de schepping als zodanig is 
verweven, zoals ziekte - die mensen treft zonder enig aanzien des persoons. Maar 
het is een lijden dat we niet tot God mogen herleiden. Het is verkeerd om uit de 
Bijbel af te leiden dat er een onzichtbaar bestuur is van God over de loop van ons 
leven, van onze geboorte tot en met ons sterven”. 

Niettemin begrijpt hij heel wel, dat ziekte invloed kan hebben op het denken over 
God. Dat lichamelijke aandoeningen mensen danig op de proef kunnen stellen. Dat 
zieke mensen soms vechten tegen jaloezie, om wat ze anderen vrolijk en 
ongehinderd zien doen, iets wat zij vroeger zelf ook zo graag deden. “Of je voelt je 
schuldig tegenover je partner, omdat die door jouw handicap nu ook beperkt is 
geraakt in de mogelijkheden, en je wordt daar intens verdrietig van. Maar ik heb het 
idee dat er vreemd genoeg ook pluspunten zijn. Zo hoorde ik van een vrouw, die door 
ziekte haar werk moest neerleggen, dat ze nu als vrijwilliger een hele wereld van 
lotgenoten heeft ontmoet, wat haar gevoeliger heeft gemaakt, milder. En een man 
met MS zei me: Vroeger had ik geen tijd voor mijn partner. Nu praten we met 
elkaar, eten we in alle rust met elkaar! Weer een ander zei me: Ik was een jaar 



opstandig, daarna ben ik eens gaan kijken wat ik allemaal nog wél kon, en besloot ik 
er iets van te maken”. 

Een heel proces, dat vaak met ongeloof en woede begint, totdat de harde 
werkelijkheid doordringt. “Én – mag je hopen – dan óók het besef dat je het de MS 
niet moet gunnen dat die  joú de baas wordt, en dat je met deze nieuwe situatie zult 
moeten leven. En waarachtig, mensen ontdekken soms nieuwe mogelijkheden”.  

Begin en eind
Ter Linden weet dat sommigen op grond van een en dezelfde bijbel aan God veel 
meer regie toeschrijven dan hij. Mevrouw drs. A.B.F. Hoek-van Kooten bijvoorbeeld, 
arts, echtgenoot van een predikant, zuster van
een neuroloog en docent Geneeskunde aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. Zij verdedigde in 
april 1997 in het blad MenSen van de MS 
Vereniging Nederland (MSVN) met klem de 
stelling: "Over het begin en het eind van het leven 
gaan we niet. Dat is een zaak van de Heere God. 
Wij hebben het leven van God gekregen en 
daarom mogen wij daar niet eigen baas over zijn". 
Ook zei ze: "Ik vind dat niemand pijn hoeft te 
lijden. Artsen mogen niet het leven tot elke prijs 
verlengen. Maar euthanasie, hulp bij zelfdoding, 
dat keur ik af".  

Carel ter Linden denkt er anders over. “Ik ken de 
situaties niet van een onomkeerbaar en 
ondragelijk lijden, waarin iemand met MS terecht 
kan komen, maar principieel is zo’n situatie 
natuurlijk niet verschillend van een soortgelijke 
situatie bij een andere ziekte. En daarvan zeg ik, euthanasie een zegen te vinden als 
mogelijkheid om, als je tenminste vasthoudt aan de daarmee verbonden wettelijke 
criteria, in nauw overleg met artsen, een ondragelijk ziekteproces te beëindigen. 
Wij hebben bij de ziekte van mijn vrouw Diede van nabij meegemaakt met welk een 
eerbied deze kwestie behandeld is en tot een goed einde gebracht. Het was voor 
mijn vrouw geen eenvoudige beslissing, maar zij heeft zich altijd gesteund gevoeld 
door de wetenschap, dat, als de pijn niet meer te dragen zou zijn, deze laatste weg 
van euthanasie in haar situatie volstrekt gerechtvaardigd was”.  

Hij beseft dat er veel mensen zijn als mevrouw Hoek-van Kooten die hiertegen 
godsdienstige bezwaren hebben en hij kan zich er zelfs in verplaatsen. Maar hij 
deelt hun oordeel dus niet. “Godsdienstige bezwaren zijn meestal terug te voeren op 
de gedachte dat het leven ons door God gegeven is, en dat ook hij alleen dat leven 
mag beëindigen. Maar het is mijns inziens niet vol te houden dat God ons het leven 
geeft. In laatste instantie wel, inzoverre hij de schepper is van mens en wereld, en 
van heel dat instrumentarium, waarmee wij kinderen kunnen verwekken. Maar er is 

een groot tussengebied tussen God en mens, waarin de laatste, de mens, 
verantwoordelijk is voor de schepping van nieuw leven, de instandhouding daarvan en 
zelfs van de beëindiging”.

Dominee Ter Linden meent dat ieder mens, eenmaal op aarde, verantwoordelijk is 
voor zijn of haar eigen levenswijze. “Van een zogenaamd natuurlijk verloop van ons 
leven is eigenlijk geen sprake. Alles hangt af van wat wij eten, welke lucht wij 
inademen, hoe wij leven. En in geval van ziekte: van de kunde van artsen, van wat de 
medische wetenschap plotseling kan, van onze levenswil en levenskracht”.  

Euthanasie
Opnieuw valt het woord euthanasie. Zowel passieve euthanasie - het niet gebruik 
maken van middelen die de levensduur zouden kunnen verlengen – als actieve 
euthanasie – het beëindigen van het leven door een medische ingreep. “Het komt mij 
vreemd voor als een zieke, bij de medische ingrepen die toch altijd al plaatsvinden, 
zou moeten wachten tot het bittere einde. Wij respecteren het toch tenvolle, als 
iemand, voor wie het leven totaal ondragelijk is geworden, iemand die geen enkele 
verantwoordelijkheid tegenover wie ook nog bindt aan dit bestaan, zou besluiten te 
stoppen met eten en drinken? Of als zo iemand tegen de arts zegt: nu maar geen 
ingrepen meer? Daar speelt Gód toch geen rol in, anders dan dat ik mij voor kan 
stellen, dat een gelovig iemand juist in verbínding met deze God dit besluit neemt?” 

Ter Linden is als predikant tweemaal bij actieve euthanasie betrokken geweest. Hij 
wijst erop dat zo'n beslissing altijd in de eerste plaats in overleg met een arts en 
diens collega tot stand komt. “Ik heb die keren dat ik daarbij was, steeds grote 
eerbied gehad voor de wijze waarop alle betrokkenen daarmee omgingen”. Dominee 
Ter Linden voegt er aan toe: “Er is een hoop gewonnen op het gebied van 
pijnbestrijding, maar niet alle pijn is weg te nemen. Ik vind het volkomen 
verantwoord als een mens dan uiteindelijk zegt: Ik heb gedaan wat ik kon, ben in 
vrede met iedereen, ik houd het nu niet langer vol, geef me nu maar een spuitje”. 

Er is met andere woorden naar zijn oordeel een leven, dat geen leven meer is, maar 
enkel nog, zoals hij stelt, een fysieke worsteling met de dood. “Als in het zicht van 
het einde de pijnen daarbij onhoudbaar worden, is het soms een zegen ook afscheid 
te mogen nemen. Dat is een humane zaak. Dit hoort voor mijn gevoel en voor mijn 
geloof helemaal binnen de ruimte die God ons gegeven heeft om barmhartig en 
liefdevol met elkaar om te gaan”.
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Hersenbank-directeur prof. D. Swaab zoekt MS-donoren:

‘Hersenen van doden zijn van levensbelang’

De Nederlandse Hersenbank is inmiddels wereldwijd vermaard. Begonnen met 
onderzoek naar de Ziekte van Alzheimer, maar inmiddels ook met 
onderzoeksafdelingen voor de Ziekte van Parkinson, ME, depressies, 
eetstoornissen en voor multiple sclerose (MS). Oprichter en directeur prof. dr. 
D.F. Swaab zou echter graag de zekerheid hebben van méér hersendonoren, 
vooral van mensen met MS.

Door: Hanneke Douw

“Het onderzoeken van de hersenen van dode mensen is van levensbelang om de 
complexheid van de ziekte MS ooit te kunnen begrijpen. We hebben niet genoeg aan 
het bestuderen van scans, bloed en afgenomen hersenvocht. Zelfs dierproeven zijn 
niet afdoende. MS is nooit volledig te imiteren in een dier.  

Vandaar het belang van hersendonoren. Ik roep graag alle 
mensen hiertoe op, ook en vooral mensen met MS. Zij kunnen 
ervan overtuigd zijn, dat we hun hersenen uitsluitend voor MS-
onderzoek gebruiken. Dat lijkt me toch een mooie gedachte”. 

Aan het woord is prof. dr. Dick Frans Swaab (1944), directeur 
van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek in 
Amsterdam en tevens van de daar gevestigde Hersenbank. Een 
gerenommeerd onderzoeker. Auteur inmiddels al van 350 
artikelen in prominente medische tijdschriften en schrijver van 
negen boeken. Voor mensen met MS een belangrijk man, zo leer je snel. Hij zorgt 
immers voor heel bijzonder onderzoek van de hersenen van mensen met MS. 
Onderzoek naar welke processen op welke wijze zijn verstoord. Omdat de hersenen 
een orgaan zijn waarvan niets weg te halen valt zolang je leeft, heb je voor dat 
onderzoek hersenen nodig van overleden mensen, vooral ook mensen met MS. En daar 
maakt prof. Swaab zich druk om. 

