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naMenS
Maak van de stembus geen collectebus!

Over een paar dagen, om precies te zijn op dinsdag 7 maart 2006, mogen we gaan 
stemmen voor de gemeenteraad. En dit keer is dit voor ons mensen met een ziekte 
of handicap misschien wel belangrijker dan ooit. Want het is de nieuwe raad  die 
straks gaat over de invulling van de zorg, dit op grond van de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)*.

Als na de Tweede over enkele maanden 
ook de Eerste Kamer akkoord gaat, 
vervangt die Wmo straks zowel de Wet 
voorzieningen gehandicapten (Wvg), als 
de Welzijnswet en delen uit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Het Rijksgeld dat daar nu mee 
gemoeid is gaat onverkort naar de 
gemeenten. Elke gemeente moet in een 
vierjarenplan gaan vastleggen wat zij 
achter dat ene nieuwe Wmo-loket gaat 
doen.

Dan komt het er natuurlijk wel op aan 
wie voor die invulling verantwoordelijk 
zijn. Wie onze belangen behartigen. 
Wat zij belangrijk vinden. Het kan dan 
in de praktijk gaan om een keus tussen bijvoorbeeld de aanleg van wegen, 
sportterreinen, groenvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, trapveldjes of dus 
maatschappelijke ondersteuning. En die keus hangt mede af van onze gang naar de 
stembus.

Kanttekeningen
Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de 
Wmo als doel iedereen in staat te stellen volop deel te nemen aan de samenleving, 
in het bijzonder ook mensen met een ziekte of handicap. Een mooi uitgangspunt, 
maar de makers van de wet plaatsen daar meteen nogal wat kanttekeningen bij. En 
ook al heeft de Tweede Kamer het concept van VWS-staatssecretaris Clémence 
Ross-van Dorp (CDA) op belangrijke punten gecorrigeerd…en ook al gaat de Wmo 
later in, want niet eerder dan 1 januari 2007… of alle door de Tweede Kamer 
aangebrachte correcties op de nieuwe wet voldoende zullen zijn, is nog maar zeer 

Zorgen bij de invulling van de nieuwe Wmo



de vraag. De meeste kanttekeningen, de feitelijke pijlers van de wet, zijn immers 
niet gewijzigd. Zoals, in gewoon Nederlands: 

iedereen is in eerste instantie verantwoordelijk voor zichzelf en
op de tweede plaats voor zijn eigen familie.
Heb je daarbij steun nodig dan moet je die zelf zien te halen.
En als je voldoende draagkracht hebt ook zelf betalen.
Voor de noodzakelijke steunverlening is voortaan primair de gemeente waarin 
je woont verantwoordelijk, en niet meer de Rijksoverheid. Je moet bij de 
gemeente zijn voor eenvoudige huishoudelijke verzorging, rolstoelen, 
huisaanpassingen, maar ook bijvoorbeeld maaltijdservice.  

Maar hoe zo’n zorgvraag te beantwoorden en onder welke voorwaarden mag elke 
gemeente geheel zelf weten. Dit volgens een door de gemeenteraad vast te stellen 
plan, waarbij overigens ruggespraak moet zijn gepleegd met vertegenwoordigers
van betrokken belangenorganisaties. Daarbij mag elke gemeente naar eigen inzicht 
rekening houden met de mogelijkheden van mantelzorg, vrijwilligerswerk, buren 
enzovoort. Bovendien mogen de gemeenten voor elke voorziening een eigen bijdrage 
vragen.

En wat oorspronkelijk nog Wet maatschappelijke zorg heette, heeft nog steeds de 
naam maatschappelijke ondersteuning, toch een niet onaanzienlijk verschil. Nog 
steeds is het uitgangspunt dat we vooral zelf voor ons en onze naasten moeten 
zorgen en daarvoor niet, althans niet zomaar, bij de overheid kunnen aankloppen. 
Het nieuwste eenëntwintigste-eeuwse toverwoord is en blijft zelfredzaamheid.
Alleen als je er daarmee niet komt en het echt niet anders kan, zal de overheid 
bijspringen, eerst trouwens door vrijwilligers in te schakelen of goedkope middelen 
te benutten. Dit steeds naar het oordeel van gemeentelijke deskundigen. Maatwerk 
heet het, dicht bij de burger, want gemeentelijk. Maar of het echt een maatpak 
wordt of hoog water op Scheveningen valt zeer te bezien. 

Manifest
Met een manifest richting de politici hebben 23 koepelorganisaties van ruim 4 
miljoen mensen, onder wie vele honderdduizenden patiënten en mantelzorgers, zich 
er sterk voor gemaakt de invulling van deze kernpunten draaglijker te krijgen dan 
oorspronkelijk voorzien. Een manifest met 10 eisen zoals: 

recht op zorg in de vorm van individuele aanspraken;  
onafhankelijke objectieve indicatiestelling op basis van landelijk vastgestelde 
criteria;
garantie op toereikende middelen;  
een goede klacht-, bezwaar- en beroepsprocedure. 

Was getekend: de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad (CG-Raad), de 
mantelzorgersvereniging LOT, de Nederlandse Patiënten en Consumenten 
Federatie (NPCF) en nog twintig andere. 

De landelijke politici hebben zeker naar hen geluisterd. De wettelijke regels zijn 
absoluut verbeterd. Er zijn voor de gemeenten meer verplichtende, minder 
vrijblijvende elementen ingebouwd. Later dit jaar zullen we dat in MSzien nader 
uiteenzetten.

Tegelijkertijd is afgesproken dat de al verleende Wvg-beschikkingen tot één jaar 
na de invoering van de Wmo van kracht blijven. Daarnaast is van belang dat mensen 
die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, onder wie nogal wat chronisch 
zieken en mensen met een zware handicap, ook in de toekomst hun zorg én 
ondersteuning via de AWBZ kunnen blijven ontvangen. 

Compensatieplicht
De meest forse, socialiserende ingreep door de Tweede Kamer in Ross’ concept is 
de introductie van de gemeentelijke compensatieplicht. Een wijziging (amendement) 
ingediend door het VVD-kamerlid Anouchka van Miltenburg. Een liberaal die een 
wet een socialer karakter geeft, op zich voor velen verbazingwekkend, al vindt zij 
zelf juist van niet. “Sociale rechtvaardigheid is één van de uitgangspunten van de 
VVD. Dus voor mij was het niet meer dan logisch dat ik de opstelling heb gekozen 
waar u zo verbaasd over bent”. Zij kreeg uiteindelijk niet alleen steun van de twee 
andere regeringspartijen - CDA en D66 - maar ook van alle andere kamerleden. 
“Ter compensatie van de beperkingen die iemand met een ziekte of handicap 
ondervindt, is het gemeentebestuur met ingang van de wet verplicht voorzieningen 
te treffen om de betrokkene in staat stellen:  
a. een huishouden te voeren; 
b. zich te verplaatsen in en om de woning;
c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 
d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan”, 
zo zegt dit amendement.  

De keus is aan de gemeente
Niet mis te verstaan eigenlijk, zou je zeggen. Maar ook hier komt het toch 
uiteindelijk weer op de keus van de gemeentelijke bestuurders en ambtenaren aan. 
Ze zijn verplicht iets te doen. Om te beginnen moet er een gemeentelijke Wmo-
verordening komen en tot die tijd mag er niets voor de betrokkenen verslechteren. 
Maar met die eigen verordening mag een gemeente straks wel helemaal zelf 
bepalen waaruit alle door de overheid te verstrekken voorzieningen bestaan en 
tegen welke kosten je ze kunt krijgen. Of je misschien eerst vrijwilligers en 
mantelzorgers moet inschakelen. Of het een scootmobiel wordt of een rolstoel. 
Standaard of in een kleur naar keus, dat zul je alleen kunnen regelen als je kiest 
voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Een keus die de gemeente je overigens 
wel – verplicht – moet bieden. Maar of daar dan een ongelimiteerde eigen bijdrage 
aan vastzit en waar je moet zijn om je recht te verzilveren??? 
“De compensatieplicht regelt het recht op zorg revolutionair”, gaf Piet Vreeswijk 
van de CG-Raad als commentaar. Maar is dat straks ook zo? Er is op zijn minst nog 
heel veel onduidelijk en onzeker, om te beginnen waar het gaat om de kosten voor 
de zorgvragende en de eventuele rechtsgang. De ervaringen met de eveneens aan 



de gemeentelijke regie onderworpen Wvg stemmen wat dit betreft niet erg 
hoopvol.

Dankdag
Dus óp naar de gemeentelijke stembus. Al was het maar om ervoor te zorgen dat de 
juiste mensen verantwoordelijk worden voor dat ene gemeentelijke zorgloket.
Want het is wel je gemeentebestuur dat straks gaat afwegen wat goed voor je is. 
Erop rekenen dat er vóór 1 januari 2007 een kabinetscrisis komt zodat de Wmo 
alsnog kan worden afgeblazen… dat zit er nauwelijks in. Zelfs Afghanistan is geen 
definitief breekpunt gebleken. 

En pas op: we stemmen deze keer op een hiervoor ongebruikelijke dinsdag in plaats 
van de traditionele woensdag. Een verschuiving waarvoor is gekozen omdat het 
woensdag 8 maart Biddag voor Gewas en Arbeid is. Een bijzondere dankdag voor 
protestanten sinds het begin van de Reformatie in de zestiende eeuw. Schuiven 
naar een week eerder is door de autoriteiten afgewezen vanwege carnaval.  

