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Van de Redactie 

Meteorologisch gezien is de lente begonnen. Een nieuwe lente en de 

eerste aflevering van MSzien van dit jaar. Het gonst in het MS-

circuit. Ook de vaak banale, soms boze MS-wereld heeft zich 

uitgebreid naar de virtuele. Jawel, Second Life beschikt zowaar over 

een eiland speciaal voor mensen met MS. De Vrije Universiteit nam 

begin vorig jaar al deel aan Second Live, het VUmc MS Centrum 

haakte aan en nam contact op met MS Research en MSweb.  

 

Drie vrijwilligers van MSweb brachten, enthousiast als ze waren, hun 

ideeën in over hoe zo’n speciaal ‘Island’ eruit moest zien. Onlangs 

was het feest. Maarten Supercharge organiseerde samen met het 

MSweb Dinner Party Team een groot feest met live-optredens en 

een markt. De opbrengst bedroeg zo’n 900 euro. Ook al heb je MS, 

op Second Life kun je ook zonder beperkingen leven. Da’s mooi 

natuurlijk. Of mensen zonder MS ook op het eiland vertoeven om de 

wondere wereld van MS, de rolstoel en andere hulpmiddelen te 

ontdekken is de vraag. Wat hen zou drijven vraag ik me af.   

 

Verder in dit nummer veel interviews. Trudy Mantel sprak met Peer 

Baneke, directeur van MS International Federation, afkomstig uit 

Nederland en woonachtig in Londen. Ooit was Baneke werkzaam bij 

Amnesty International en de Europese Raad voor de Vluchtelingen, 

hij noemt zichzelf ervaringsdeskundig. Internationale samenwerking 

stimuleren is ‘zijn ding’. Samenwerking die ook het VN Verdrag voor 

de Rechten Van Mensen met een Handicap wereldwijd ten goede zal 

komen.  

 

Aan het woord is ook organisatietalent en regelneef Adeline 

Fritzsche. In 2002 viel haar oog op een vacature van MSweb. 

Sindsdien heeft ze heel wat werk verzet. Of het nu gaat om het 

bijhouden van de personeelsadministratie, de Engelse site bijwerken 

of het maken van de jaarrekening, vertelde ze aan Marja Morskieft.  

 



Gastcolumnist Erik Verhees biedt een inkijkje 

in zijn functie als gemeenteraadslid. Als 

portefeuillehouder Maatschappelijke Zaken 

kan er zo ongeveer dag en nacht een beroep 

op hem gedaan worden. Een versleten of 

onhandige toiletpot of bijvoorbeeld een steun 

in de douche zijn voor de aanvrager veel 

nijpender dan de klimaatsverandering.    

 

Ondertussen is ook Mis(s) Onbeperkt 

Nederland, Reni de Boer, alweer maanden aan 

het werk. Behalve mooi is ze ook erg actief met bruggen bouwen. 

Een voorbeeld van haar brugfunctie was het community breakfast 

dat ze organiseerde voor managers uit het bedrijfsleven en 

gehandicapte jongeren. In de stiekeme hoop dat meer gehandicapte 

jongeren aan het werk zouden gaan. Ze wordt altijd gehaald en 

gebracht met de taxi, dat scheelt haar qua inspanning een slok op 

een borrel. Het idee alleen al dat ze met de trein zou moeten reizen 

en afhankelijk zou zijn van assistentie bezorgt haar rillingen, 

vertrouwde ze Marja Morskieft toe.  

 

Marjon van der Mierden doet aan Nora Holtrust verslag van de 

making off van de DVD over chronisch ziek zijn. Samen met zes 

anderen sprak Marjon drie dagen lang over de gevolgen van een 

chronische ziekte voor het leven van alledag. Nee, ze heeft er echt 

geen spijt van, maar het waren wel de meest vermoeiende dagen 

van haar leven.   

 

En last but not least in dit nummer vol activiteiten op verschillende 

terreinen een artikel over vakantiemogelijkheden. Nel Achterhes, 

gewend aan avontuurlijke fiets- en wandelvakanties, zette een flink 

aantal vakantiemogelijkheden voor de gehandicapte mens op een rij. 