Zijn instituut oogt zakelijk van buiten, maar eenmaal binnen in de kamer van  de 
bevlogen prof heb je het gevoel in een gezellige bibliotheek te zijn beland. Wanden 
met boeken, een grote tafel in het midden en een vriendelijk interieur. Geen kille 
zakelijkheid hier. 

Vader van twee kinderen is hij en pleegvader van een dochter. Veel was hij niet thuis. 
Zijn eigen opvoeding temidden van hormoonweefsel en zenuwartsen – of zoals ze 
officieel heten: endocrinologen, pathologen en psychiaters - maakte ook hem tot 

bevlogene in de medische wereld. Die van het onderzoek wel te verstaan. De 
medicijnenstudie zelf inspireerde hem niet. 
Zijn zoon heeft de bezetenheid geërfd, zijn dochter is de artistieke kant opgegaan. 

Uit nood
“We hebben de Nederlandse Hersenbank in 1985 opgericht. Eigenlijk uit nood 
geboren”, aldus Swaab, destijds al directeur van het Nederlandse Instituut voor 
Hersenonderzoek (NIH). Hij zocht naar de oorzaken van Alzheimer en had daarvoor 
op dat moment vijf Alzheimergevallen gedocumenteerd in vier jaar.  “Onwerkbaar 
weinig”, volgens Swaab. 

Dus ging hij samen met de neuropatholoog prof. dr. F. Stam op zoek naar 
medestanders en financiers voor een Hersenbank, een verzamelpunt van 
hersenweefsel, toen nog uitsluitend voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. 
Allereerst probeerden ze in bejaardentehuizen donoren te vinden met een 
neurologische aandoening. Om goed vergelijkingsmateriaal te hebben vroegen ze 
daarbuiten aan mensen zonder neurologische aandoeningen hun hersenen af te staan. 
“Na hun dood wel te verstaan”. Voor de financiering weet hij zich sinds 1990 onder 
meer gesteund door de Stichting MS Research. 

Gevoelig
Swaab: “Veel mensen werkten mee maar er waren er ook die afwijzend reageerden. 
Het afstaan van je hersenen ligt gevoelig. Hersenen zijn heel privé. Al je gedachten en 
je gevoelens zitten erin opgeslagen. Volgens sommigen huist de ziel er, en dat maakt 
het wel héél ingewikkeld. Trouwens, mensen zonder aandoening voelen de noodzaak 
veel minder. Ze moeten zich al erg verbonden voelen met een ernstig ziek familielid of 
zieke vriend of vriendin. En dan nog, laten registreren dat je je hersenen na je dood 
wilt afstaan... Dat zien velen niet zo zitten”. 

Swaab is er heel direct over: “Hersenen bestaan uit zo’n honderd miljard hersencellen. 
Bij overlijden is alle werkzame inhoud van die hersenen weg. En dat is het dan. Voor 
velen wellicht onverteerbaar maar helaas: zo onbelangrijk zijn wij”. Hij lacht er 
minzaam bij. Niet dat hij niet begrijpt dat het moeilijk ligt. Hij is zelf donor, maar 
heeft aan de heren pathologen al haarfijn uitgelegd waarvoor ze zijn brein niét mogen 
gebruiken. “Onderzoek naar zaken bijvoorbeeld die al eerder op die manier zijn 
gedaan en niks hebben opgeleverd. Dat wil ik niet”. Hij grinnikt... zelfs na de dood 
blijft hij prof. 

De Hersenbank-afdelingen voor onderzoek naar multiple sclerose, Parkinson, de 
spierziekte ALS en depressies dateren van 1990. “We hebben toen donoren geworven 
tijdens speciale bijeenkomsten en nu beschikt de Hersenbank over ruim 1800 
codicillen. De helft van mensen met een neurologische aandoening”. 

De procedure
Wanneer iemand met een hersencodicil sterft en daarmee toestemming geeft zijn 
hersenen te doneren aan de Hersenbank is de procedure als volgt. De familie of de 
organisatie van een ziekenhuis, verpleeghuis of bejaardentehuis wendt zich direct na 



het overlijden van de codicilhouder tot de meldkamer van het ziekenhuis van de Vrije 
Universiteit (VU) in Amsterdam. Die meldkamer neemt contact op met de Hersenbank. 
Deze gaat er dan voor zorgen dat de codicilhouder binnen vier uur na overlijden, met 
een speciale lijkwagen - van een uitvaartbedrijf waarmee de Hersenbank samenwerkt 
– wordt opgehaald. 
In het VU Medisch Centrum staat op dat moment een team klaar onder leiding van een 
patholoog om de hersens weg te nemen. Hersen-obductie heet dat. Ze werken snel en 
vakkundig. Dit om het hersenweefsel optimaal geschikt te houden voor onderzoek. 

“Het brein van iemand met een neurologische aandoening als MS gebruiken we alleen 
voor onderzoek naar MS. De hersenen van iemand uit wat we de controle-groep 
noemen, mensen dus zonder neurologische aandoening, gebruiken we voor welk ander 
onderzoek ook dat op dat moment aan de orde is”, vertelt Swaab. “Het hele team van 
de Hersenbank komt desnoods ‘s nachts uit bed om zo’n obductie uit te voeren. En dat 
moet ook wel, snelheid is geboden”. 

Achterhoofd
Prof.  Swaab doceert: “Bij de obductie maken we een klein sneetje 
in het achterhoofd. De hoofdhuid trekken we over het hoofd naar 
voren waarna we een klein luikje in de schedel zagen. We halen het 
brein eruit, wegen het en onderzoeken het onmiddellijk op 
afwijkingen. De patholoog snijdt uit ongeveer honderd delen een 
stukje weefsel weg ter grootte van een twee-euromunt. Zo heb je 
allemaal plakjes die we vervolgens meestal invriezen. 

Na de obductie wordt de schedel opgevuld met watten, de hoofdhuid weer eroverheen 
getrokken en dichtgenaaid. Voor familie en vrienden onzichtbaar. De overledene gaat 
per lijkwagen weer terug naar dierbaren of tehuis en kan dan dus gewoon worden 
opgebaard”. Swaab voegt er bij herhaling aan toe: “En ga er maar vanuit dat we dit 
alles met uiterste zorgvuldigheid doen”. 

Vooral de snelheid van handelen maakt de Nederlandse Hersenbank uniek. De obductie 
en bewaarstelling heeft zo snel mogelijk na overlijden plaats. “De hersenen zijn dan 
nog in optimale conditie, want hersenen sterven na overlijden heel snel af”. 

De Hersenbank kan het weefsel heel lang bewaren. “De ontwikkeling gaat zo snel, dat 
je op den duur hersenweefsel van tientallen jaren oud nog zal kunnen gebruiken voor 
onderzoek”.

Uit de hele wereld
Onderzoekers uit de hele wereld doen een beroep op de Nederlandse Hersenbank 
voor hersenweefsel. “We honoreren veel van die aanvragen. Maar altijd onderzoeken 
we dan eerst terdege of het onderzoek nieuw is en dus iets toevoegt, en vooral of er 
aan alle criteria voor het verkrijgen van weefsel is voldaan”.  

Dwarsdoorsnee van hersenen van iemand met
MS. De 'MS-lesies' zijn de licht gekleurde 

plekken.

Hanneke Douw (l) en Inge Huitinga 

Swaab vertelt dat het hersenonderzoek naar MS al veel heeft opgeleverd. “Zo heeft 
het onderzoeksinstituut TNO met hersenweefsel van de bank kunnen aantonen dat bij 
MS de aanval zich niet alleen tegen de 
eiwitten in de  myelinelaag richt maar ook 
tegen andere eiwitten”. Myeline is de 
beschermende stof rond zenuwvezels. Bij 
mensen met MS is die myeline beschadigd, 
hetgeen kortsluitingen veroorzaakt in het 
zenuwverkeer. 