Laten we hopen dat dinsdag 7 maart vooral Onze Dag wordt, zowel een carnaval als 
een dankdag waard. En dat het onnodig zal zijn van de stembus voor de komende 
vier jaar een collectebus te maken.

De Redactie, 27 februari 2006 
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* De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft officieel de afkorting Wmo: 
hoofdletter W, kleine letters m en o. Dit om verwarring te voorkomen met de Wet 
Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO)
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Aftrap van onderzoeksproject ErasMS 

Kinderen met MS bijeen in Blijdorp 

“We zijn weer iets slimmer geworden. Hoewel je altijd dingen ter ore 
komen die je liever niet hoort, of andere dingen waar je juist meer 
over zou willen weten”, zegt Thérèse Krijnen, moeder van Thijs 
(1995). Thijs heeft MS. Met lotgenoten op 4 februari 2006  bijeen 
in de gedempt verlichte haaienzaal van diergaarde Blijdorp. De 
aftrap van een nieuwe fase in een grootschalig en waarschijnlijk 
meerjarig onderzoek naar MS bij kinderen.

Door: Raymond Timmermans

De ervaringen van Thérèse en John 
Krijnen met hun zoontje Thijs zijn al 
sinds 9 september 2004 te lezen in 
de rubriek Mijn verhaal op MSweb. 
Nog steeds een niet alledaags 
verhaal. Thérèse vertelt daar hoe 
het plots leek mis te gaan met hun 
toen zevenjarige zoon. “Na de 
jaarwisseling, om precies te zijn op 
Driekoningen, kwam hij uit school en 
hing de rechterkant van zijn gezicht 
een beetje scheef”. Ze gingen 
meteen naar de huisarts en via hem naar de kinderarts. Zonder 
zekerheid. Na een week was het trouwens zo goed als weg. Maar een 
maand later weer terug en na twee weken weer weg. Een maand daarna 
kreeg Thijs oogproblemen. Last van dubbelzien onder meer. “Intussen 
waren we al doorverwezen naar de oogarts, die het verstandig vond om 
ook naar de kinderneuroloog te gaan. Na een CT-scan, een MRI-scan en 
een ruggenprik (…) is ons toen verteld dat ons kind MS heeft. Op dat 
moment was ons zoontje acht jaar en tien maanden”.  

Relapsing remitting, RR MS, zo bleek. Sinds die tijd spuit Thérèse hem 
elke week interferon. “Een halve dosering want van de hele werd hij 
ziek”. En gemiddeld om de zes weken is hij voor een dag gammaglobeline 

langs de dierenverblijven in Blijdorp 



in het ziekenhuis. “Maar inmiddels gaat het heel goed, zoals je hier kunt 
zien”, aldus Thijs’ moeder. 

Blijdorp
Dat ‘hier’ is de diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam op 4 februari 2006. Tientallen 
kinderen bijeen, kinderen met MS samen 
met hun zusjes, broertjes, vriendjes en 
ouders. Het jongste kind Mikki van de 
Zwan zes jaar, het oudste, Nadine Dekker 
(haar levensverhaal staat in MSzien 
jaargang 2005 nr. 2), vijftien. Afkomstig 
uit het hele land, van Kaatsheuvel tot 
Roermond. Georganiseerd door het MS-
centrum van de Erasmusuniversiteit 
(ErasMS) Rotterdam, in het kader van een daar begonnen onderzoek naar 
ontstekingen van de witte stof bij kinderen (zie ook MSzien, jaargang 
2005, nummer 4). Een veelomvattend project dat waarschijnlijk vele 
jaren gaat duren. 

Deze zaterdagmiddag is vooral bedoeld om de kinderen en ouders met 
elkaar te laten kennismaken. Neuroloog/immunoloog dr. Rogier Hintzen, 
directeur van het ErasMS en coördinator van het onderzoek: “Mensen 
laten leren van elkaars problemen en oplossingen, daarmee moet je 
beginnen vind ik. En wij als MS-centrum hopen daarmee beter boven 
water te krijgen wie die jonge MS-kinderen precies zijn en wat voor 
problemen ze hebben”. Voor Hintzen is het “de meest logische aftrap van 
een project dat als oogmerk heeft om via studie naar MS bij kinderen 
meer over de ziekte in het algemeen te weten te komen”. 

Waarbij hij en zijn collega's het nuttige met het aangename combineren. 
Want terwijl hij zich verstaat met de ouders, krijgen de kinderen een 
uitstapje in de dierentuin. 

Twee soorten
Hintzen laat zijn gezelschap onder meer op filmpjes zien wat er met de 
witte stof misgaat, hoe de isolatie van zenuwcellen wordt aangevreten en 
waardoor de signaaloverdracht verstoord raakt. Hij legt uit dat er bij 
kinderen twee soorten zijn van het begin van MS. “De ene is de klassieke, 
zoals je die ook bij volwassenen ziet. Dikwijls beginnend met een 
oogzenuwontsteking. Meestal rustig en vaak gaat die snel over. En je 
hebt ADEM, Acute Demyeliniserende EncepholoMyelitis. ADEM kan vrij 
heftig en eenmalig zijn maar het kan ook uitlopen in een chronische 

Mikki van de Zwan, met haar zes 
jaar de jongste met MS 

ziekte als MS. We weten ook dat mensen bij wie we op latere leeftijd 
MS constateren vaak zeggen: volgens mij had ik het al eerder”.  

Hij vertelt, zich een man te herinneren die zei dat hij vroeger vaak dacht 
dat hij zand in zijn schoenen had, dat hij steeds iets voelde kriebelen. 
“Zijn moeder vond hem een zeurpiet want er zat nooit iets. En achteraf 
kom je er dan achter dat dit vermoedelijk toen al een gevoelsuitval was 
als gevolg van MS”.  

Inmiddels gaat Hintzen ervan uit dat bij 3 tot 5 procent van de mensen 
met MS de ziekte al voor hun zeventiende is begonnen. “We weten ook 
dat het bij kinderen vrijwel altijd RR MS is, zelden de progressieve vorm. 
En dat kinderen gemiddeld een halve tot één aanval per jaar hebben, vaak 
milder dan bij volwassenen. We treffen MS veel meer bij meisjes aan dan 
bij jongens, althans na hun twaalfde levensjaar, eerder lopen ze gelijk op. 
En dus lijkt het er zeer op dat hormonen een rol spelen”. 

Hintzen somt op wat onderzoekers zoal nodig 
hebben om op dit punt verder te komen. En dat 
zijn niet alleen bloedtesten, ruggenprikken, 
oogzenuwonderzoeken en scans, zo maakt hij 
duidelijk, maar ook gewone contacten met 
kinderen en hun ouders om hun ervaringen te 
horen, dus ook sessies als deze.  

Leerstoornissen
De kinder-neuroloog dr. Coriene Catsman-
Berrevoets van het Rotterdamse Sophia 
kinderziekenhuis schuift aan, nog een 
hoofdrolspeler in het project. Zij heeft het vooral over leerstoornissen 
die het gevolg kunnen zijn van MS. Dat het bij MS gaat om ontstekingen 
die zich voortdurend lijken te verplaatsen, zodat een kind plots een 
concentratieprobleem kan hebben, dan weer een spraakstoornis en later 
misschien weer iets anders.

Ze laat een filmpje zien van een kind met MS dat een eenvoudige 
legpuzzel niet in elkaar weet te krijgen. “Dit zijn kinderen met visueel-
ruimtelijke problemen. Niet onbelangrijk omdat het bijvoorbeeld het 
rekenen kan bemoeilijken. De fijne motoriek is bovendien vaak niet goed. 
Dat geldt voor zestig procent van de kinderen met MS. Eén op de vijf 
kinderen met MS praat soms onduidelijk. Heel jonge kinderen met MS 
hebben dikwijls een zeer beperkte woordenschat of kunnen moeilijk 
schrijven.  Zulke problemen plaatsen een kind heel gemakkelijk buiten de 
groep leeftijdgenoten”. 

in en uit een kunststoffen ei



Maar het grootste probleem bij kinderen met MS lijkt toch wel het 
concentratieprobleem. “Dat komt voor bij ongeveer vier op de tien 
kinderen met MS. Ze zijn zeker niet minder intelligent dan gezonde 
kinderen maar wel vaak slordiger, chaotischer, dromeriger en hebben 
door hun aandachtsprobleem dikwijls een slechter geheugen. Daarbij 
komt dat ze uit zichzelf vaak niet goed kunnen organiseren met als 
mogelijk gevolg dat ze slecht vriendjes of vriendinnetjes maken. 
Daarnaast geldt dat de meeste kinderen met MS een gebrek aan 
flexibiliteit hebben en snel in paniek raken bij onverwachte zaken”.  

Thérèse en John luisteren zeer geïnteresseerd en knikken af en toe 
herkennend.  

MSkidsweb
Intussen dolt 
hun Thijs met 
andere kinderen 
vrolijk door de 
dierentuin.
Sommigen van 
hen bekend van 
MSKidsweb, de 
kindersite van 
MSweb. Mikki 
en Nadine 
bijvoorbeeld. En 
Iris de Jong 
(1994), met wie 
Thijs al een 
tijdje e-mailcontact heeft. Ze zien elkaar hier voor het eerst. En ze 
proberen meteen een afspraak te maken voor een volgende keer. 
In een treintje gaan ze langs de diverse dierverblijven. Even in en uit een 
kunststoffen ei kruipen, onderdeel van de uitleg over de voortplanting 
van schildpadden. En natuurlijk tussendoor met zijn allen op de 
groepsfoto.