Of je nu wil duiken of snorkelen in Egypte, een strandrolstoel wil 

huren in Nederland of op stap wil gaan met een speciale 

aanhangwagen voor je scootmobiel. Het kan allemaal. Een lijst met 

internetsites maakte ze ook. Jawel, er is echt veel nieuws onder de 

zon. Kijken dus! 



PRIMEUR VOOR SECOND LIFE 

MS-BENEFIET AVOND MET 250 BEZOEKERS 

 

De een heeft nog nooit van Second Life (SL) gehoord terwijl de ander een paar uur 

per dag op SL doorbrengt. Maarten Supercharge, organisator van de ‘Global Dinner 

Party voor MS’ bracht  de laatste paar weken bij wijze van spreken dag en nacht op 

SL door. Supercharge, alias Thijs San organiseerde samen met het MSweb Dinner 

Party Team een groot feest met spetterende live-optredens. De opbrengst van dit  

eerste MS Benefiet-Concert plus veiling op Second Life bedroeg maar liefst 348.000 

Linden Dollars (L$).  Dat geld is bestemd voor onderzoek naar MS. 

 

Door: Nora Holtrust 

Second Life is een driedimensionale virtuele wereld. Amerikanen 

hebben in 2003 een computerspel ontworpen met die naam. 

Het begrip ‘spel’ doet het ontwerp tekort. Het gaat om een 

virtuele wereld zoals je weleens op een TV-film ziet, met dat 

verschil dat je er zelf in kunt meespelen. Je kiest een naam en 

een uiterlijk en zo creëer je een Avatar. Je kleed je Avatar aan 

zoals die dag je pet staat. Jouw Avatar kan van alles: kleren 

kopen, een huis of een flat of een heel eiland, maar hij kan ook 

niets kopen. In Second Life kun je zonder één cent uit te geven 

rondkomen, maar je kunt er ook van alles kopen én verkopen in 

‘Linden dollars’. L$ 1.000,-- zijn – afhankelijk van de koers – ongeveer € 3,-- waard.  

 

Inmiddels maken miljoenen mensen deel uit van dit computerspel. Veel mensen zien SL niet 

als spel maar als een virtuele ‘tweede wereld’ naast de eerste ofwel de gewone wereld. In 

Nederland zijn eind 2007 meer dan 100.000 mensen geregistreerd op secondlife.com. Per 

dag komen daar honderden mensen én bedrijven bij. Voor mensen met een chronische ziekte 

of handicap zit er een groot voordeel aan Second Life. Je kunt jezelf net zo leuk aankleden als 

je wilt en je net zo flexibel bewegen als je die dag zin in hebt. Stel je maakt normaal gebruik 

van een elektrische rolstoel: op SL kun je er ook met een paar keer klikken voor kiezen om er 

eens flink de pas in te zetten. Maar wil je je zelf – nou ja, je Avatar -  geen geweld aandoen, 

dan kun je voor een paar Linden dollars een flitsende rolstoel aanschaffen. Die rolstoel kun je 

desgewenst ook weer een poosje opbergen als je zin hebt om even ‘zonder wielen’ naar 

Hawaï te vliegen.  

MS Island VUmc 

Het VUmc MS Centrum Amsterdam benadert in maart 2007 MS Research en MSweb om mee 

te denken over een ‘Island’ op Second Life speciaal voor mensen met MS. De Vrije 

Universiteit neemt dan al deel aan Second Live en het VUmc MS Centrum wil daarbij 

aanhaken. MSweb is meteen enthousiast en vindt drie vrijwilligers die Second Life als een 

uitdaging zien. Studenten van de VU beginnen met de bouw van het ‘Island’ en al spoedig 

beginnen de handen van de vrijwilligers van MSweb te jeuken. Zij hebben zo hun eigen 

ideeën hoe een ‘Island’ voor mensen met MS er uit moet komen te zien.  