‘Stress-as’

Swaab zal op de jubileumbijeenkomst van de 
dan 25-jarige Stichting MS Research, op 
woensdag 30 maart in Amsterdam, 
uitgebreid vertellen over het onderzoek van 
zijn pupil dr. Inge Huitinga naar de zogeheten ‘stress-as’ bij mensen met MS. Zij 
werkt in de kamer naast die van Swaab en schuift regelmatig bij hem aan. Zo ook deze 
middag. “De stress-as is onder meer verantwoordelijk voor de productie van het 
bijnierschorshormoon”, licht zij toe. “Ik heb goede redenen om aan te nemen dat de 
stress-as bij mensen met MS een grote rol speelt bij de onderdrukking van ernstige 
MS-achtige verschijnselen. Bij sommige mensen met MS, voornamelijk de groep die 
erg jong is en snel achteruit gaat, blijkt namelijk dat die stress-as totaal stilligt, als 
het ware verlamd is. Alhoewel de stress-as normaal dus het bijnierschorshormoon 
produceert doet hij dat bij mensen met ernstige MS problemen niet of veel minder. 
Het hormoon zit daarom ook in het ontstekingsremmende middel Prednison”. Inge 
Huitinga is voor dit onderzoek door MS Research het ‘MS Fellowship’ toegekend, een 
predikaat waaraan de stichting enige tonnen extra 
subsidie heeft verbonden. 
De ‘stress-as’ zorgt dus voor het in toom houden van  
ziekte en bij de groep mensen met ernstige MS werkt 
die as niet en gaat de aftakeling snel. Waar Huitinga 
naar zoekt is hoe dit kan en vooral hoe je de snelle 
aftakeling bij de groep met zeer ernstige verschijnselen 
in toom kunt houden. Want er mag dan aan het verloop 
van de ziekte MS niks te doen zijn, aan de snelheid 
waarmee dat gebeurt wellicht wel. 

Inge Huitinga is ervan overtuigd dat MS zich in de 
hersenen afspeelt en gedreven als ze is zoekt ze door, 
dag in dag uit. Ook Swaab gelooft dat MS primair een 
hersenziekte is, maar denkt dat daarnaast ook virussen 
een rol kunnen spelen. Ze praten er vanzelfsprekend vaak over.  

Maar hoe lang de oplossing voor MS nog op zich zal laten wachten, daarover is zelfs de 
professor heel voorzichtig. “Je kunt MS als een puzzel zien waarvan je pas achteraf 
weet uit hoeveel stukjes hij heeft bestaan. Dus is vooraf speculeren over het aantal 



stukjes onzinnig. MS is complex. Gedegen onderzoek en samenwerking met heel veel 
anderen is dan noodzakelijk”. 

Ook elk prettig gesprek is eindig. Inge Huitinga loopt mee naar beneden en praat door 
over haar onderzoek en de uitkomsten. Soms wordt ze wel eens moe van zichzelf, 
bekent ze, maar voort gaat ze weer, met Dick Swaab in haar kielzog.

Een mooi stel tegen MS. 
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DONOR WORDEN KAN

Donor worden doe je door contact op te nemen met de Hersenbank en samen met een 
dierbare de formulieren in te vullen en te ondertekenen die je krijgt toegestuurd. Let op: 
als je al orgaandonor bent ben je nog geen hersendonor! 
Zodra alles rond is, krijg je een pasje waarop je gegevens staan vermeld. Dat draag je bij 
je. Zorg dat minstens één vertrouwenspersoon weet wat je doet en waarom. 

Donor worden doe je voor anderen, voor toekomstige patiënten. Je kinderen, andere jonge 
mensen. Met de gedachte dat verder onderzoek naar de oorzaken van MS mogelijk in de 
toekomst de oplossing kan betekenen, niet alleen voor MS maar ook voor andere 
ziektebeelden.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Dr. Rivka Ravid, coördinator van de Nederlandse Hersenbank 
Meibergdreef 33 
1105 AZ Amsterdam 
telefoon: (020) 5665499 
of kijken op www.hersenbank.nl
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Een bijzondere vorm van ‘kinderen voor kinderen’ 

MSkidsweb klaar voor de start

Er zijn in Nederland wel meer ‘kinderen voor kinderen’ bezig, maar dit kan wel 
een heel bijzondere vorm worden: mskidsweb.nl. De site van en voor kinderen 
van mensen met MS. Actief vanaf woensdag 30 maart 2005. Nu nog 
grotendeels in handen van drie volwassen vrouwen, maar als het goed gaat, zal 
dat op den duur steeds meer een zaak worden van de kinderen zelf.

Door: Raymond Timmermans 

Toen MSweb eind 2002 de Biogen MS Zorgprijs kreeg - 5000 euro voor 
‘vrijwilligers die zich op een bijzondere manier inzetten voor mensen met multiple 
sclerose’ - stond de bestemming vast. MSweb zou het geld steken in de 
ontwikkeling van een ‘site in een site’: een site 
vooral voor kinderen met een ouder die MS heeft. 
Zover is het nu. Op 30 maart 2005, tijdens de 
viering van het zilveren jubileum van de Stichting 
MS Research - hoofdsponsor van MSweb - zal het 
startsein klinken van MSkidsweb. 

De mensen voor en achter die site zijn er klaar 
voor: drie vrouwen met MS, van wie twee moeder. 
De afgelopen maanden zijn ze druk aan het 
bedenken en scheppen geweest om niets aan het toeval over te laten: Ilse 
Hendriks, Loes van Vucht en Anna Bouyeure-Oerlemans. “Wij hebben ons daarbij 
vooral gerealiseerd dat de meeste mensen met MS tussen hun twintigste en 
veertigste te horen krijgen dat ze de ziekte hebben en dat er dan vaak jonge 
kinderen in het spel zijn. Of dat je als jong-volwassene net aan het nadenken bent 
over het krijgen van kinderen. Dan kan het dus haast niet anders zijn, dan dat er 
best veel kinderen moeten zijn die behoefte hebben aan informatie over MS. Bij 
wie soms een heleboel vragen door het hoofd spoken. Wij denken dat dan een eigen 
web voor de kids een heel goed middel kan zijn. In die overtuiging zijn we aan dit 
project begonnen”. 

Canadees onderzoek
Een van hun inspiratiebronnen was een Canadees onderzoek naar ‘hoe kinderen 
omgaan met een ouder die MS heeft’. Een onderzoek verricht onder auspiciën van 
het Canadese MS-Genootschap, de Multiple Sclerosis Society of Canada. Een 
belangrijke uitkomst van dat onderzoek is, dat kinderen met een ouder die MS 
heeft vaak met veel lastige vragen blijven zitten. Zo blijken ze beter te willen 

de muizen van MSkidsweb 



weten: 
- wat er precies bij MS aan de hand is; 
- of zij er misschien zelf schuld aan hebben of straks voor verergering van de 
ziekte de schuld kunnen krijgen; 
- of ze boos mogen zijn of verdrietig over de ziekte van hun vader of moeder; 
- wat te kunnen doen om het leven thuis zo leuk mogelijk te maken. 

Waarop de MSwebbers bedachten: nou kunnen die kinderen met hun vragen naar 
hun ouders toegaan, maar dat doen ze misschien liever niet. Waarom dan niet die 
vragen beantwoorden door middel van de eigentijdse computer? Geef ze een eigen 
site, om te beginnen maar eens voor kinderen tussen tien en veertien jaar. 
En geef ze langs die weg informatie over de ziekte en bovendien de gelegenheid 
met elkaar in contact te komen. “Een site die hen beter leert begrijpen wat de toch 
zo onbegrijpelijke ziekte MS inhoudt. En dat alles zó duidelijk, dat de jongens en 
meisjes die het aangaat, de informatie zelfs kunnen gebruiken voor een 
spreekbeurt op school”. 

Loes, Ilse en Anna hebben de tekstuele invulling verzorgd. Boris Claasen heeft de 
hand gehad in de speelse vorm met een hoofdrol voor een muis – of beter een MuiS, 
met hoofdletters M en S - met als achtergrond een gatenkaas. Een muis die je 
steeds voor een ander onderwerp kunt aanklikken. De aldus ontstane website 
mskidsweb.nl is straks zowel direct als via de ‘moedersite’ MSweb te bereiken.  

Zes hoofdonderdelen
De site kent zes verschillende hoofdonderdelen:  
- informatie over de diverse aspecten van de ziekte MS; 
- de technische uitleg, over wat myeline is, wat Schubs zijn, over de belangrijkste 
vormen van MS, enzovoort; 
- ‘En ik dan?’: ervaringen en tips van kinderen met een ouder die MS heeft; 
- het ‘gastenboek’, waarin kinderen zelf kunnen schrijven wat ze willen; 
- ‘Multiple Pret’, een rubriek met knutselideeën, recepten, een quiz en een puzzel; 
- de ‘bieb’, met telefoonnummers, e-mail adressen en andere informatiepunten. 

Om te beginnen dus een informatiehoofdstuk dat probeert antwoord te geven op 
vragen als: waarom ligt mijn vader elke middag op de bank te slapen, kun je invalide 
worden van MS en waarom laat mijn moeder zo vaak iets vallen? Met als het even 
kan speelse antwoorden. Bijvoorbeeld hoe het voelt als je MS hebt: “Probeer eens 
je veters te strikken als je afwashandschoenen aan hebt”. En hoe je soms loopt 
met MS: “Probeer eens te rennen om de bus te halen met je voeten in een paar heel 
grote rubberen laarzen die tot de rand toe vol zitten met zand...” 

Maar ook bloedserieuze antwoorden op buitengewoon moeilijke vragen: 
- “Kun je dood gaan door MS?” 
- “Nee, je gaat niet dood door MS. Maar je kunt natuurlijk wel, net als iedereen, 
van de trap vallen of een verkeersongeluk krijgen. En als je door de MS zo erg 
verlamd zou raken dat je altijd in bed moet liggen, kun je wel makkelijker 
longontsteking of andere complicaties krijgen, maar dat komt gelukkig bijna nooit 

voor”.  