Maja Baars, kinderverpleegkundige van het Rotterdamse 
revalidatiecentrum Rijndam, legt een paar honderd meter verderop aan 
de moeders en vaders uit hoe en waar er oplossingen te vinden zijn voor 
de problematiek die dr. Catsman schetst. “Ga eens naar een 
revalidatiecentrum en schakel bijvoorbeeld een logopedist in voor het 
taal- of spraakprobleem. Of een ergotherapeut, die ervoor kan zorgen 
dat je kind zelfstandiger wordt. Een fysiotherapeut om de conditie meer 

Onderweg even een groepsfoto: Mikki voorop en Iris schuin rechts
achter haar - ook in een rolstoel; rechts daarachter Thijs; links 
vooraan Charlotte en rechts daarachter Nadine 

op peil te brengen, spierstijfheid te bestrijden, ademhalingstechnieken 
te oefenen en te bezien of het kind bepaalde hulpmiddelen nodig heeft. 
En ga met de leerkrachten praten, omdat het vaak een kwestie is van het 
kind meer tijd geven. Scholen komen meestal niet uit zichzelf op zoiets”. 

Een keer per jaar
Hintzen luistert aandachtig mee. “Hier leer ik van. Bijvoorbeeld dat bij 
veel kinderen met MS de ergste problemen niet zozeer - zoals bij 
volwassenen - technische, lichamelijke problemen zijn, maar de dagelijkse 
beslommeringen, op school, thuis en bij de omgang met vriendjes en 
vriendinnetjes. Wat mij betreft doen we dit minstens een keer per jaar 
en met nog meer kinderen”. 

Cora de Jong, moeder van Iris: “Het lijkt me heel prettig dit contact te 
onderhouden want we vonden dit een geslaagde middag, informatief en 
verzorgd”.  

De MS- en kinderverpleegkundige Carolien van ‘t 
Hoff ziet en hoort het tevreden aan. Zij 
organiseerde dit. “Ik ben hieraan begonnen omdat 
de moeder van een MS-patiëntje aangaf behoefte 
te hebben aan contact met andere ouders. En ook 
haar kind had behoefte aan contact met lotgenoten. 
Na wat brainstormen is dit eruit gekomen. 
Kennismaken en informatie verstrekken, plus 
kinderen met MS een leuke dag bezorgen. Ik denk 
dat dit gelukt is”. 

Thijs bevestigt het bij navraag onmiddellijk, nog 
nagenietend van de pannekoeken. “Heel gezellig. En 
ik vond de dieren ook leuk. En dat we in die hokken mochten. We kregen 
ook goede uitleg en op het einde ook lekker eten. Het was een 
supergezellige dag”. En Iris is dat geheel met hem eens. “Ik vond het 
heel erg leuk dat ik andere kinderen heb leren kennen die MS hebben. En 
ook de rondleiding, want ik hou heel erg van dieren”. 

MSzien, jaargang 2006, nummer 1 – rubriek ONDERZOEK 

MS- en kinder-
verpleegkundige 

Carolien van 't Hoff 
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Discriminatie wegens handicap strafbaar

Discriminatie van mensen met een handicap is sinds kort strafbaar op basis van de 
artikelen 137 en 429 Wetboek van Strafrecht. Mr. Mandana Kermani (1982) is 
specialist op het terrein van strafrecht en discriminatie van mensen met een 
handicap. Met haar praten we over de mogelijkheden die mensen met een handicap 
of chronische ziekte nu hebben, als zij gediscrimineerd worden wegens hun 
handicap.

Door: Nora Holtrust

Wat hebben wij, mensen met een handicap, aan artikel 137 
of artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht? Stel, je 
wilt naar een restaurant op de tweede verdieping maar het 
gebouw heeft geen lift. Of je wilt naar de film, maar je 
rolstoel kan niet door de draaideur. Of je wilt winkelen bij 
Blokker maar het gangpad is te nauw. Wat kun je daartegen 
doen? In zo’n geval kun je aangifte doen bij de politie. Het 
Openbaar Ministerie bepaalt of al dan niet tot vervolging 
wordt overgegaan en de zaak voor de rechter komt. 

‘Handicap’ toegevoegd
“Die nieuwe mogelijkheid is er, omdat discriminatie van 
mensen wegens een handicap sinds januari 2006 is 
opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De wetgever 
heeft de woorden lichamelijke, psychische of verstandelijke 
handicap toegevoegd aan de bestaande artikelen 137c tot en met 137f.  Deze artikelen 
golden tot dusver alleen voor discriminatie van mensen ten aanzien van ras, godsdienst, 
levensovertuiging of homoseksuele gerichtheid. Daaraan is nu ‘handicap’ toegevoegd. Ook 
mensen met een chronische ziekte vallen onder deze wet, als de chronische ziekte 
tenminste tevens een handicap is”.  

We spreken met de juriste Mandana Kermani, sinds september vorig jaar werkzaam bij 
het Openbaar Ministerie van het Gerechtshof in Den Bosch. Bij uitstek degene om uitleg 
te geven over de strafbaarheid van discriminatie van mensen met een handicap. “Mijn 
afstudeerscriptie ging over de verhouding tussen de Wet strafbaarstelling discriminatie 
wegens handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte. In mijn huidige werkkring komt de deskundigheid die ik heb opgebouwd bij het 
schrijven van mijn scriptie me niet echt van pas. Je komt helaas in hoger beroep, bij een 
Gerechtshof dus, niet veel discriminatiezaken tegen, heb ik gemerkt”.  

“Het doel van deze nieuwe wet”, legt Mandana uit, “is om duidelijk te maken dat 
beledigende taal of het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld niet alleen 
afkeurenswaardig is maar ook strafbaar. Voorwaarde voor de strafbaarheid is dan wel 
dat het om een uiting in het openbaar gaat”. Opmerkingen in de huiselijke kring vallen 
dus niet onder deze wet. “Bovendien is het van belang in welk verband iemand zo’n 
uitspraak doet. Een beledigende uitspraak die verband houdt met iemands 
geloofsovertuiging kan daardoor het beledigende karakter verliezen”.  

Artikel 429quater
Niet alleen is artikel 137c tot en met f van het 
Wetboek van Strafrecht uitgebreid met de grond 
‘handicap’, de wetgever heeft daarnaast artikel 
429quater van het Wetboek aangevuld met een 
tweede lid. Artikel 429quater richt zich speciaal op 
discriminatie door mensen in de uitoefening van hun 
ambt, beroep of bedrijf. “Het aan dit artikel 
toegevoegde tweede lid stelt discriminatie in het 
sociaal-economisch verkeer strafbaar”, legt 
Mandana uit. “Het kan onder omstandigheden verplichten de achterstelling van 
gehandicapten op te heffen door het treffen van een passende voorziening. Maar dan 
moet dat maken van een onderscheid wel zonder redelijke grond zijn gebeurd”, 
waarschuwt Mandana voor teveel optimisme. 

Een expliciet verbod op discriminatie van mensen met een handicap kende het 
strafrecht tot nu toe niet. Eventueel kon je, in geval van discriminatie, je beroepen op 
belediging (art. 266 Wetboek van Strafrecht). Of een beroep doen op de 
civielrechtelijke Gelijke Behandelingswet die het maken van onderscheid op grond van 
handicap en chronische ziekte verbiedt. 
Overigens is het niet zo dat, als het tot een strafzaak komt, de rechter de gewenste 
voorziening kan afdwingen. De strafrechter veroordeelt de overtreder of degene die 
het misdrijf pleegt. Maar om de aanpassing af te dwingen, is er het civiele recht, met 
name de Wet Gelijke Behandeling. Op grond van die wet kan een persoon wel worden 
verplicht tot het maken van een doeltreffende aanpassing. 

Toegevoegde waarde
Nu er al een Wet Gelijke Behandeling voor mensen met een handicap of chronische 
ziekte is, kun je je afvragen of het opnemen van de grond ‘handicap’ in het Wetboek van 
Strafrecht nog wel toegevoegde waarde heeft. Mandana Kermani vindt van wel. De 
Gelijke behandelingswet is namelijk gericht op de individuele belangen van mensen, 
terwijl strafbaarstelling van discriminatie ook geldt in het geval er niet direct een 
benadeelde valt aan te wijzen. Dat is het geval bij belediging van een hele groep mensen 
in een krant of bijvoorbeeld bij bedreigingen via Internet”.  

”Maar wat ik vooral belangrijk vind”, zegt Mandana, “is dat je met strafbaarstelling van 
discriminatie van gehandicapten een eenduidige en krachtige veroordeling uitspreekt. 
Slachtoffers krijgen hiermee formele middelen om zich te weer te stellen. Dat 
discriminatie van mensen met een handicap tot dusver niet strafbaar was, zou de 
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suggestie kunnen wekken dat deze handelingen minder afkeurenswaardig zijn dan 
discriminatie op grond van andere persoonskenmerken. Bovendien betekent 
strafbaarstelling dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor 
handhaving. Niet de gedupeerden zelf, maar een overheidsorgaan moet de overtreders 
opsporen en vervolgen”.  

Dat neemt niet weg dat Mandana ook een aantal problemen signaleert bij de uitvoering 
van de Wet. “Hoe zit het bij een handicap die niet onmiddellijk zichtbaar is of bij een 
gebrek dat niet door iedereen als handicap wordt ervaren. Een psychische handicap 
bijvoorbeeld, zal niet voor iedereen duidelijk zijn”.