 

De Avatar Maarten Supercharge 

in Second Life 

 

Dinsdag 11 september 2007 is het zo ver. Reni de Boer, Mis(s) Onbeperkt Nederland opent 

onder ruime belangstelling MS Island VUmc. Doel van het MS Island is een ontmoetingsplaats 

voor mensen met MS zijn. Daarnaast moet het eiland uitgroeien tot een podium voor 

informatie en voorlichting. MSweb zal vooral de rol van gastheer op het MS Island vervullen. 

 

Op het jaarlijkse congres van de Internationale MS Federatie (MSIF) in oktober presenteert 

Annette van der Goes, PR medewerker van het MS Centrum Amsterdam, aan de 600 

congresdeelnemers in Praag het MS Island van de VU. Maarten Supercharge, in real life 

webmaster van MSweb, zit aan de knoppen om de presentatie ook op SL goed te laten 

verlopen. Hiermee werkt Maarten zich bij MSIF in the picture en verschijnt hij als Profile van 

de Maand op de website www.msif.org. 

Global Dinner Party 

Door de bijeenkomst in Praag is Maarten geïnteresseerd 

geraakt in het Global-Dinner-Party-project van de MSIF. De 

MSIF vraagt sinds 2003 aan haar lidorganisaties om dinner-

parties in eigen land te organiseren met als doel meer 

aandacht voor de ziekte MS én geld inzamelen voor 

onderzoek. Tien landen doen inmiddels mee waarop 

Maarten denkt: waarom geen Global Dinner Party op 

Second Life? Hij nodigt een aantal vaste bezoekers van de 

MSweb-pub uit om het ‘MS Island Global Dinner Party 

Team’ te vormen, samen gaan ze aan de slag. De bouwers 

van het team maken een dansvloer, een podium en allerlei 

kraampjes. Ander teamleden gaan op de bedeltoer voor artikelen die in de kraampjes komen. 

Artikelen die je tijdens het feest kunt kopen voor het goede doel. Leuke gekleurde 

parapluutjes en kleding, of zelfs complete huizen. Maarten maakt reclameposters die overal 

op SL zijn terug te vinden. Ook op internet, maar dan in real life, maken de MSIF, het VUmc, 

MS Research en MSweb natuurlijk regelmatig reclame voor het Global Dinner. Teamlid 

Quidam Botha vat het kort maar krachtig samen: ‘Velen hebben hard gewerkt om van die 

dag een topdag te maken.’  

Carmen verkoopt jurk  

Zaterdagavond 23 februari, klokslag 19.00 uur Amsterdamse tijd, opent Carmen Roeth, 

bekend Second Life zangeres, de eerste Global Dinner Party voor MS op Second Life. Het 

feest barst los en Avatars uit de hele wereld stromen toe. Adri Muliaina, lid van het 

Partyteam, is er de hele avond bij. ‘Ik vind het heel bijzonder te merken dat zoiets mogelijk 

is. Om met zo’n team zoiets te organiseren dat dan zo groots uitpakt. Alles speelt zich af op 

Internet natuurlijk en daardoor verspreid het nieuws zich razendsnel. Leuk om te zien dat je 

met een klein groepje mensen aan iets werkt en hoe snel zoiets zich dan als een olievlek 

uitbreidt naar Second Life.’  

 

Het blijft de hele avond een gaan maar vooral komen van bezoekers, in totaal 247. Behalve 

uit Nederland, kwamen de mensen uit Australië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, een paar 

Chilenen, Amerikanen ook en Canadezen, weet Adri te vertellen. Het programma bestaat uit 

meerdere live optredens. In de eerste plaats van Carmen Roeth die de avond ook presenteert 

 

De dansvloer op het MS Island 



en het publiek steeds heel charmant aanspoort om royaal te doneren. Brad Monnett, 

keyboardspeler, valt in voor de zieke Nikita. Ja, bij een liveoptreden kun je zelfs in Second 

Life met ziekte te maken krijgen. En aan het einde van de avond een 

optreden van de Amerikaanse zanger Grateful Stryker. Bezoekers 

konden tegen betaling verzoeknummers aanvragen en daar is veel 

gebruik van gemaakt. Aan het einde van de avond verkoopt Carmen bij 

opbod haar prachtige jurk. 