- “Kunnen kinderen ook MS krijgen?” 
- “Als je MS krijgt is dat bijna altijd tussen de 20 en 40 jaar. MS is niet erfelijk 
maar het lijkt zo te zijn dat je toch een iets grotere kans hebt om het ook te 
krijgen als het in jouw familie voorkomt. Een heel enkel keertje krijgt een kind MS, 
maar dat gebeurt echt bijna nooit”. 

Drievrouwschap
De drie belangrijkste mensen achter de site, Ilse, Anna en Loes, vormen samen een 
uniek driemanschap... of beter drievrouwschap. Ze hebben alle drie MS, verschillen 
in leeftijd maar liefst zestien jaar, mét en zónder kinderen, maar hebben dezelfde 
basisgedachten en drijfveren. 

Ilse – in 1973 geboren in Gouda, woont in Breda en is leidinggevend medewerkster 
van Vakantiepark Beekse Bergen. Ze kreeg zeven jaar geleden MS, gebruikt 
ontstekingsremmers en is door de ziekte teruggegaan naar 
zestien uur werk per week: “Ik heb aan mijn broertje van 
twaalf en mijn kleine petekindjes gemerkt hoe moeilijk het 
is duidelijk uit te leggen wat MS is. Kinderen zijn erg 
nieuwsgierig, willen graag zoveel mogelijk weten. Ik wil 
dolgraag kinderen duidelijk maken wat MS inhoudt maar ze 
ook de ruimte geven om hun eigen ervaringen uit te wisselen, 
zodat ze bijvoorbeeld zien dat er niet alleen maar nadelen 
zitten aan het hebben van MS. En ik wil ze tegelijk ook wat 
extra ontspanning bieden. Kinderen kunnen met zo'n site 
beter gaan begrijpen waarom dingen met MS gaan zoals ze gaan. Maar de site kan 
ze tegelijkertijd ook een wat onbezorgdere jeugd geven”. 

Loes – in 1965 geboren in Weert, woont in St. Michielsgestel. Loes is onder meer 
personeelswerker geweest en opgehouden met werken in 1992, na de geboorte van 
eerste zoon Pieter;. In 1994 kwam zoon Joost en in 1995 de diagnose MS. Ik heb 
een aantal jaren fulltime iemand in huis gehad voor het 
meeverzorgen van de kinderen en het huishouden. “Omdat ik 
twee kinderen heb van nu tien en twaalf jaar denk ik dat ik me 
redelijk goed kan inleven in het gevoel en de gedachtewereld 
van kinderen. Mijn kinderen zijn opgegroeid met een moeder 
die nu eenmaal niet alles kan. Het is voor hen heel gewoon dat 
ik ‘s middags even rust. Ook helpen zij mij met kleine dingen in 
het huishouden. Ieder heeft een kleine taak, bijvoorbeeld 
vuilniszakken buiten zetten of zware spullen uit de kelder of 
garage halen, een wasmand naar boven of beneden, eigen 
slaapkamer stofzuigen. Zonder gemopper. Het hoort er gewoon bij binnen ons 
gezin. Maar ik begrijp ook heel goed: praten met je ouders over MS is natuurlijk 
prima, maar ervaringen uitwisselen met kinderen die in dezelfde situatie zitten is 
toch heel anders. Daar maken we Kidsweb vooral voor. Kinderen zelf laten schrijven 
en lezen, zelf het gevoel laten krijgen dat ze niet de enigen zijn met een ouder die 

Ilse Hendriks 

Loes van Vucht 



MS heeft”. 

Veel goeds
Anna  - geboren Rotterdamse, 1957, woont nu in Velp, Gelderland. Anna studeerde
klassiek gitaar, richtte in 1985 een eigen gitaarschool op en gaf daar les tot de 
zomer van 2003. Ze heeft twee zelfstandig wonende kinderen, een zoon en een 
dochter: “MS heeft naast een berg onzekerheden ook veel goeds in mijn leven 
gebracht. Ondanks de blijvende uitval van mijn rechteroog, tintelende en 
verzwakte handen waardoor ik niet goed meer kan gitaarspelen, slappe benen en 
onverklaarbare vermoeidheden, heb ik meer plezier dan voordat ik MS kreeg. 
Natuurlijk moet ik veel dingen laten zoals muziek maken op 
hoog niveau, werken op vaste tijden, fietsvakanties, lange 
wandelingen, doorzakken met vrienden, bergen werk 
verzetten… maar ik ben wel in de gelegenheid gekomen om 
allemaal nieuwe dingen te ontdekken. Zoals nu dus deze site. 
Waarvan ik hoop dat die kinderen zo goed informatie gaat 
geven over MS, dat ze makkelijker over de ziekte kunnen 
praten en dat ze meer begrip zullen hebben voor hun zieke 
ouder als het even wat minder gaat. Dat ze zich ook niet zo 
gauw meer schamen voor de wandelstok of de rolstoel die af 
en toe van stal gehaald moet worden. Ik denk namelijk dat kinderen best veel 
kunnen hebben, zolang ze het maar begrijpen, of het nu over ziekte gaat of over 
ongelijkheid in de wereld. Als er voldoende uitleg is, zullen ze er beter mee om 
kunnen gaan”.  

Ilse haakt in: “Zeker. Of het nu gaat om de vraag waarom de ene wel een ziekte 
krijgt en de ander niet, of waarom het gemiddelde kind in Afrika er meestal veel 
slechter aan toe is...” 

Eigen zorgenkind 
De drie doen het werk aan de site samen, maar hebben daarbij toch ook ieder een 
eigen zorgenkind. Anna: “Ik heb jarenlang les gegeven, dus heb ik de uitlegpagina’s 
voor mijn rekening genomen”. Ilse levert de vrolijke onderdelen aan, al volgt ze – 
omdat ze tevens in de redactie zit van MSweb – ook het nieuws over de ziekte op 
de voet. Loes probeert allereerst de reacties en vragen van de jonge lezers in 
goede banen te leiden. 

Ze hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Ilse: “Ik kan me namelijk zo 
goed voorstellen dat kinderen herkenning zoeken bij leeftijdsgenoten die in 
dezelfde situatie zitten. Ik hoop dat MSKidsweb hiervoor een geschikte site zal 
zijn, dat de kinderen er iets aan hebben. En dus dat mskidsweb.nl maar net zo’n 
succes mag worden als mama-MSweb!” 

Loes en Anna glimlachen instemmend. 
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Saskia’s man met MS in verpleeghuis 

‘Ons huwelijk is eigenlijk al een tijd voorbij’

Saskia Schippers (1964) en Dinand Heijnk (1963) ontmoeten elkaar twintig 
jaar geleden op Terschelling. Saskia is er op vakantie en Dinand zit op de 
zeevaartschool. Enkele jaren na deze ontmoeting trouwen ze. Terwijl 
Saskia in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle werkt, vaart Dinand de wereld 
rond. Als er kindertjes komen blijft Saskia thuis voor de kinderen terwijl 
Dinand nog steeds vaart. Totdat Dinand MS krijgt en de rollen worden 
omgedraaid.

Door: Nora Holtrust

In december 2000 schrijft Dinand: “Als ik het rationeel bekijk, heb ik niet 
veel klachten van mijn MS.  Want ik zit niet in een rolstoel en kan nog lopen. 
Ik kan nog werken, al is het niet op volle kracht. Ik 
kan nog steeds mijn beroep als zeeman uitoefenen. Ik 
ben een van de geluksvogeltjes met lichte MS. Mijn 
klachten bevinden zich niet op de voorgrond”.* Dinand 
weet dan sinds twee jaar dat bij de klachten die hij 
heeft het etiket MS hoort.  

Zeeman
Ruim vier jaar later zitten we bij Saskia op de bank in 
haar gezellige huis in Zwolle. De kinderen – Renée (13 
jaar), Bart (11 jaar) - hebben vakantie en zijn boven aan het computeren al 
komen ze wel even kijken met wie Mama aan het praten is. Saskia vertelt hoe 
zij en Dinand elkaar twintig jaar geleden op Terschelling hebben leren kennen. 
Dinand, boerenzoon uit de Achterhoek, “was echt een zeeman in hart en 
nieren”. Zijn opleiding heeft hij op de zeevaartschool op Terschelling gedaan. 
Tijdens een vakantie met een stel vriendinnen ontmoette ik hem in het 
plaatselijke café”. De vonk sloeg over en een paar jaar later zijn Saskia en 
Dinand getrouwd. Ze gaan in Zwolle wonen, waar Saskia als verpleegkundige in 
het Sophia Ziekenhuis werkt. 

In die beginperiode, toen er nog geen kinderen waren, voer Dinand in een half 
jaar tijd de hele wereld over terwijl Saskia fulltime als verpleegkundige 
werkte. “Maar toen er kinderen kwamen zei ik: ik vind het prima dat je vaart, 
maar zes maanden weg vind ik te lang. In die tijd kon je elkaar ook nauwelijks 
bellen. Hij vond een andere baan waarbij hij maar drie maanden van huis was 
en dichterbij, zodat het bellen ook makkelijker was”. Saskia werkt eerst nog 

Saskia Schippers 



parttime in de wijkverpleging maar als de kinderen groter worden stopt ze 
daarmee. Met een vader op zee, vindt ze het beter dat moeder thuis bij de 
kinderen blijft.  