Wat heb je eraan?
Wat heb je nu concreet aan de nieuwe wet? Met name op het terrein van de 
toegankelijkheid worden veel verbeteringen verwacht. Verbetering van de 
toegankelijkheid spreekt duidelijk ook het publiek aan. Zo krijgt het Landelijk Bureau 
Toegankelijkheid (LBT) sinds 1 januari opvallend veel vragen van onder meer journalisten 
en eigenaren van gebouwen over toegankelijkheid. Vragen zoals: Moet ik mijn gebouw al 
aanpassen en welke straf hangt me boven het hoofd als ik het niet doe? 

De tijd zal het leren. Het valt niet te verwachten dat de overheid veel initiatieven zal 
ontplooien. Mensen die last hebben van ontoegankelijkheid zullen zelf in het geweer 
moeten komen en aangifte doen en het zal wel even wennen zijn voor de politie om dit 
soort aangiften serieus te nemen. Vervolgens zijn alle ogen gevestigd op de rechter. 
Welke afweging zal de rechter maken of er bij een aangifte al dan niet sprake is van 
discriminatie?  

Artikel 1 Grondwet
Eind 2003 is de Wet Gelijke Behandeling in werking getreden. 
Sinds begin 2006 staat discriminatie wegens een handicap in het 
Wetboek van Strafrecht. Is de wetgever nu klaar met zijn werk 
op dit terrein? We leggen de vraag voor aan prof. mr. dr. Aart 
Hendriks (1960), die Mandana begeleidde bij het schrijven van 
haar scriptie.  

Professor Hendriks is één van de eerste juristen in Nederland 
die oog had voor de slechte rechtspositie van mensen met een 
handicap. Volgens Hendriks, sinds 2001 lid van de Commissie 
Gelijke Behandeling, is de wetgever nog niet klaar op dit punt. “De Commissie Gelijke 
Behandeling heeft zich meermalen uitgesproken voor toevoeging van de grond ‘handicap’ 
aan artikel 1 van de Grondwet. Immers, het is vreemd als je wetgeving hebt die wel een 
uitwerking vormt van deze bepaling, zoals de Wet Gelijke Behandeling, zonder dat het 
‘moederartikel’ met zoveel woorden verwijst naar deze discriminatiegrond”, meent 
Hendriks.

Deze wens van de CGB, en Hendriks sluit zich daarbij aan, gaat wellicht over enige tijd 
in vervulling. “Minister Pechtold (van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, 
red.) heeft afgelopen jaar een commissie ingesteld om hierover advies uit te brengen. 

prof. mr. dr. Hendriks 

Het advies van deze commissie zal ongetwijfeld van grote invloed zijn op het 
uiteindelijke regeringsstandpunt”, meent Hendriks. En Mandana vult aan: “Toevoeging 
van de grond handicap aan de Grondwet houdt in dat rechters nog kritischer zullen gaan 
toetsen”.
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Kun je de minister aanklagen? 
Het niet toegankelijk zijn van openbare gebouwen is nu dus ook via het strafrecht aan 
te pakken. Zou je dan bijvoorbeeld minister Peijs (Verkeer en Vervoer) kunnen 
aanklagen, die in haar Stappenplan Openbaar Vervoer zegt te willen volstaan met het 
toegankelijk maken van 60 procent van de NS-stations, als je zelf in een plaats woont 
die niet in dat Stappenplan voorkomt? 

Mandana Kermani: “Ik betwijfel of zo’n aangifte veel kans van slagen heeft. Ten eerste 
omdat het de vraag is of het hier wel gaat om discriminatie in het sociaal-economisch 
verkeer. Bovendien zal het onderscheid zonder redelijke grond moeten zijn gemaakt. 
De minister zal aanvoeren dat er geen geld is om alle stations in Nederland toegankelijk 
te maken. De strafrechter zal dan een afweging moeten maken welk belang voor gaat: 
dat van de gehandicapte die woont in een plaats waarvan het station niet voorkomt in 
het Stappenplan of dat van de minister”.  

Mandana vermoedt dat een civielrechtelijke procedure meer kans van slagen zal 
hebben. “Maar dan moeten we nog even wachten. De Wet Gelijke Behandeling begeeft 
zich in de toekomst ook op het terrein van het openbaar vervoer. Als dat in de wet 
staat, dan zou je kunnen aanvoeren dat de NS of de minister onderscheid maakt op 
grond van handicap. En dan zou ze misschien verplicht kunnen worden tot het maken van 
een doeltreffende aanpassing”. 
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Viermaal MS in drie generaties

Kleinzoon, opa, vader én moeder 

Nico Kiers (1963) heeft MS. Bovendien heeft hij niet alleen een vader en opa met 
MS maar ook nog eens een moeder met dezelfde ziekte. Toch is Nico niet met MS 
‘opgegroeid’. Hij was nog maar een baby toen opa overleed en hij was het huis al 
uit toen zijn ouders de diagnose MS kregen. Zijn moeder en hij hoorden het 
ongeveer tegelijkertijd. Maar dat ook hij MS had, hield Nico toen maar een poosje 
geheim voor zijn ouders.

Door: Nora Holtrust

Nico (1963) groeit op als oudste zoon in een 
middenstandsgezin met vier kinderen. Vader Daan en moeder 
Frouktje hebben onder meer een groentenzaak in 
Sappemeer, aan het Winschoterdiep. Maar tijdens het 
dempen van het Winschoterdiep, is de winkel bijna 
onbereikbaar en daarmee droogt ook de klandizie op. Het 
gezin moet verhuizen. Wel blijven ze altijd trouw aan de 
noordelijke provincies, Groningen en tegenwoordig Drenthe. 
Nico woont nu in Gieterveen en zijn ouders in Westerbork. 

Nico’s opa, de vader van Daan, had multiple sclerose. Maar 
daar kan Nico zich niets van herinneren. Hij was nog maar een baby toen opa overleed. 
In 1976 krijgt zijn vader voor het eerst oogklachten en komt daarmee bij de bekende 
neuroloog professor dr. J.M. Minderhoud in Groningen terecht. Diverse onderzoeken 
volgen, maar de oogproblemen gaan ‘vanzelf’ weer over. Nico is op dat moment dertien en 
zit op de MAVO. Dat zijn vader destijds naar de dokter ging, daar heeft hij geen enkele 
herinnering aan. Niet zo gek, als je bedenkt dat vader ook niet eens de uitslag van het 
onderzoek te horen kreeg. Of misschien ging hij de uitslag niet eens halen. De klachten 
waren immers over.

Lange studie
Na de MAVO bezoekt Nico de HAVO en vervolgens het Atheneum. “Voordeel van die 
lange schoolweg was dat ik elke keer uitstel van militaire dienst kreeg”, legt hij uit. Nico 
gaat scheikunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 1988 gaat hij 
samenwonen met - inmiddels zijn vrouw - Erica.  

Na het behalen van zijn doctoraalexamen Scheikunde, trouwen hij en Erica. Nico 
solliciteert op een baan aan de universiteit. Een promotieplaats. Nico wil onderzoek doen 
en promoveren. “Het is moeilijk uit te leggen wat voor onderzoek ik deed. Het ging om 

Nico Kiers 

katalyse-onderzoek. Katalyse is het versnellen of vertragen van scheikundige reacties 
die onder normale omstandigheden niet of nauwelijks voorkomen. Ik werkte met speciale 
metalen die het versnellen of het maken van bepaalde reacties mogelijk moesten maken”. 

Ziekte van Ménière
Toen hij op de universiteit werkte, kreeg Nico op een gegeven moment een aantal 
klachten. “Ik was duizelig en had last van dubbelzien en ik had ook heel weinig energie. 
Achteraf denk ik dat ik toen een schub had, maar ik dacht zelf geen moment aan MS”. 
Nico kwam eerst bij een bedrijfsarts terecht, die dacht dat hij het syndroom van 
Ménière had. Die ziekte kenmerkt zich door aanvallen van draaiduizeligheid, 
gehoorverlies en oorsuizen.

“Daarmee ben ik naar de huisarts gegaan en die ging mee 
in die diagnose. Ik kreeg medicijnen en mijn klachten 
gingen over. Dat was in 1991. Daarna heb ik een hele tijd 
geen last meer gehad. Tot in 1996, toen ging ik weer 
dubbelzien. Weer naar de huisarts. Die nam een aantal 
testjes af, langs een rechte lijn lopen en zo, en liet me 
eigenlijk meteen al weten dat hij aan MS dacht. Hij 
verwees me door naar een neuroloog in Assen. Mijn ouders 
liepen bij diezelfde neuroloog. Mijn vader had inmiddels 
ruim een jaar de diagnose MS en bij mijn moeder was het 
net geconstateerd”.  

Nico krijgt een MRI-scan en die laat de bekende vlekjes in de hersenen zien. De 
neuroloog bespreekt met hem de mogelijkheid dat ook hij MS heeft maar vindt het op 
dat moment nog te vroeg om de diagnose met honderd procent zekerheid te stellen. 
Nico: “Toen heb ik gezegd: zeg dan maar liever helemaal niks. Dan kan ik tenminste 
gewoon verder leven. Ook met het oog op verzekeringen en ik had net een vaste 
aanstelling. Daar kwam nog bij dat ik het ook verschrikkelijk moeilijk vond om aan mijn 
ouders te vertellen: ik heb ook MS”.

Kop in 't zand
”Nou ja”, zegt Nico, “eigenlijk heb ik een tijdlang mijn kop gewoon in het zand gestoken. 
Ik dacht bij mezelf, nou dat is toch wel erg raar. Mijn opa, mijn vader, mijn moeder en 
nou ook nog ikzelf. En ze zeggen altijd dat het niet erfelijk is… Later hebben ze me 
verteld dat het weliswaar niet erfelijk is maar wel ‘familiair’! Dat het dus in bepaalde 
families meer kan voorkomen… “. De twijfel is duidelijk hoorbaar in Nico’s stem.