348.000 Linden dollars  

Het Partyteam, bestaande uit Carmen, Gezellie, Quidam, Adri, Betty55 

en natuurlijk niet te vergeten Maarten Supercharge, zorgt er intussen 

voor dat het de bezoekers aan niets ontbreekt. De hele avond genieten 

mensen van de muziek en staan er gemiddeld zo’n 50 tot 60 mensen op 

de dansvloer. Tijdens de pauzes bieden mensen op de uitgestalde 

artikelen. Adri speurt de bezoekers af in de hoop reporters aan te treffen 

en hen te voorzien van de juiste informatie. Diverse fotografen en zelfs een filmploeg komen 

langs.  

 

Dankzij de medewerking van de mensen van het VUmc, MSIF, ABN-AMRO, het enthousiaste 

team van vrijwilligers van MSweb en natuurlijk alle bezoekers is het benefietconcert een 

geweldig succes geworden. De teller boven het podium laat aan het einde van de avond een 

bedrag zien van L$ 348.000,- . Omgerekend niet minder dan ruim € 900,--. Een bedrag om 

trots op te zijn.  
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Carmen Roeth voor 

het podium 

De inzamelingsactie loopt door tot 20 maart a.s.  

Schenkingen blijven welkom.  

Informatie in real life bij maarten@msweb.nl of  

op het MS Island VUmc bij de staf van MSweb. 

Bekijk het filmpje op: http://www.youtube.com/watch?

v=G2CYzQD9OlU 

Een handleiding voor SL kun je vinden in de rubriek Trefpunt --> 

Second Life 

Reni de Boer 

Ambassadeur van Onbeperkt Nederland 

Afgelopen zomer is voor de tweede keer een Miss verkiezing 

gehouden voor vrouwen met een beperking. Een idee van 

Lucille Werner, Lingo-presentratrice en zelfbenoemde 

ambassadeur van mensen met een beperking. Winnares is 

Reni de Boer, door een van de juryleden een klassieke 

schoonheid genoemd. Zij mag zich een jaar lang 

'Ambassadeur van Onbeperkt Nederland' noemen. 

In MSzien nr. 5 stond een interview met Ruth Hassing-

Mulder, die als 10e eindigde. Nu is de beurt aan de gekroonde 

Mis(s): Reni de Boer. 

Door: Marja Morskieft 

Reni de Boer (27) is de ‘mooiste, slimste, 

charmantste en meest betrokken 

gehandicapte jonge vrouw van 

Nederland.' Deze titel heeft ze te danken 

aan het feit dat ze in juni van dit jaar 12 

andere mooie, jonge vrouwen met een 

lichamelijke beperking versloeg in de race 

om Mis(s) Onbeperkt Nederland. Reni, die 

MS heeft, is voor het komend jaar 

'Ambassadeur van Onbeperkt Nederland'. 

Niet voor de glamour 

“De ambassadeursfunctie bracht me ertoe 

mee te doen aan de Mis(s)verkiezing” 

vertelt Reni de Boer, studente Kunstgeschiedenis in Leiden. “Met 

schoonheid en glamour heb ik niet zoveel, mijn man Daan moest me 

echt overhalen. Hij vond me geknipt voor de Ambassadeursfunctie.”  

 

Reni is al een aantal jaren chronisch ziek en heeft verschillende 

diagnoses achter de rug als ze op haar 24e hoort dat ze de relaps 

remitting vorm van MS heeft. Sinds een jaar gebruikt ze buitenshuis 

een rolstoel, maar dat is niet haar grootste probleem. “De 

vermoeidheid is mijn grootste belemmering.” Vanwege haar 

 

Reni de Boer 

foto: Annemarie Busschers 



energiebeperking heeft ze haar studie Technische Bestuurskunde in 

Delft ingeruild voor een studie Kunstgeschiedenis in Leiden, de 

plaats waar ze ook woont. Met deze studie  hoopt ze te leren 

schrijven zodat ze later paar uur per dag zal kunnen werken als 

journalist of tekstschrijver. 