Diagnose
Dinand heeft al een aantal jaren klachten als hij in 1998 de diagnose MS 
krijgt. Aanvankelijk blijft hij varen, zij het op halve kracht. Saskia vertelt: 
“De eerste jaren dat Dinand MS had, merkte je nauwelijks iets van zijn 
klachten. Hij had zoiets van, nou ja, ik heb MS, OK. Zodanig dat de neuroloog 
op een gegeven moment zei: je bent de 
eerste vijf jaar door en statistisch gezien 
heb je dan een hele goeie kans dat het ook 
zo blijft. Dinand heeft zich daaraan 
vastgeklampt. In feite ontkende hij zijn 
ziekte. Pas toen hij zieker werd, had hij 
pas zoiets van: ja verdorie, ik mankeer dus 
echt wat”.  

In 2002 kan Dinand zijn klachten niet 
langer negeren en moet hij stoppen met 
varen met als gevolg dat hij in de WAO 
terecht komt. “Ons inkomen ging toen behoorlijk achteruit. Je hebt dan in 
feite geen keus; ik moest op zoek naar een baan. Nou vond ik weer aan het 
werk gaan eigenlijk wel heerlijk, omdat ik het thuiszitten een beetje had 
gezien”. Saskia gaat fulltime werken bij de centrale van de thuiszorg. Daar 
zitten ook avonddiensten bij, maar dat is geen probleem omdat er nu een 
vader thuis is. 

Huisvader
Dinand als huisvader lijkt eerst goed te gaan. “Hij had af en toe wel een 
Schub maar met behulp van de nodige medicijnen, herstelde hij altijd vrij 
goed”. Achteraf gezien, realiseert Saskia zich dat het toen al steeds slechter 
met het denken van Dinand ging. “Ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment 
zelf de boodschappen weer gaan doen. Want dan stond hij ergens in een winkel 
en dan wist hij niet meer wat hij daar deed. Omdat ik vroeger in mijn werk 
ook veel met mensen met MS te maken heb gehad, dacht ik soms wel eens: dit 
gaat vast niet goed. Maar dan zo van: over tien jaar zal ik alles wel voor hem 
moeten regelen”.

Dat ‘alles voor hem moeten regelen’ komt echter al een stuk eerder. “Twee 
jaar geleden kom ik op een ochtend beneden en vind ik Dinand op de bank. Hij 
was naar de WC geweest en kon de trap niet meer op en was daarom op de 
bank gaan liggen. Ik moest die dag werken en heb beneden een bed voor hem 
gemaakt. Van hem hoefde ik echt niet thuis te blijven maar toen ik halverwege 
de ochtend belde bleek het helemaal niet goed te gaan. Opeens kon hij niet 
meer staan, was incontinent en helemaal de kluts kwijt”.

het hele gezin op vakantie in 1999 

Verpleeghuis
Na een week thuis tobben – de eigen neuroloog is op vakantie – wordt Dinand 
opgenomen in het ziekenhuis.  Alle mogelijke medicijnen en kuren gaan in de 
strijd om hem weer op te knappen. Maar Dinand knapt niet op. “We hebben 
nog nagedacht over een revalidatiecentrum. Maar zijn cognitieve functies 
waren toen al heel slecht. Hij kon absoluut geen nieuwe dingen meer leren en 
om te revalideren moet je dat wel kunnen”. Dinand blijft in het ziekenhuis en 
Saskia gaat met één van haar zussen op zoek naar een verpleeghuis.  

In het begin voelt Saskia zich daar slecht over. Alsof ze Dinand gaat dumpen. 
En sommige familieleden zagen het ook zo. “Maar”, zegt Saskia, “ik heb mijn 
beslissing heel bewust genomen met in mijn achterhoofd het idee, dat als 
straks de kinderen ouder zijn en vragen, zeg ma, waarom heb je dat gedaan? 
dat ik dan in elk geval zeker weet dat ik heel goed over mijn beslissing heb 
nagedacht”. Een beslissing waarbij ze trouwens ook van enkelen steun krijgt, 
zoals van Dinands broer. 

Dinand heeft sinds deze enorme terugval van nu bijna twee jaar geleden, 24 
uur per dag toezicht nodig. “Ik weet vanuit mijn werk als wijkverpleegkundige 
dat dit thuis moet kunnen. Maar ik ben hierin geen verpleegkundige, ik ben een 
echtgenote. Ik moest ook andere keuzes maken zoals óf mijn baan óf 
verhuizen. Ik heb in mijn werk meegemaakt, dat kinderen van een zieke ouder 
in het gedrang kunnen komen, als de andere ouder permanent aan het zorgen 
is. En ik had zoiets van: maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat zij daar nog meer 
onder lijden. Dus toen heb ik voor de zorg voor de kinderen gekozen omdat ik 
weet dat ík niet alles kan”.  

Dinand woont nu ruim anderhalf jaar in het verpleeghuis. “Ik weet niet of hij 
ons nog herkent. Hij reageert eigenlijk nauwelijks meer. Soms, met heel veel 
duwen en trekken, krijg ik er nog wel een woord uit. Als het over varen gaat 
bijvoorbeeld, dan kan hij nog wel even opleven. Hij is de afgelopen twee jaar 
steeds minder gaan zeggen. Hij had een periode dat hij afasie leek te 
hebben”. Afasie is het door een lichamelijke oorzaak ontstane onvermogen om 
goed te spreken. “Dat hij niet op woorden kon komen en daar werd hij 
vreselijk kwaad om. En daarna had hij een periode dat hij alleen maar 
brabbelde. Dat had hij ook zelf in de gaten. Ik denk dat hij toen zoiets had 
van, ik kan het toch niet, dus hou ik m'n mond maar”.  

Bezoek 
Saskia gaat nu nog zo’n één of twee keer in de week bij Dinand op bezoek. 
“Meer kan ik niet opbrengen anders word ik helemaal depressief”. De kinderen 
gaan af en toe mee. Op de kinderen reageert hij soms met: hé, wat leuk. Maar 
of hij dan ook denkt van: leuk, dat zijn mijn kinderen? Soms reageert hij 
helemaal niet. Dan vraag ik wel eens achteraf, vind je dat niet vervelend dat 
papa je niet herkende? Voor hen is het antwoord simpel. Hij heeft toch MS, 
dat hoort er bij.  Ze redden zich op dit moment prima, school gaat goed, ze 
zitten goed in hun vel”.  



Een tijdje was Dinand zo ziek dat Saskia bang was dat hij het niet zou halen. 
“Vooral Renée was toen helemaal van de kaart. Ze vond het zo oneerlijk dat 
haar vader eerder dood zou gaan dan opa en oma. Voor zo’n kind is dat niet te 
bevatten. Dinands leven heeft zich nu weer gestabiliseerd en daardoor is 
Renée ook weer meer tot rust gekomen. Maar zij zegt heel duidelijk: ik heb 
nog wel een vader maar ik heb geen papa meer. Dat vind ik wel heel mooi, dat 
ze dat zo zegt. Precies waar het om gaat”. 

Alleenstaand
De terugval van Dinand, twee jaar 
geleden, zorgde in eerste 
instantie voor paniek bij Saskia. 
Toen Dinand eenmaal was 
opgenomen, kon ze weer 
ademhalen, maar ze moest ook een 
heleboel moeilijke beslissingen 
nemen. Beslissingen over wel of 
niet verpleeghuis en waar dan. 
Beslissingen over de voogdij voor 
de kinderen en zakelijke 
beslissingen zoals bewindvoering 
over Dinand. “Van tevoren denk je daar allemaal niet bij na, maar je moet het 
wel allemaal regelen. Vooral de bewindvoering vond ik heel confronterend. Die 
was nodig voor als ik ons huis zou willen verkopen. “Ik moest voor de 
rechtbank verschijnen en daar zaten een rechter en een griffier in vol ornaat 
en ik zat tegenover hen in een soort beklaagdenbankje. Dat voelde enorm 
intimiderend. Ze dachten heus wel met mij mee, maar waarom dat niet gewoon 
in een kantoor en aan een tafel kan"? 

Saskia haalt diep adem: “Ons huwelijk is eigenlijk al een tijd voorbij. Ik ga 
Dinand steeds meer zien als iemand waar ik altijd heel goed mee overweg kon 
en waar ik heel goed voor moet zorgen maar niet meer als mijn echtgenoot. En 
niet omdat hij niet meer kan lopen maar puur omdat hij geestelijk heel ver 
weg is. Hij is niet meer de Dinand met wie ik getrouwd ben geweest.

Toen heb ik het nog een hele tijd erg moeilijk gehad met, wat ben ik dan? Ik 
ben geen weduwe. Technisch gesproken ben ik nog steeds getrouwd. Nu heb ik 
voor mezelf maar bedacht dat ik alleenstaand ben. Dat vind ik dan wel een 
mooie term om te omschrijven. Kennelijk heb ik dat gewoon nodig gehad, om 
het een naam te geven. Daar sta ík”.  