Hij vervolgt: “Op het moment dat je met zoiets wordt geconfronteerd, valt dat je wel 
heel rauw op je dak. Ik zelf en ook Erica, geloof ik, wilden het in het begin eigenlijk niet 
onder ogen zien. Maar ook omdat het zo moeilijk was, vooral naar mijn moeder toe, want 
die heeft een behoorlijk progressieve vorm. Bij haar zag je dat er van maand tot maand 
dingen bij kwamen die ze niet meer kon doen. Nu staat het gelukkig een beetje stil”. 

Omscholing
Nico heeft een half jaar bij het laboratorium van Shell in Amsterdam aan zijn 
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onderzoek gewerkt. Hij is in die tijd vaak vermoeid en bij het schrijven van zijn 
proefschrift kan hij zich slecht concentreren. Maar hij merkt ook dat dit soort 
onderzoekswerk toch ook niet echt zíjn ding is en hij besluit zijn onderwijsbevoegdheid 
te halen.

Nico: “Ik ben les gaan geven, wiskunde en scheikunde. Eerst op twee scholen, in Diever 
en Meppel, later nog maar op één school. In 2000 had ik het idee dat, als ik nu maar wat 
minder uren zou werken en een dag vrij in de week zou nemen, ik het wel zou kunnen 
volhouden. Maar inmiddels ben ik toch voor 65 tot 80 procent afgekeurd. Ik werk nu nog 
50 procent maar in overleg met de school ga ik terug naar 35 procent. Mijn werkgever 
werkt echt aan alle kanten mee”.  

Boerderij
Nico vertelt dat ze nu in een WVG-
procedure zitten met de gemeente 
om in Gieterveen te kunnen blijven 
wonen. “We hebben altijd 
paardgereden, mijn vrouw en ik. 
Paardrijden lukt me niet meer, maar 
we hebben de paarden nu voor de 
fokkerij. We hebben wei genoeg en ’s 
winters staan ze op stal. Buiten 
hebben we het al helemaal 
toegankelijk laten maken, met brede 
paden zodat ik op den duur toch 
overal met de scootmobiel kan 
komen. Nu moet de boerderij alleen nog van binnen worden aangepast.

De gemeente vond eerst dat we maar moesten verhuizen. Maar wij willen graag hier 
blijven wonen. Het gaat niet alleen om mij. Het gaat ook om mijn vrouw en de kinderen. 
We wonen hier mooi en we hebben lage hypotheeklasten. En de gemeente kon geen ander 
geschikt huis voor ons vinden.  Het Centraal Indicatie Orgaan heeft gezegd dat er dan 
maar verbouwd moet worden. Binnenkort zal de beslissing vallen”. 

MSzien, jaargang 2006, nr. 1 – Rubriek: PORTRET

Nico met zijn paard 

Nico en zijn vrouw hebben voor de WVG-procedure de hulp ingeroepen van de sociaal 
juridische afdeling van de stichting MEE en zijn daar erg tevreden over. 
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de 
weg op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, 
inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE-kantoren zijn er in het hele land en ze zijn te vinden 
via www.mee.nl. Alle diensten van MEE zijn gratis. 
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Het mysterie van de witte stof (2) 

Van struisvogels tot kralensnoeren en 
elektriciteitshuisjes

MSzien is eind vorig jaar - om precies te zijn jaargang 2005 nummer 5 - 
begonnen aan een poging om MS populair-wetenschappelijk uit te leggen. Dit in 
een serie verhalen waarin de wetenschapper dr. Herbert Brok probeert op zo 
eenvoudig mogelijke wijze, maar toch wetenschappelijk verantwoord, uiteen te 
zetten wat bij MS in het lichaam misgaat. Zodat wij mensen die daarmee alles 
te maken hebben er misschien uiteindelijk iets meer van gaan begrijpen.

Door: Herbert Brok*

In deel 1 is - kort samengevat - uitgelegd dat MS een ziekte is van het centrale 
zenuwstelsel. Daarbij is de isolerende laag van het zenuwstelsel, de myeline, 
aangetast. En dat verstoort de signalen die de hersenen afgeven. Die signalen 
raken daardoor vaak verloren, zonder op de plaats van bestemming aan te komen, 
zo was de conclusie. Verder ging deel 1 vooral over het centrale zenuwstelsel zelf, 
het zette  uiteen hoe dat in elkaar zit. 

Hoog tijd  nu om die andere belangrijke speler bij MS, de myeline, eens nader 
onder de loep te nemen. “De myeline-membranen worden aangemaakt door myeline-
vormende cellen”, zo staat in de boekjes. Maar wat is een cel dan eigenlijk en wat 
gebeurt daar allemaal? En wat is een membraan? Tijd  voor de basis ... terug naar 
hoe het allemaal begon ... wat ons maakt tot wat we zijn. 

Een cel
Het woord cel is afgeleid van het Latijnse Cella, wat ´afgesloten ruimte´ betekent. 
Een cel is de kleinste levende eenheid die er bestaat. Alle levende wezens zijn 
opgebouwd uit cellen, variërend van een bacterie die bestaat uit een enkele cel tot 
een olifant die er allerlei varianten van bezit en er net even wat meer heeft. Ook 
de grootte van een enkele cel kan sterk verschillen. Denk maar eens aan de dooier 
van een struisvogel-ei, vele centimeters groot en toch slechts bestaande uit één 
enkele cel. Maar normaal gezien is een enkele cel niet met het blote oog 
waarneembaar, namelijk ongeveer 0,01 millimeter. Toch is een cel al een wereld op 
zich. Binnen een cel bevindt zich namelijk een enorme verscheidenheid aan 



verschillende fabriekjes die er met zijn allen voor zorgen dat een cel in staat is om 
te ‘praten’ met zijn soortgenoten (zie figuur 1 hieronder).

f
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Bij de mens is alle begin van nieuw leven afkomstig van de versmelting van een 
zaadcel met een eicel. Dat weten we sinds we de ooievaars-, bloemetjes- en 
bijtjesfase voorbij zijn. Na de bevruchting gaat de eicel groeien, oftewel delen, 
net zo lang tot alles klaar is voor de geboorte van een nieuw wonder. Deze 
nieuweling gaat vervolgens gewoon vrolijk verder waar hij of zij al 9 maanden lang 
mee bezig was, groeien! Sommige cellen gaan hun leven lang door met delen, andere 
stoppen na verloop van tijd.

Een deling van een cel is eigenlijk te simpel voor woorden. Hierbij splitst de cel de 
erfelijke informatie die zij bevat, het DNA - de genetische code, die afkomstig is 
van zowel de biologische vader als de moeder van de vrucht - eerst op in blokjes, 
chromosomen genaamd (zie de Engelstalige figuur 2). Deze chromosomen – bij de 
mens 46 in getal - worden vervolgens exact gekopieerd in de cel die zich daarna in 
twee gelijke helften splitst. In beginsel is dus het DNA in alle cellen binnen ieder 
individu voor 100 procent gelijk.

Het DNA is voor te stellen als een dubbel kralensnoer, elk bestaande uit 
3.000.000.000 kraaltjes. Behalve bij eeneiige tweelingen is het DNA van alle 

mensen in beginsel verschillend, want de kans dat twee individuen al deze kraaltjes 
op precies dezelfde volgorde aan elkaar rijgen tijdens hun ontwikkeling is nihil. Het 
DNA bestaat slechts uit vier 
verschillende kleuren kraaltjes, die 
nucleotiden heten. Deze worden in de 
wetenschap afgekort door de letters G, 
A, T en C en lijken schijnbaar 
willekeurig achter elkaar aan elkaar 
geregen te zijn. Schijnbaar, want de 
juiste volgorde van deze nucleotiden 
vormt de boodschap voor een gen. 

Een gen
Een gen - afkomstig van het Griekse 
woord Gennaoo wat ‘voortbrengen’ betekent - bevat informatie voor een enkele 
functie die de cel nodig heeft in het lichaam. Het DNA van de mens bevat ongeveer 
25.000 verschillende genen die sinds kort allemaal in kaart zijn gebracht. Genen 
kun je vergelijken als een enkel knopje in een elektriciteitshuisje dat je aan of uit 
zet al naar gelang de stroombehoefte. Van sommige genen weten we de functie tot 
in detail, van andere is die nog een stuk minder duidelijk. Sommige genen zijn groot, 
andere klein. Sommigen genen kennen bij de mens veel verschillende vormen – dat 
heet genetische diversiteit - andere slechts een enkele vorm. Al vanaf de derde 
deling, de tweede dag van de zwangerschap, worden er bij de mens door genen 
binnen het dan nog maar uit 8 cellen bestaande klompje al schakeltjes omgezet, 
waardoor hun uiteindelijke bestemming al voor een groot deel vaststaat.

Een gen wordt ook wel gedefinieerd als ‘de erfelijke eenheid van functie’. Dat 
heeft ermee te maken dat genen onder meer de voor een ieder zichtbare 
eigenschappen bepalen van een individu, zoals de kleur van je haar of ogen, maar 
ook de op het oog in eerste instantie minder zichtbare menselijke 
functieonderdelen.  