De combinatie schoonheid- handicap 

Haar ambassadeursfunctie neemt ze zeer serieus. Ze merkte al bij 

de voorbereiding voor de Mis(s) verkiezing dat de vorige Mis(s) Roos 

veel indruk maakte op mensen die normaal niet zo met ziekte en 

handicap bezig zijn. “De combinatie schoonheid - handicap blijkt een 

heel goede manier om juist bij een breed publiek te laten zien dat 

mensen met beperkingen gewone mensen zijn.” 

 

Wat vindt ze ervan dat bij de verkiezing werd beoordeeld op wat ‘zo 

normaal mogelijk’ is? De Mis(s) Onbeperkt aarzelt. “Tja, dat is een 

moeilijk punt. De Mis(s) verkiezingen gaan over schoonheid: laten 

zien dat mensen met een handicap fraaie en krachtige mensen zijn. 

Maar het draait voornamelijk om de inhoud: als ambassadeur wil je 

zaken veranderen, bijvoorbeeld de slechte arbeidssituatie van 

mensen met een beperking. Je bent ook een brug tussen mensen 

zonder en met een aandoening of handicap. Dat stelt eisen aan je 

communicatievaardigheden. Uiteindelijk vind ik dat  er één 

Missverkiezing moet komen, voor kandidates zonder en met 

handicap.” 

 

Een voorbeeld van haar brugfunctie was het Community Breakfast 

dat de kersverse Mis(s) organiseerde voor managers uit het 

bedrijfsleven en jongeren met een handicap. Het doel was hen met 

elkaar in contact te brengen, om plannen te ontwikkelen voor de 

vergroting van de arbeidsparticipatie van deze jongeren. Dat 

organiseren doet Reni natuurlijk niet helemaal zelf: ze is in dienst bij 

de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad en krijgt van haar 

werkgever inhoudelijke ondersteuning. Ze heeft ook een persoonlijk 

assistente (beschikbaar gesteld door sponsor Fortis) die haar 

afspraken regelt. 

 

Vraag is hoe ze het volhoudt, met haar MS- vermoeidheid? “Ik werk 

vier dagdelen per week. Het wordt altijd méér, met voorbereidingen. 

Dat is ook de reden dat ik mijn studie en mijn hobby tangodansen 

een jaar geparkeerd heb. Ik wil me ten volle voor het 

ambassadeursschap inzetten. Dat brengt veel onverwachte maar 

leuke activiteiten met zich mee, veel interviews en media-aandacht. 

Maar het kost veel energie.  Haar persoonlijk assistente bewaakt 

haar agenda en dat is nodig want: “Ik heb vaak de neiging om ja te 

zeggen! Maar na verloop van tijd kom ik mezelf dan tegen.” Dat zal 

heel herkenbaar zijn voor haar collega’s met MS. 

 

“Ik word ook gehaald en gebracht met de taxi, dat scheelt veel 

inspanning. Met de trein! Niet kunnen plassen! Afhankelijk zijn van 

assistentie! Dat zou ik er nu niet bij kunnen hebben. Verder wissel ik 

zoveel mogelijk de activiteiten af: een gesprek, een half uur achter 

de computer, telefoneren.” Reni heeft een goede balans gevonden 

tussen de inspannende taken van het ambassadeursschap en haar 

noodzakelijke rust. “Ook als ik bij de opmaak zit, voor een tv-

opname, kan ik me afsluiten voor mijn omgeving en zo uitrusten.” 

Aandacht voor MS 

De Mis(s) verkiezing heeft twee vrouwen met MS 

in de belangstelling gebracht. Reni zelf en ook 

Mis(s) Ruth, die 10e werd. Dat vindt Reni een 

goede zaak. “Ik ben natuurlijk niet alleen 

Ambassadeur voor mensen met MS, maar kan 

vanaf deze plaats toch de aandoening MS meer 

bekendheid geven. ”Zo is ze al geportretteerd in 

een tv-special over Parkinson en MS. En op 5 

april 2008 opent ze het gala dat de stichting MS 

Research houdt, het feestelijke begin van de 

tweejaarlijkse MS Research Kunstveiling. Voor 

die gelegenheid is er ook een portret van haar 

geschilderd door de Groningse kunstenaar Annemarie Busschers. 