* In “De vele gezichten van MS”, bijlage bij MenSen 2000 nummer 6.
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MS Research in zilver (1)

De Stichting MS Research bestaat 25 jaar. Al een kwart eeuw lang stimuleert 
en financiert ze onderzoek naar MS. “Een zilveren jubileum... Maar we hebben 
nog weinig te vieren. Want een medicijn dat multiple sclerose kan genezen is 
er helaas nog niet”, zo schrijft de jarige op haar site www.msresearch.nl.
Niettemin: een verjaardag om voor ons, mensen met MS, iets langer bij stil te 
staan. Deze keer de eerste in een serie van zes columns, geschreven vanuit 
alle geledingen van MS Research.

Door: mr. H.P.G. den Tex *)

Toen een klein aantal personen in 1980 de Stichting Vrienden MS Research 
oprichtte, ging er een lichte schok door fondsenwervend Nederland. Er was immers 
al een fonds dat zich bezighield met fondsenwerving voor onder 
meer MS, namelijk het Beatrixfonds. Waarom nu weer een 
nieuwe stichting? Het antwoord daarop was duidelijk: het 
bedrag dat via het Beatrixfonds ter beschikking kwam voor MS-
onderzoek was eenvoudigweg te laag in de ogen van de 
initiatiefnemers. Dat kon en moest beter. En zo werd de 
Stichting geboren! 

Na 25 jaar is het goed om te constateren dat inmiddels een 
bedrag van 30,5 miljoen euro is geïnvesteerd in MS-onderzoek, maar ook dat de 
contacten met het Beatrixfonds uitstekend zijn. 

De Stichting MS Research - want zo heten we tegenwoordig - heeft twee 
doelstellingen: het subsidiëren van MS-onderzoek en het geven van voorlichting 
over de ziekte. Die financiering van het onderzoek is op zich geen eenvoudige zaak. 
Was het enkele jaren geleden nog zo dat met de donaties het aantal 
onderzoeksprojecten ruimschoots kon worden gefinancierd, tegenwoordig 
overtreft het aantal aangevraagde projecten en onderzoekprogramma’s het ter 
beschikking staande geldbedrag. De wetenschappelijke raad van MS Research, die 
het bestuur van de Stichting adviseert over de kwaliteit van de aanvragen, moet 
dan ook sedert enige jaren prioriteiten aangeven opdat het door de donateurs 
gegeven geld optimaal wordt besteed. Want de kwaliteit van het onderzoek gaat 
boven alles. 

Het bestuur realiseert zich bij de toekenning van subsidies dat elke euro afkomstig 
is van onze donateurs en dat derhalve de grootste zorgvuldigheid moet worden 
betracht bij de besteding van het geld. Een sobere organisatie, waardoor meer dan 
80 procent van de bijdragen van de donateurs ter beschikking kan komen aan het 

mr. O. den Tex 



doel. Dat kenmerkt onze Stichting. 

Controle op de besteding van de subsidies is voor ons dan ook van het grootste 
belang. Het is in dit kader betreurenswaardig dat de Nederlandse overheid nog 
steeds geen acties heeft ondernomen tegen de zogenaamde ‘lookalikes’ op dit 
gebied, fondsenwervers die zonder enige vorm van controle in Nederland opereren. 
Niet alleen de Stichting MS research ziet daardoor grote sommen geld stromen 
naar ongecontroleerde instanties, hetzelfde lot treft vele andere goede doelen. 
Zelfregulering via het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) - waarvan onze 
Stichting uiteraard de goedkeuring heeft gekregen - kan slechts in beperkte mate 
soulaas bieden, daar de verwarring bij de Nederlandse donateurs nauwelijks is te 
voorkomen. Let u dus goed op het CBF-keurmerk als U een donatie doet voor een 
goed doel!! 

Graag wil ik besluiten al degenen te bedanken voor het vele werk dat er de 
afgelopen 25 jaar is verricht: onze donateurs, onze sponsors, de vele vrijwilligers, 
de vele onderzoekers, de Wetenschappelijke Raad, het Bureau van de Stichting, 
onze ambassadrice Maartje van Weegen, maar ook alle adviseurs die vaak tegen 
sterk verlaagde tarieven of zelfs gratis meewerken aan ons doel. 

Wij gaan met groot enthousiasme verder en hopen op de ondersteuning van nog 
meer gevers in de toekomst, opdat we de Stichting ooit kunnen opheffen omdat 
het doel is bereikt: een oplossing voor de vreselijke ziekte die multiple sclerose 
heet.
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*) Mr. H.P.G. den Tex is voorzitter van de Stichting MS Research en tevens lid van 
de Stuurgroep Fondsenwerving. Wie MS Research en dus het onderzoek naar MS 
financieel wil steunen, kan dit doen door geld over te maken op giro 6989 van de 
Stichting MS Research, Voorschoten.
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Bij vakantieplan is maatwerk geboden 

Vakantiegidsen zijn in veel huishoudens op dit moment toplectuur. Wat gaan we de 
komende zomer doen? Ook als je door een lichamelijke beperking wat kritischer moet 
zijn is er een hoop te verzinnen. MSzien ging op zoek en bekeek waar je vooral op 
moet letten als je MS hebt. 

Door: Trudy Mantel

Geen twee mensen met MS zijn hetzelfde. De één is 
alleen maar wat sneller moe, een ander is volledig 
rolstoelgebonden. Daarom is voor iemand met een 
ziekte als MS ook bij vakantieplannen maatwerk 
geboden. Je zult dus moeten studeren voordat je je 
ergens in stort. Dat verhoogt trouwens de voorpret! 
Onder aan dit artikel staat een uitgebreide lijst van 
links die een goed startpunt kunnen vormen. 

Vaak zal de keus vallen op een aangepast 
vakantiehuis of een dito stacaravan. En daarvan 
komen er steeds meer.  Dat was ook te zien op de vakantiebeurs, die van 12 tot 16 januari 
in de Jaarbeurs in Utrecht is gehouden. Daar stond dit jaar voor het eerst de Algemene 
Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO). 

Frans Huijsmans (47) is hoofd Voorlichting van ANGO. Hij is zelf rolstoeler en hij vertelt 
waarom ANGO dit jaar heeft gekozen voor de aanwezigheid op een ‘reguliere beurs’, een 
beurs voor ‘gewone’ mensen: “ANGO had tot dit jaar maar een klein aanbod aangepaste 
vakantiebungalows en stacaravans, vijftien stuks. Vorig jaar zijn wij gaan samenwerken 
met Noorderzon-vakanties. Die hebben eigen accommodaties en bovendien hebben zij 
goede contacten met Landal Greenparks, Euroase en Hogenboom Vakantieparken. 

ANGO/Noorderzon-vakanties verhuurt nu ook de aangepaste accommodaties van deze 
concerns. Hierdoor kunnen wij vijftig woningen en caravans in dertig parken in Nederland 
en drie in Duitsland aanbieden; daarmee werd het interessant om naar de vakantiebeurs te 
gaan. Onze meerwaarde is, dat wij verstand van handicaps hebben. Wij kunnen de mensen 
goed helpen met de extra vragen die zij ten gevolge van hun handicap bij het 
vakantievieren hebben. Doordat we niet merkgebonden zijn, zullen we met de vraagsteller 
altijd zoeken naar de beste oplossing in ieder afzonderlijk geval. Hierdoor worden 
teleurstellingen zo veel mogelijk voorkomen”.



De  ANGO-accommodaties staan ook in de Blauwe Gids, een jaarlijkse uitgave van de 
Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV). 

Avontuurlijk
Een vakantiehuis heeft veel voordelen: na de heenreis heb je geen ingewikkelde 
verplaatsingen meer. Je zit gezellig met je dierbaren onder één 
dak en meestal kan de hulp die je nodig hebt geregeld worden. 
Als je thuis hulp hebt bij het douchen en aankleden kan je eigen 
thuiszorgorganisatie regelen dat er ook op je vakantieadres hulp 
komt. In sommige toeristische gebieden verhuurt de 
thuiszorgwinkel scootmobielen en andere hulpmiddelen. Van 
tevoren even regelen dus, maar dan zit je ook gebakken. Dat het 
heel avontuurlijk kan zijn bewijst Wout Kalkman. Hij heeft al 
lang MS en is volledig rolstoelgebonden. Hij ging naar een 
stacaravan op Texel, leende een tillift van de plaatselijke 
thuiszorg en een hoog-laagbed en genoot verder van alles wat daar te zien is, ging zelfs 
mee garnalenvissen!

Toegankelijkheid
De bungalows van Noorderzonreizen zijn toegankelijk en dat geldt ook voor de 
accommodaties die in de Blauwe Gids staan. Ook hotels hebben vaak één of meer 
aangepaste kamers, zeker als een hotel het Internationaal Toegankelijkheids Symbool 
(ITS) voert. 

Het Landelijk Bureau Toegankelijkheid LBT keurt bedrijven en reikt in opdracht van de 
Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad) het symbool uit. Als je dit symbool ziet 
zijn in elk geval alle publieke ruimtes toegankelijk. 