Naast de wezenlijke, gelijksoortige functies die voor ELKE cel nodig zijn om te 
kunnen overleven, maakt elke cel een zeer gedetailleerde eigensoortige keuze. Dat 
juist maakt waarom een cel in de lever een lever-cel is en kan blijven en een 
zenuwcel een zenuwcel. Ondanks dat ze beide in beginsel dezelfde informatie tot 
hun beschikking hebben, hebben ze simpelweg andere schakelaartjes, de genen, 
‘aan’ en ‘uit’ staan. Als een gen ‘uitstaat’ doet de cel niets met deze informatie die 
aanwezig is op het DNA. Als een gen ‘aanstaat’ is een cel in staat om juist deze 
volgorde van nucleotiden per groepje van 3 nucleotiden, een zogeheten codon, met 
behulp van een ingewikkelde machinerie te ‘vertalen’ in een aminozuur. Door nu het 
ene na het andere aminozuur aan elkaar te rijgen krijg je een eiwit.  

het DNA is voor te stellen als dubbel kralensnoer



Wil je zien hoe dat werkt, kun je via Internet terecht op 
www.bioplek.org/sheets/sheet_transcriptie.html en 
www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/sheet_translatie.html

Tot zover even voor nu. De volgende aflevering gaat over celmembranen en wat die 
membranen samen met onze eiwitten, aminozuren, genen en ons DNA van doen 
hebben met MS. 

MSzien, jaargang 2006, nummer 1 – rubriek ONDERZOEK

* Dr. Herbert Brok (1965) is immunoloog en doet al jarenlang onderzoek naar MS.
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Zeven vragen plus één

aan zes mensen met MS 

Onze ‘columnserie’ van dit jaar ziet er iets anders uit dan anders. We laten 
zes mensen met MS aan het woord. Aan hen stellen we zeven, steeds dezelfde 
vragen plus een achtste, wisselende vraag. De eerste in deze serie is Ruud van 
Zuijlen.

Door: Hanneke Douw

Ruud van Zuijlen (49) woont in Amsterdam en heeft MS vanaf zijn 26ste. Hij is 
getrouwd met zijn geliefde van de middelbare school, Juliette Stan. Ruud 
studeerde klinische psychologie met als specialiteit gezondheidspsychologie. 
Is zoals hijzelf zegt “chronisch ziek maar verder nooit ziek. Nooit verkouden geen 
griepjes, alleen de urinewegen, dat is mijn zwakke plek”. 

Hij is fulltime vrijwilliger. Werkt als 
belangenbehartiger voor mensen met zorgvragen in 
Amsterdam en doet dat met zoveel enthousiasme dat 
hij zichzelf zo nu en dan moet terugfluiten. ”Soms heb 
ik op een dag vier afspraken en als die dan ook nog op 
verschillende plekken plaatshebben is dat op zijn 
zachtst gezegd ietwat druk”. Ruud doet alles met het 
Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en dat alleen al is 
bewonderenswaardig. ”Ook in Amsterdam lukt het nog 
steeds niet het bijzondere vervoer op tijd te laten 
rijden en met een volle agenda is dat tamelijk 
ongemakkelijk”. Het woord ‘opgeven’ kent Ruud echter niet. 

Bij alles wat hij doet kan hij zijn ervaring als psycholoog goed gebruiken. ”Praktisch 
gezien sla ik geen deuk in een pakje boter, maar wat ik goed kan is luisteren, 
meedenken, meelezen en meepraten”. 

Aan hem dus zeven vragen plus één. 

1. Wat voor persoon ben jij? Hoe zou je jezelf karakteriseren?

Ik ben vrij beschouwend, reageer vaak secundair. Ik zoek de nuance en ben 
redelijk geduldig. Overigens heb ik dat moeten leren. Geduld is noodzakelijk in mijn 
situatie (Ruud zit permanent in de rolstoel, heeft zware beperkingen aan armen en 
benen en ziet zeer slecht. Bij alles heeft hij hulp nodig. Redactie). Vroeger deed ik 

Ruud van Zuijlen 



alles zelf en kon dan best driftig zijn. Maar dat heb ik snel afgeleerd.  

2. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd?

Ik hoorde in april ’82 dat ik MS had. Ik was 26 jaar. Twee jaar daarvoor brak ik 
mijn heup. Ik revalideerde en kreeg fysiotherapie. Maar eigenlijk kwam het niet 
meer echt goed. De artsen dachten dat er meer aan de hand was. Ik kwam terecht 
in het Academische ziekenhuis Leiden en daar ging de trucendoos open. En tja, toen 
bleek het MS te zijn. Mijn leven is eigenlijk niet veranderd. Natuurlijk kreeg ik 
steeds verdergaande beperkingen, maar dat ging zo langzaam dat ik er steeds aan 
kon wennen. Na mijn studie psychologie kon ik een AIO-plek krijgen maar omdat ik 
dat gezien mijn beperkingen toen alleen in deeltijd kon gaan doen, betekende dat 
tien jaar lang in een eigen kamertje zitten, zonder veel contact met anderen. Dat 
zag ik niet zitten. Ik wilde met andere mensen werken, de praktijk in, maar dat 
bleek lastig. Ik was al voor 80 tot 100% afgekeurd. 

Vanzelf rolde ik eigenlijk het vrijwilligerscircuit in. Via de MS Stichting (de huidige 
MSVN) ben ik bij de werkgroep in Amsterdam begonnen met gespreksgroepen voor 
mensen met MS.  

Mijn afstudeerscriptie had als titel ‘MS en kwaliteit van leven’. Toen al vond ik het 
krankzinnig hoe er met mensen met een beperking wordt omgesprongen. Je werd 
beoordeeld op het aantal trappen dat je kon lopen, niet op je kwaliteit.  
Dat het ook anders kan is mijn drijfveer geworden. 

3. Is er volgens jou verschil tussen hoe mannen en vrouwen met MS omgaan?

Ja, maar dat heeft meer te maken met hoe er in de maatschappij over mannen en 
vrouwen wordt gedacht. Als vrouwen met vage klachten bij een arts komen worden 
deze klachten afgedaan als psychisch. Het zal wel tussen de oren zitten. 
Toen ík bijvoorbeeld destijds bij de arts kwam werd er aan mijn psyche niet 
getwijfeld. Er moest fysiek iets mis zijn. Vrouwen zitten vaak nog in een 
afhankelijke situatie. Als je dan ook nog MS krijgt voel je je helemaal verloren en 
overbodig.

4. Ben je tevreden over hoe artsen en verpleegkundigen met jou en je  ziekte 
omgaan?

Jawel, maar ik moet daar zelf wel de regie in houden. Als ik dat niet doe word ik 
gepamperd. Verpleegkundigen hebben de neiging alles van je over te nemen, maar 
zelf weet je natuurlijk het beste wat er aan de hand is. Er zijn in het verleden door 
verplegenden en verzorgenden wel fouten gemaakt bij mijn verzorging. Naar artsen 
ga ik nooit meer alleen. Met zijn tweeën hoor je meer. Als patiënt  heb je toch de 
neiging alleen het allerslechtste te horen. Ook zijn artsen nogal afstandelijk. Ze 
bekijken je puur technisch. Soms denk ik dan: een beetje meer persoonlijke 
aandacht zou niet slecht zijn. 

5. Ben je tevreden over het gehandicaptenbeleid van de overheid? Zo nee wat mis 

je vooral?

Wat ik het meeste mis is empathie. De overheid plaatst kaders waarbinnen je moet 
passen. Als je dat doet gaat het goed, maar val je daarbuiten dan heb je een 
probleem. Een individu moet mijns inziens als individu bejegend worden. 
Eigen verantwoordelijkheid is prima, maar ben ik verantwoordelijk voor mijn MS? 
Als je ouder wordt vind ik het overigens niet meer dan normaal dat je rekening 
houdt met de problemen die dat met zich meebrengt. Daar hoeft de overheid niet 
voor op te draaien. Ik vind wel dat er in de samenleving een vangnet moet zijn en 
blijven voor chronisch zieken en gehandicapten. 

6. Hoe sta je tegenover alternatieve geneeswijzen of medicatie?

Hoewel ze je niet kunnen genezen, geven ze veel mensen met MS wel het gevoel de 
ziekte beter te kunnen beheersen. 

7. Gesteld dat iedereen op zijn achttiende bij het gemeentelijk leefloket een 
ziekte of handicap zou moeten kiezen. Welke kwaal zou je dan gekozen hebben? 

Als het echt zou moeten, zou ik de vrouw achter 
het loket een blinddoek vragen en blind een kwaal 
prikken. Ik wist toen ik MS kreeg ook niet wat me 
te wachten stond. En dat was maar goed ook. 

8. Wat wordt de uitdaging van 2006 voor jou?

De uitdaging wordt om de vier verschillende 
chronisch zieken- en gehandicaptenkoepels binnen 
Amsterdam goed te laten samengaan tot één 
sterke stedelijke belangenbehartigersorganisatie. Ik zal daar, hoop ik, mijn 
steentje aan kunnen bijdragen. 

Was getekend: Ruud van Zuijlen. 
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De computer - vriend of vijand

In de afgelopen jaren heeft de computer zich in hoog tempo ontwikkeld tot 
een zeer bruikbaar hulpmiddel, ook voor mensen met fysieke beperkingen. Om 
te schrijven, te winkelen en te bankieren, maar ook om contact te houden met 
de buitenwereld via internet en e-mail. Toetsenbord en muis vergen wel een 
bepaalde handvaardigheid en bij een voortschrijdende MS kan dat een 
probleem gaan worden. Een inventarisatie van wat Windows ingebouwd heeft 
om het computergebruik te vergemakkelijken.