Dat zal bij opbod verkocht worden. “Dat er een portret van me 

gemaakt wordt vind ik als studente Kunstgeschiedenis geweldig! En 

een hele eer natuurlijk” lacht Reni. Reni had nooit kunnen denken 

dat het Ambassadeursschap zo’n afwisselende baan zou zijn. 

Heeft ze, in haar dagelijks leven met MS, ook last van onwillige en 

trage bureaucratische molens in voorzieningen - en 

foto afkomstig van 

www.renideboer.nl 



hulpmiddelenland? Mis(s) Ruth heeft dit pijnpunt al uitgebreid ter 

sprake gebracht bij haar bezoek aan premier Balkenende. “Nu, tot 

nu toe heb ik alles gekregen wat ik wilde, maar het ging zeker niet 

vanzelf!” verzucht Mis(s) Reni. “Vooral omdat ik vaak iets ánders wil 

dan de standaardoplossing. Kom ik gaandeweg de aanvraag een 

veel handiger hulpmiddel tegen, dan kan dat weer niet!” Ze vindt 

dat er veel meer toegankelijke informatie over alternatieven zou 

moeten zijn. “Mijn man is Industrieel Ontwerper en houdt zich bezig 

met hulpmiddelen. Die kunnen zoveel mooier en beter!” Zelf wil Reni 

een Canta (een 45 km. autootje) aanvragen, maar ze weet dat ze er 

geen recht op heeft. “Waarom eigenlijk niet? Ik kan slecht tegen kou 

en warmte. Voor mij zou het een uitkomst zijn. ”Ze gaat het nu op 

een andere manier proberen met hulp van een hulpmiddelen- PGB in 

combinatie met sponsorgelden. “Eens kijken of dat lukt”. 

Op safari 

Door de uitverkiezing tot Mis(s) Onbeperkt won Reni de Boer naast 

een kroon – die haar te klein was - en een modellencontract bij het 

befaamde bureau Elite, ook een reis naar Zuid Afrika. Zelf nam ze 

het initiatief om een kinderrevalidatiecentrum te bezoeken waar het 

Liliane Fonds contact mee onderhoudt, en daar media-aandacht aan 

te geven. Een heel indrukwekkende en ontroerende ervaring voor 

haar. De reis zelf was volledig verzorgd en zij en haar man 

logeerden in aangepaste huisjes. De safari kon in een toegankelijke 

bus gedaan worden. “Alleen de Tafelberg was niet zo plat als op de 

foto’s!”  

 

Reni vond de Zuid Afrikanen heel vriendelijk en behulpzaam. Ze had 

een wonderlijke ervaring met een taxichauffeur: “In Nederland word 

ik wel eens raar aangekeken als ik opsta uit mijn rolstoel en 

wegloop. Toen ik daar een taxi uitstapte en naar de kofferbak liep 

waar mijn rolstoel in lag, riep de chauffeur blij:’ You can walk!’ Van 

zo’n positieve benadering word ik helemaal gelukkig.” 

Reni’s plannen 

Reni de Boer heeft maar één jaar, en beperkte energie, om haar 

plannen te verwezenlijken. Wat is voor haar belangrijk? Ze geeft zelf 

aan dat ze Mis(s) werd met het voornemen de beeldvorming van 

mensen met een aandoening of handicap in positieve zin te 

veranderen. Gaandeweg begreep ze dat het niet alleen om 

beeldvorming gaat. Naast mensen met elkaar in contact brengen 

zoals bij het Community breakfast, noemt ze als leidraad en 

inspiratiebron het VN Verdrag over de rechten van mensen met een 

handicap. “In Nederland moeten we gelijke rechten kunnen 

afdwingen, goed  en toegankelijk openbaar vervoer bijvoorbeeld”. 