De site van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en de Blauwe Gids 
hanteren ook de Landelijke Toegankelijkheids Code (LTC), die eveneens door het LBT 
wordt toegekend. Bij deze code staat onder de beschrijving van een accommodatie een 
lijstje met de toegankelijkheid van de verschillende ruimten of een rij symbolen. Meer 
specifiek dus dan het ITS; deze uitsplitsing maakt het mogelijk om te beslissen in 
hoeverre een gebouw voor jou bruikbaar is. 

Karen van Erp van het LBT zegt hierover: “Als we bekijken of een vakantiebungalow 
toegankelijk is, dan bekijken we eerst of die bereikbaar is voor iedereen. Hierbij is het 
bijvoorbeeld belangrijk dat er een Gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de entree is en dat 
het toegangspad stroef, vlak en obstakelvrij is. In de bungalow bekijken we onder andere 
of de doorgangen voldoende breed zijn, of er aangepast sanitair is, en of dit ook 
daadwerkelijk bruikbaar is. We bekijken verder of de keuken bruikbaar is voor 
bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. 

Het uitgangspunt is dat alle voorzieningen die aangeboden worden ook door iedereen te 
gebruiken moeten zijn. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld traptreden gemarkeerd moeten 

Enkele toegankelijkheidssymbolen 

zijn voor slechtziende mensen, en dat er aan beide 
zijden van de trap een goed aan te pakken leuning 
aanwezig moet zijn. Bij een bungalowpark moeten verder 
natuurlijk ook de receptie en bijvoorbeeld een kantine 
of restaurant toegankelijk zijn”.

Het is belangrijk om bij het kiezen van een 
vakantieverblijf erop te letten wié het toegankelijk 
noemt. Karen van Erp: “Soms vult de eigenaar van een 
vakantiewoning zelf in dat de woning toegankelijk is, 
terwijl hij niet precies weet wat toegankelijkheid 
eigenlijk inhoudt. Hij zal het misschien geen probleem 
vinden om een rolstoeler een trapje van drie treden op 
te tillen. Maar dat is natuurlijk geen echt toegankelijke 
situatie. Het uitgangspunt van toegankelijkheid dat wij 
hanteren is dat iedereen zelfstandig en op een 
gelijkwaardige manier een voorziening moet kunnen bereiken en gebruiken. De 
toegankelijkheidsinformatie die op www.holland.com en op www.lbt.nl te vinden is, is door 
gespecialiseerde bouwkundigen van het LBT verzameld”.

Kamperen
Fiets- en tentvakanties behoren meestal niet meer tot de mogelijkheden als je een 
handicap hebt, maar als kamperen altijd je lust en je leven is geweest zou je eens een 
kijkje kunnen nemen bij de Stichting Handicamp. Deze stichting heeft als doel om 
kampeerders met een handicap met elkaar in contact te brengen en om ervaringen uit te 
wisselen. Van 20 tot en met 22 mei houdt Handicamp een kampeerweekend op 
recreatiecentrum De Rakken in het Friese Woudsend. Op zaterdag is het open dag: 
iedereen mag komen kijken naar de vaak inventieve oplossingen die kampeerders bedacht 
hebben. Het gaat daarbij meestal om caravans; op de site van Handicamp staan links naar 
bedrijven die een caravan kunnen aanpassen met bijvoorbeeld een lift of een bredere 
deur. Het is wel zaak om op te letten dat de camping waar je heengaat met je mooie 
caravan de voorzieningen op peil heeft!

Een andere stichting, met deels dezelfde naam, is de Stichting Handicamp Overijssel. Die 
beschikt over een 18 meter lange kampeerwagencombinatie. Daarmee gaan groepen mensen 
van 18 tot 40 jaar met vakantie en er zijn nog plaatsen vrij. De auto kan ook, met 
chauffeur, gehuurd worden voor je eigen groep. De stichting heeft daarnaast een 
aangepaste VW-bus met vouwwagen in de verhuur.

Een eigen camper huren kan ook: de Stichting Handy Camper heeft twee campers, een 
tweepersoons en een zespersoons. De campers zijn geheel rolstoeltoegankelijk.

En wat dacht je van varen? In de al genoemde Blauwe Gids staan ook hiervoor 
mogelijkheden. Je kunt varen op een aangepaste catamaran en op de tweemasterklipper 



Ludgerdina en je kunt naar een watersportweek op het eiland Robinson Crusoë in de 
Loosdrechtse plassen.

Exotisch
Voor de echte avonturiers onder ons staan in de Blauwe Gids groepsreizen 
naar exotische oorden. Het is bij deze reizen wel zaak om op te letten of 
het programma voor jou haalbaar is. En het toppunt van avontuur is 
natuurlijk: zelf je reis regelen, zorgen dat je op luchthavens de juiste 
begeleiding krijgt en in een buitenland een huis, camper of auto huren. Als 
je bij de luchtvaartmaatschappij bij de boeking opgeeft wat je wensen zijn 
kan daaraan meestal wel worden voldaan. In de Verenigde Staten, Australië 
en Nieuw-Zeeland zijn aangepaste auto’s en campers te huur.

Lekker thuis
Als je al moe wordt als je dit alles leest of opziet tegen de aanzienlijke kosten, is er 
natuurlijk niets op tegen om lekker thuis te blijven. Je kunt afspreken dat je eigen huis in 
een bepaalde periode een vakantiewoning is en je dan ook zo gedragen. Je zult ervan 
opkijken hoeveel je naaste omgeving te bieden heeft als je je als toerist gaat gedragen. 
En… iedere avond in je eigen bed, met je eigen sanitair en met je eigen vertrouwde 
verzorging mmm..!
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Belastingaangifte kan de moeite waard zijn  

Wie fiscaal voordeel wil, moet via vele drempels

Als iemand met een chronische ziekte kun je fiscale voordeeltjes binnenhalen. 
Maar je moet dan wel op papier of via de computer belastingaangifte doen 
voor het jaar 2004. En dan nog zul je enkele lastige drempels langs moeten om 
echt voor zo'n profijt in aanmerking te komen. Niettemin kan het zeer de 
moeite waard zijn, zeker voor mensen met een laag inkomen.

Door: Raymond Timmermans 

Je kunt met een chronische ziekte als MS belastingvoordeeltjes binnenhalen, maar 
niet zomaar. De fiscus heeft nogal wat drempels ingebouwd. Enkele van die 
drempels moet je overheen, andere moet je duidelijk 
onder blijven. Maar besef daarbij: niet geschoten is 
altijd mis. Vooral voor mensen met een laag inkomen 
kan aangifte zeer profijtelijk zijn, zo zeggen de 
mensen die het weten kunnen.

Om te beginnen moet je vóór 1 april 2005 je 
belastingaangifte voor het jaar 2004 doen. Of 
anders moet je uitstel vragen; hetgeen kan met een 
simpel briefje naar de belastingdienst, die je dan als 
regel drie maanden respijt geeft. Heb je nooit 
eerder aangifte gedaan, bedenk dan dat je dit onder 
bepaalde voorwaarden nog tot en met 2001 met 
terugwerkende kracht kunt doen. En dat kan de 
moeite waard zijn, vooral als je veel ziektekosten 
hebt gehad. 

Als je aangifte wilt doen, zul je er allereerst voor 
moeten zorgen dat je van de belastingdienst een 
aangifteformulier krijgt. Die bezorgt je daar een 
toelichting bij. Je kunt ook aangifte doen per computer. Dat kan direct via 
Internet, maar ook op een diskette van de belastingdienst. Die dienst meldt, dat op 
dit moment nog maar één op iedere drie mensen die aangifte doen, een papieren 
formulier invult. 

Wie bij een aangifte denkt hulp nodig te hebben, kan die krijgen van 
belastingambtenaren, maar ook van diverse organisaties, meestal gratis of voor 

Er zijn heel wat fiscale 
voordeeltjes binnen te halen,

alleen kom je er soms wat lastig 
bij 



weinig geld.

Ziekte en invaliditeit 
Je zult merken dat de belangrijkste belastingpost waaruit voordeel is te halen, 
gaat over de ‘uitgaven voor ziekte en invaliditeit’. De kosten in deze sector die 
uitkomen boven een bepaalde drempel zijn namelijk aftrekbaar voor je inkomen, 
wat wil zeggen dat je daarover dus minder belasting hoeft te betalen. 

Maar de drempel is fors. Niet aftrekbaar aan ziektekosten is namelijk een bedrag 
dat gelijkstaat aan 11,2 procent van het zogeheten verzamelinkomen. De hoogte van 
de aftrekdrempel is dus afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Iemand met een 
minimuminkomen haalt die drempel overigens altijd wel, alleen al door de 
ziekenfondspremies op te voeren. Nog een paar voorbeelden: ben je getrouwd en 
verdiende je vorig jaar samen minder dan de € 13.608, dan mag je alle niet 
vergoede kosten boven de € 1524 aftrekken. Maar verdiende je met je partner € 
50.000, dan moet je maar liefst € 5600 extra kosten hebben wil je een 
belastingvoordeel kunnen halen. De precieze drempelbedragen zijn terug te vinden 
in de brochures en op de website van de belastingdienst.