Door: Trudy Mantel

Als je lange stukken op je beeldscherm wilt lezen en je  na tien minuten je 
concentratie verliest, is het tijd om te kijken of je het allemaal nog wel zo goed 
ziet. Als je, na één alinea tekst  getypt te hebben, de neiging hebt je toetsenbord 
uit het raam te smijten, kun je je afvragen of je handen al deze inspanning nog wel 
zo leuk vinden. Voordat je overstapt op spraakherkenningsoftware, die het 
probleem van het typen rigoureus oplost, zou je eerst kunnen kijken wat de 
ingebouwde mogelijkheden van Windows zijn. We gaan in dit artikel uit van 
Windows XP, maar de oudere versies van Windows hebben ook al een aantal 
voorzieningen. 

Plaktoetsen
De plaktoetsen (stickey keys) zijn een 
voorziening voor als het moeilijk wordt 
om meerdere toetsen tegelijk in te 
drukken. Voor een hoofdletter kun je 
shift en de betreffende letter na 
elkaar indrukken; dit is echt een 
uitkomst bij een slechte handfunctie. 
Plaktoetsen kun je instellen in het 
Configuratiescherm, onder 
toegankelijkheid > toetsenbord. Als je 
hebt aangevinkt dat je de functie wilt 
gebruiken, kun je instellen – onder de 
knop instellingen - dat je hem wilt 
activeren door vijf maal op shift te 
drukken. In de taakbalk verschijnt een 
icoontje dat precies laat zien waar je 
mee bezig bent. De geplakte toets is zwart. Na één aanslag verdwijnt dat weer, 
maar door twee keer drukken kun je de toets blokkeren. Met een geblokkeerde 
control kun je zo makkelijk met één vinger meerdere bestanden in je Verkenner 

screenshot van de 'Plaktoetsen' 

selecteren. Niet vergeten hem na afloop - door één keer drukken op de toets - 
weer uit te schakelen, anders krijg je rare effecten! 

Je kunt ook instellen dat plaktoetsen zichzelf uitschakelen als je op het 
toetsenbord twee toetsen tegelijk indrukt. Andere gebruikers van de computer 
hebben er zo geen last van. 
In hetzelfde schermpje staan in de andere tabbladen nog meer mogelijkheden. Je 
kunt de cursor langzamer of sneller laten knipperen of je kunt de weergave van het 
beeldscherm veranderen met schema’s voor andere kleuren of lettergroottes. Het 
beeldscherm ziet er, nadat je dat gedaan hebt, wat vreemd uit, maar het kan 
nuttig zijn als je moeite hebt met het zien van bepaalde kleurcombinaties of als je 
de letters op je scherm permanent veel groter wilt hebben. 

Toegankelijkheid
Een andere mogelijkheid om beter te kunnen zien wat je aan het doen bent is het 
vergrootglas. Je kunt dit inschakelen via start > alle programma’s > 
bureauaccessoires > toegankelijkheid > vergrootglas. Als je dat gedaan hebt 
verschijnt het stukje tekst waar je mee bezig bent vergroot in een deelvenster 
boven aan je scherm. De vergroting kun je zelf kiezen, van twee maal tot negen 
maal.  
Dat schermpje toegankelijkheid  in bureauaccessoires is zeker de moeite waard om 
te bezoeken. De tweede mogelijkheid die het biedt is een virtueel 
schermtoetsenbord. Als je dit inschakelt kun je op een toetsenbordje onder aan je 
beeldscherm met de muis letters aanklikken, die vervolgens in je tekst verschijnen. 
Dit kan handig zijn als je meer moeite hebt met het toetsenbord dan met de muis, 
maar je wijsvinger krijgt het wel zwaar te verduren!  

Tenslotte vind je in 
toegankelijkheid de Wizard 
Toegankelijkheid. Deze doorloopt 
alle mogelijkheden en biedt nog 
meer oplossingen, afhankelijk van 
de aard van je handicap. Als je 
opgeeft slechtziend te zijn, is er 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
bepaalde schermelementen te 
vergroten. Als je opgeeft moeite 
te hebben met toetsenbord of 
muis, krijg je de kans om in te 
stellen dat Windows herhaling 
van toetsaanslagen zal negeren, 
de filtertoetsen. Als je moeite 
hebt met de bediening van  de  muis  kan het numerieke toetsenbord alle functies 
van de muis overnemen. 

Als het werken met de computer moeite gaat kosten, is het zeker de moeite waard 
om eens met deze mogelijkheden te experimenteren. Het is heel persoonlijk wat de 

de toegankelijkheids-wizard 



beste oplossingen zijn, maar het is best leuk om eens een middagje te besteden aan 
dit onderwerp. 
Microsoft geeft zelf aan  - in een schermpje bij het openen van de mogelijkheden 
in bureauaccessoires -  dat het hier gaat om eenvoudige voorzieningen. Wie er veel 
gebruik van moet maken, verwijst Microsoft naar een lijst met leveranciers van 
meer geavanceerde software. De gewone toetsen op het toetsenbord scroll, home, 
end en pageup/down kunnen je ook al een hoop ‘gemuis’ schelen. 

Woordaanvulling
Niet alleen in Windows zijn handigheidjes te vinden. Een programma dat woorden 
die je begint te typen herkent en deze vervolgens aanvult kan je veel 
toetsaanslagen besparen. Zo’n programma is Skippy, te vinden op www.tni.be onder 
producten. Het betreft hier shareware, dat wil zeggen dat je het programma een 
bepaalde tijd – in dit geval zestig dagen – mag gebruiken, daarna moet je het kopen. 
Dat kost $ 199 en dat is een bedrag waar je wel zestig dagen over mag nadenken. 
Skippy zet een schermpje op je beeldscherm 
waarin je voorstellen krijgt om het woord dat 
je aan het typen bent af te maken. Je kunt 
het vervolgens met de muis aanklikken. 

Er bestaat ook een gratis programma voor 
woordaanvulling: LetMeType. Dit is te 
downloaden via 
http://members.chello.nl/~p.kavelaars/woordvoorspelling.htm.
Dit programma is Engels, wat betekent dat je 
zelf met  woordenlijsten aan de gang 
moet. De genoemde webpagina biedt echter 
een uitgebreide instructie en een Nederlandse standaardwoordenlijst. Bovendien is 
het zelflerend en pikt het dus de woorden op die je tikt en voegt het die toe aan 
de woordenlijst. Zeker de moeite waard om te proberen. 

En als dit allemaal niet meer helpt wordt het tijd om te gaan denken over 
spraakherkenningsoftware. We schreven hierover in juni vorig jaar. Het is nog na 
te lezen bij LEVEN & MS --> hulpmiddelen of in het pdf-archief van MSzien. 
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Les voor chronisch zieken en gehandicapten: 

Fiscale drempel hoog, maar lager dan je denkt

De financiële drempel om in aanmerking te komen voor belastingaftrek is vrij 
hoog, maar in de praktijk toch veel lager dan menige zieke of gehandicapte 
denkt. Dit blijkt uit enerzijds een rapport van het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en anderzijds de ervaringen van 
enkele deskundigen bij uitstek, de mensen om wie het gaat zelf.

Door: Raymond Timmermans

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg (NIVEL) meldt dat veel chronisch 
zieken en gehandicapten waarschijnlijk uit 
onwetendheid geen gebruik maken van de 
mogelijkheden op belastingaftrek. Het NIVEL 
schrijft dit in het tussenrapport over ‘de
financiële situatie van chronisch zieken en 
gehandicapten 2004/2005’. Daarin staat, dat 
volgens berekening driekwart van de zieken en 
gehandicapten in aanmerking komt voor de 
aftrekregeling Buitengewone Uitgaven (BU) en dat 
van hen maar liefst 60 procent die regeling 
onbenut laat. De meesten - 89 procent – omdat ze 
denken niet boven de door de fiscus aangebrachte 
financiële drempel te komen.  

Ten onrechte en niet slim, zo zeggen enkele door MSzien geraadpleegde wel-
invullers. “Zeker; de drempel is absurd hoog, maar ik haal ‘m altijd wel. Al kom ik er 
nu niet zo ver meer overheen als twee jaar geleden”, zegt Eva (61 jaar; weduwe; 
oud-verpleegkundige; drie kinderen; een alleenstaande met progressieve MS). 

“Ik haal hem altijd”, emailt Caroline (ook MS; 48 jaar; lange tijd werkzaam geweest 
als bejaardenverzorgster; getrouwd; twee kinderen). Zij vult het formulier in voor 
het hele huishouden. “En het handige is dat de computer het allemaal precies voor 
me uitrekent”. 

Drempel
De regeling BU is er gekomen op aandrang van de Tweede Kamer. Ze is in het 
bijzonder bedoeld voor mensen met een ziekte of handicap, als een 
tegemoetkoming voor de uitgaven die niet door andere voorzieningen zijn gedekt. 



Daarbij geldt een drempel van 11,2 percent van het inkomen. Alleen als je met al die 
uitgaven samen boven de drempel uitkomt kun je dat surplus aftrekken. Tenminste, 
als het gaat om kosten die onder de regeling vallen. Voor de inkomens tot € 6902 
per jaar geldt een drempel van € 773. Heb je een fiscale partner dan zijn die 
bedragen het dubbele. Voor inkomens vanaf € 53.750 – eventueel met partner - 
geldt een drempelbedrag van €6020. 

Om die drempel te halen mogen mensen van 65 jaar of ouder en mensen die meer 
dan 45 procent arbeidsongeschikt al meteen een vaste aftrek invullen van € 787. 

Meetellen
Vervolgens mag je richting drempel heel wat kostenposten meetellen. Om te 
beginnen de ziektekostenpremie, ook – als je nog werkt - het werkgeversdeel. 
Verder tellen zaken mee als: 

eigen uitgaven aan medici. Zo rapporteert het NIVEL alleen al voor de 
tandarts een gemiddeld onvergoed jaarkostenbedrag van 193 euro;
eigen uitgaven fysio- of oefentherapeut: gemiddeld per jaar 175 euro (bron 
NIVEL). Caroline: “En vergeet bijvoorbeeld je giropractor niet, als de 
verzekering die niet vergoedt”;  
kosten aan voorgeschreven medicijnen, bijvoorbeeld doordat je op je 
verzekering een eigen risico hebt. “Zeker een post die je niet moet vergeten”, 
tekent Eva aan. “Ik krijg tegenwoordig nogal veel doorlopende, zeg maar 
chronische recepten bijvoorbeeld voor fluimucil, een slijmoplosmiddel omdat 
ik last heb van bronchitis. Ook mijn shampoo tegen 
psoriasis laat ik op doktersrecept via de apotheek 
bezorgen en kan ik daardoor legaal aftrekken”;  
uitgaven aan hulpmiddelen en woningaanpassingen. Dat 
geldt volgens het NIVEL voor bijna de helft van alle 
chronisch zieken en gehandicapten en betreft een 
gemiddeld bedrag van 452 euro per jaar. Het moet dan 
wel gaan om hulpmiddelen die jij alleen gebruikt en die 
dienen als compensatie voor een functiebeperking. 
Bijvoorbeeld een loep, brillenglazen, maar ook brilmonturen, contactlenzen, 
gehoorapparaten inclusief de batterijen, steunzolen, elastische kousen, 
prothesen, loophulpmiddelen, rolstoelen en zelfs de oplaadkosten voor een 
scootmobiel en het verzekeren van je hulpmiddelen. Bij woningaanpassingen 
moet het gaan om ‘medisch voorschrift’ en buiten de regeling op basis van de 
Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) om. Bovendien moet je rekening 
houden met een eventuele waardestijging van de woning;
vervoerskosten voor geneeskundige hulp. Voor openbaar vervoer of taxi kun je 
de werkelijke kosten opvoeren. Voor gebruik van een eigen auto de 
gemiddelde kilometerprijs van je auto, bijvoorbeeld 28 eurocent per 
kilometer;
kosten van ziekenbezoek aan een huisgenoot die tijdelijk - maar langer dan 
een maand - voor verpleging op een plek verblijft die meer dan 10 kilometer 
van huis is. Ga je met het openbaar vervoer, dan zijn de kosten daarvan 

volledig aftrekbaar. Ga je met je eigen auto dan geldt een standaardtarief 
van 18 eurocent per kilometer;
extra gezinshulp, buiten het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om;
dieetkosten;  
speciale kleding en beddengoed;  
de huisapotheek: een vast bedrag van 23 euro per persoon per jaar;
een deel van de eigen bijdragen voor AWBZ-zorg;  
de eigen bijdrage thuiszorg. Geldt voor één op de vijf met een gemiddeld 
kostenbedrag van 510 euro (bron NIVEL);
eigen kosten die je maakt naast en in verband met een Persoonsgebonden 
Budget (PGB). Daarvoor moet je van het bedrag wat je hebt uitgegeven aan 
zorg, hulp en begeleiding het PGB aftrekken. Onder die aftrekpost kun je ook 
de kosten rekenen van de administratieve rompslomp die je hebt doordat je 
belasting en premies moet inhouden voor je hulpen. Maar pas op voor 
dubbeltellingen;  
zogeheten attentiekosten, zoals cadeautjes voor je hulpverleners en 
mantelzorgers. Dit geldt voor één op de vier, volgens het NIVEL, met 
gemiddeld in totaal 104 euro per jaar. 

Let wel: alleen de uitgaven die boven de drempel uitkomen, kun je als aftrekbare 
buitengewone uitgaven opvoeren. Is je ‘verzamelinkomen’ niet hoger dan € 30.357, 
dan mag je sommige van deze posten met 65 procent verhogen voordat je het 
drempelbedrag gaat aftrekken. In enkele gevallen kom je bovendien in aanmerking 
voor een vaste aftrek, het zogeheten ‘chronischziekenforfait’. 

Aangifte
De les is dus dat je als chronische zieke of gehandicapte misschien heel wat kunt 
krijgen van de fiscus, maar dat je daar dan wel wat voor moet doen. Om te 
beginnen belastingaangifte. En dat moet, wat de aangifte voor 2005 betreft, in 
beginsel vóór 1 april 2006. Haal je die datum niet, dan kun je met een simpel 
briefje uitstel vragen tot 1 juli. Maar dat briefje moet je dan wel voor 1 april bij de 
fiscus bezorgen.

Nu kan je inkomen zo laag zijn dat je aan belastingaftrek niks hebt omdat je niet 
of nauwelijks belasting betaalt. Maar ook in dat geval kun je met je aangifte toch 
geld van de fiscus krijgen en wel door de speciale ‘tegemoetkomingsregeling 
buitengewone uitgaven'. 

Je kunt de belastingaangifte doen op een formulier, met een 
computerdiskette of rechtstreeks op Internet, via 
www.belastingdienst.nl. Een formulier en de diskette krijg je 
meestal automatisch thuis. Gebeurt dat niet, vraag er dan 
telefonisch om op nummer 0800 0543. 

Al met al veel werk?
Caroline: “Ik begin eraan zodra ik de jaaropgaven binnen heb. Eerst alles in klad, 
ook de sommetjes van de ziektekosten en reiskosten. Daarna ga ik aan de 



computer. Bij mekaar doe ik er dan wel verschillende dagdelen over”. Haar doel: 
“Het geld waar je recht op hebt zien terug te krijgen en dat lukt me eigenlijk 
altijd”.

Belastingmeneer
Ook Eva vult de aangifte op een computerdiskette in. “Tegenwoordig ga ik meteen 
in het echie. Ik heb de uitgeprinte opgave naast me liggen en kan dan heel simpel 
bedragen aanpassen. Al zijn er posten bij die ik helemaal opnieuw moet berekenen. 
De belasting heeft elk jaar wel nieuwe regeltjes. Normaal begin ik er meteen na 
ontvangst van mijn jaaropgave aan. Alleen afgelopen jaar liep het anders. Door veel 
logeerpartijen in diverse ziekenhuizen kreeg ik een aanmaning. Ik wilde toen niet 
tussen de artsen en verpleegkundigen en ook nog eens mijn rekeningen liggen. 
Daarom heb ik gebeld met de belastingdienst en ik kreeg de leukste 
belastingmeneer die ik ooit heb gesproken. Hij gaf me uitstel tot 31 december. En 
toen ik er uiteindelijk aan begon was ik in drie kwartier klaar!” 

Allemaal de moeite waard?
Voor een doorsnee mens met MS waarschijnlijk vrijwel altijd. Kijk maar naar Eva, 
fiscaal gezien zo’n doorsnee MS-patiënt. “Neem nou de post hulpmiddelen. Dat 
begint al bij mijn eigen bijdrage voor mijn parkeerkaart. Daarna mijn eerste 
helping hand, een tweede om nummer 1 op te rapen als die valt, en een derde, 
opvouwbare, om in een tas te houden achter mijn rolstoel. Een easy slide om mijn 
elastieken kousen aan te trekken en gewone huishoudhandschoenen, zodat de hulp 
het ook kan”. 

Hoorbaar een opgewekte invuller van het belastingformulier al draait ze op de 
achtergrond melancholieke Ierse muziek van Enya. “Maar soms kies ik voor vrolijke 
Schotse muziek, dit ook omdat mijn schoonzoon doedelzak speelt, trouwens. En 
denk nou niet dat ik muzikaal ben. Ik zeg altijd op het vakantieschip: als ik zing, 
zinkt het schip”. 

Een speciale vakantie, ook aftrekbaar?
“Niet zomaar neem ik aan. Toen ik de kosten van een medische kuur in Israël aftrok 
inclusief extra vliegreis, extra hotelkosten en zo, is dat bedrag eerst door de 
fiscus geschrapt. Maar één telefoontje was voldoende om toch de hele post in 
aanmerking te laten komen als gezondheidskosten”. 

Internet 
Voor meer informatie kun je via Internet onder meer 
terecht bij: 
www.belastingdienst.nl
www.cg-raad.nl
www.handicap.nl
“Bovendien heb je veel aan de toelichting van de 
Belastingdienst zelf”, zeggen Eva en Caroline. “En als 
je er niet uitkomt kun je ze altijd bellen, zeker bij 
twijfel over aftrekposten”. In elk geval moet je er rekening mee houden dat je 

website van CG-Raad 

desgevraagd alle posten moet kunnen aantonen met bonnen of bankafschriften. 
Intussen is ook de brochure ‘Belastingaangifte 2005 in verband met ziekte of 
handicap’ uit van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad). Ook hierin 
staan diverse tips. De brochure is te bestellen door € 5,50 te storten op giro 318 
8522 ten name van de CG-Raad, Utrecht, onder vermelding van ‘Belastingbrochure
2005’ plus je volledige naam en adres. De prijs is inclusief verzendkosten.
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De bronnen voor dit artikel zijn onder meer de Belastingdienst, het NIVEL en de 
CG-Raad. Maar al is dit artikel een- en andermaal gecheckt, ook hier geldt het 
gebruikelijke voorbehoud: de tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, 
maar er zijn geen rechten aan te ontlenen. De belastingaangevers in dit artikel 
gebruiken om redenen van privacy een schuilnaam; hun echte namen en adressen 
zijn bij de redactie bekend. 