Medicijnen 
Als extra kosten mag je om te beginnen de premies opgeven van je ziekenfonds- of 
ziektekostenverzekering, inclusief wat bijvoorbeeld je werkgever of 
uitkeringsinstantie daaraan meebetaalt. Plus wat je zelf hebt uitgegeven aan 
medicijnen, verzorging, hulpmiddelen en bijvoorbeeld ziekenvervoer. 

Maar als kosten voor medicijnen tellen dan alleen die geneesmiddelen mee die je 
zelf hebt betaald. Voedingssupplementen en vitaminepreparaten horen daar als 
regel niet bij, wel de homeopathische middelen die je hebt gekregen op voorschrift 
van een homeopathische arts en die je verzekering niet dekt. Bovendien mag je een 
vast bedrag van 23 euro per persoon per jaar opvoeren als de zogeheten 
huisapotheek. Dat zijn bijvoorbeeld pijnstillers die je aanschaft bij de drogist.

Sommigen kunnen ook de kosten van extra gezinshulp als aftrekpost opvoeren. 
Hierbij geldt: hoe hoger je inkomen, hoe kleiner de aftrekpost. Ook hier is er weer 
een belangrijke drempel: alleen wie minder dan € 27.344 verdiend heeft, mag in 
deze categorie alle kosten aftrekken. Mensen die op 1 januari 2004 de leeftijd 
hadden van 65 jaar, kunnen bovendien een ‘ouderdomsaftrek’ boeken van € 776. 
Mensen die voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn, kunnen dit bedrag 
boeken als ‘arbeidsongeschiktheidsaftrek’.

Standaard aftrek
Nieuw is, dat als je pech hebt met al die drempels, je sowieso standaard in 
aanmerking komt voor de ‘Chronisch-ziekenaftrek’. Die houdt in dat, wie vorig jaar 
chronisch ziek was, jonger dan 65 jaar, niet in aanmerking komt voor de 
‘arbeidsongeschiktheidsaftrek’ en in totaal meer dan € 307 ‘specifieke uitgaven’ 
had, € 776 mag aftrekken van zijn of haar belastbaar inkomen. En wie meer 
ziektekosten heeft gehad dan het totaal aan al betaalde belasting, kan in 

aanmerking komen voor de ‘Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven’.

Brochure CG-Raad
Wie over al deze zaken meer wil weten kan de brochure ‘De belastingaangifte 2004 
in verband met handicap of ziekte’ bestellen van de Chronisch zieken en 
Gehandicaptenraad. En wel door € 5 over te maken op girorekening 3188522, ten 
name van de CG-Raad in Utrecht, onder vermelding van ‘Belastingbrochure 2004’ en 
duidelijk de eigen adresgegevens. Het bedrag is inclusief de verzendkosten.

Adviseur
Wie hulp wil bij het invullen van het belastingformulier, kan waarschijnlijk vrij 
gemakkelijk een adviseur vinden. Om te beginnen natuurlijk bij de belastingen zelf, 
bijvoorbeeld via de Belastingtelefoon Particulieren: 0800 0543. Een professionele 
belastingconsulent kan natuurlijk ook, maar reken dan wel op 30 tot 40 euro per 
uur.

Ook enkele afdelingen van de MS Vereniging Nederland (MSVN) zorgen voor 
voorlichting op dit gebied, om te beginnen via de eigen websites. Bij de MSVN-
afdeling Amsterdam trad daarnaast op woensdag 16 februari Wijnand Prins op, 
voorzitter van WIN Nederland. WIN Nederland is een ideële stichting die ten doel 
heeft mensen te helpen die een bescheiden inkomen hebben. 

WIN Nederland
Wijnand Prins (1963) is oprichter en voorzitter van WIN Nederland, een stichting 
die dus niet  alleen actief is als het gaat om de fiscus. “Het gaat ons om passende 
antwoorden te geven op de afnemende toegang tot alle 
rechten en voorzieningen, het dalende netto-inkomen en de 
sterk versoberende levensomstandigheden van grote 
groepen burgers”, aldus een van de door Wijnand op 16 
februari getoonde tekstdia’s. 

De stichting WIN Nederland is drie jaar geleden opgericht 
in Beverwijk, maar werkt nu al tot vele tientallen kilometers 
daarbuiten. “En als het aan mij ligt krijgen we steunpunten 
in het hele land”, zegt Wijnand Prins. Een gedreven man. 
“Maar hoe zou het anders kunnen als kind van twee 
theologen. Ik kom uit een familie die zich al generaties lang 
actief inzet voor een betere samenleving. Kerken, 
vakbonden, maatschappelijk werk zijn terreinen waarop mijn familieleden zich 
altijd actief hebben opgesteld. Ik voel me daarin zeer thuis”. 

WIN Nederland – zo genoemd omdat de stichting zich vooral erop richt mensen die 
het niet zo goed hebben een ongedachte winst te bezorgen - is vanuit de kerken 
ontstaan. ‘Vernieuwende diaconie’ noemt Wijnand dat zelf. Met enkele kerkgangers 
heeft hij inmiddels bereikt dat hij mensen die dat nodig hebben, op diverse 
terreinen financiële voordeeltjes kan bezorgen, niet alleen fiscale. Want die 
voordeeltjes lopen uiteen van kortingen op de mobiele telefoon tot goedkope 

Wijnand Prins  
WIN Nederland 



verzekeringen. “Om zulke voordeeltjes te krijgen hoef je je alleen maar bij ons te 
melden via www.winnederland.nl ..... en dat kost je helemaal niets”. 

Arbeidsongeschikt
Wijnand Prins is een door de wol geverfde - voormalige – personeelsmanager van 
diverse internationale ondernemingen. Maar arbeidsongeschikt geraakt door een 
hernia. Sindsdien voor meer dan honderd procent actief als vrijwilliger... “Omdat ik 
een positieve bijdrage wil leveren aan het welzijn van mensen, groepen van mensen 
en dus eigenlijk de samenleving als geheel. In het besef dat er een gebrek is aan 
echt betrokken politici zou ik graag willen dat alle nog resterende positieve 
krachten zich bundelen om gezamenlijk op te trekken en te bouwen aan een sociaal 
rechtvaardige samenleving. Denk aan kerken, maar ook aan patiëntenverenigingen. 
Daarom ben ik met enkele anderen WIN Nederland begonnen”.

WIN Nederland wil daarbij andere belangenverenigingen en individuele 
hulpverleners van dienst zijn. “Wij willen met iedereen samenwerken om Nederland 
een beetje mooier land te maken om in te leven. Dus voor iedereen en niet alleen 
voor een steeds kleinere groep mensen die gezond zijn en een leuk inkomen hebben. 
Het is een droom van ons om samen met lokale vertegenwoordigers van 
bijvoorbeeld verenigingen van mensen met MS een netwerk te vormen waarbij wij 
ons deel kunnen aanleveren aan het goede werk dat anderen in die organisatie al 
doen”.

En zo kwam Wijnand Prins er dus laatst toe, belastingadviezen te geven aan 
Amsterdammers met MS. Ze te helpen langs wat hinderlijke drempels te komen. 
Een verhandeling, zoals ook in dit artikel, niet alleen over drempelbedragen, maar 
ook over vermenigvuldigingsfactoren, eigen bijdragen, medicijnenaftrek enzovoort. 
Allemaal in elk geval theoretisch binnen te halen fiscale voordeeltjes, al kom je er 
soms in de praktijk wat lastig bij. 

“Oh ja, voordat ik het vergeet: van belang nog, dat een behaald belastingvoordeel 
kan doortellen bij andere regelingen. Als namelijk je belastbaar inkomen daalt, kan 
dat je voordeel opleveren bij het bepalen van de huursubsidie, de eigen bijdrage 
voor de thuiszorg of het Persoonsgebonden Budget”.  
Het is maar een weet. 

En nog wat: het zou natuurlijk kunnen zijn dat je nooit aangifte hebt gedaan en nu 
blijkt dat je moet bijbetalen. Het zal je maar gebeuren... Daarom is het advies, 
eerst vrijblijvend de aangifte voor je zelf in te vullen en de gevolgen uit te 
rekenen. Alleen als het in je voordeel is, heeft het zin je gegevens ook 
daadwerkelijk in te leveren bij de belastingdienst. 
Internetsites 
Over de belastingaangifte 2004 zijn inmiddels diverse andere publicaties 
beschikbaar. Zoals het februarinummer van Aanzet, het blad van de gehandicapten- 
en ouderenorganisatie Ango. Ook het februarinummer van het blad Plus bevat een 
groot stuk over de belastingaangifte 2004. Daarnaast zijn er vele belastinggidsen, 
zoals die van de Consumentenbond. Bovendien zijn er tal van Internetsites met 

informatie op dit gebied. Om er een paar te noemen: 
www.belastingdienst.nl
www.msvnamsterdam.nl
www.handicap.nl

Tenslotte nog: al is dit artikel een- en andermaal gecheckt, iedere 
belastingplichtige is anders en wat dit onderwerp betreft is volledigheid 
onmogelijk. Daarom geldt ook voor dit verhaal het gebruikelijke voorbehoud: de 
tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar er zijn geen rechten aan 
te ontlenen.
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