Ze wil ook meer aandacht van de politiek voor de problemen die 

mensen met een beperking hebben om deel te nemen aan de 

maatschappij.  

 

“Daarbij ga ik ook van mezelf uit. Het was niet eenvoudig een 

aangepast studieprogramma te regelen. Mensen waren bereidwillig, 

maar hadden er geen ervaring mee. Het zou gewoon moeten 

worden: studeren, werken, reizen, óók als je een beperking hebt.” 

In maart zal Reni premier Balkenende ontmoeten en bij hem deze 

punten op tafel leggen. 

Dan zijn de voorrondes voor haar opvolgster al weer bezig. Reni 

geeft met plezier haar stokje door. “Er moet nog zoveel gebeuren! 

Het is goed dat er elk jaar een nieuwe Ambassadeur komt met eigen 

prioriteiten.” Een enthousiaste en gedreven Reni zal er tijdens haar 

Ambassadeursjaar alles aan doen om de vlam brandend te houden. 

Blijft er nog één vraag: waarom dat suggestieve Mis(s)? Wat is er 

eigenlijk mis met Reni en met Ruth? Of met iedere andere vrouw 

met een beperking? Niets toch zeker? 
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Telefoongesprek 

 

MSzien laat in 2008 mensen aan het woord die geen MS 

hebben maar bij wie het woord ‘gezondheid’ wat minder 

vanzelfsprekend is dan bij de gemiddelde Nederlander. Voor 

dit nummer vroegen wij Erik Verhees (47) die nemaline 

myopathie - een spierziekte - heeft, de bezoekers van MSweb 

een kijkje te gunnen in zijn dagelijks leven.   

Door: Erik Verhees * 

Als raadslid weet men je vaak te vinden. Bij nacht en ontij moet je 

bereikbaar en aanspreekbaar zijn om de burger aan te horen en te 

voorzien van adviezen. Vaak zijn dit geen zaken die in een openbare 

raadsvergadering via betaald steggelen aan de orde komen. De 

burger is niet zelden anoniem en worstelt met problemen die groter 

zijn dan, pak ‘m beet, de klimaatsveranderingen. Zo onderging ik 

onlangs het volgende telefoon-gesprek: 

“Hallo? Halloo!! Bent u het?” 

“Ja mevrouw, ik ben het. En wie bent u?” 

“U bent toch van de gemeente?” 

“Nee mevrouw, ik ben niet van de gemeente. Ik ben wel lid van de 

gemeenteraad.” 

“Ja, ja, de gemeenschappelijke raad, u moet ik hebben!” 

“Waar kan ik u mee helpen?” 

“Helpen? O ja! Ja ziet u, m’n man is 

zesentachtig en longpatiënt. Hij piept de hele 

dag. Ikzelf ben gelukkig pas vierentachtig en 

heb nog niemand nodig, maar ik krijg al 

maanden m’n verhoogde toiletpot niet meer 

schoon. Ik heb werkelijk alles geprobeerd, 

maar de pot is al achttien jaar oud en je krijgt 

het er gewoon niet meer uit.” 

 

“En wat kan ik nu voor u doen?” 

“Ja ziet u, we wonen in een bejaardenhuisje van de 

woningbouwvereniging, en ik heb ze gebeld gehad of we een nieuwe 

toiletpot kunnen krijgen, maar dat doen ze niet. De toiletpot wordt 

bij hun pas vernieuwd als ie twintig jaar gebruikt is, en we zitten pas 

achttien jaar op die van ons. Ze willen ‘m wel vernieuwen, maar dan 

moet ik dertig Euro bijbetalen. Dertig Euro! En nu dacht ik dat ik ‘m 

misschien van de gemeente kon krijgen. Kunt u dat deze week 

regelen, want op deze pot zitten is gewoon niet meer prettig”.  

“Helaas mevrouw, de gemeente vergoedt al jaren geen verhoogde 

toiletpotten meer, deze worden niet meer gezien als een speciale 

voorziening, maar als algemeen gebruikelijk. Ze zijn ook niet veel 

duurder dan een standaard pot.”  

“Ja en? Wat moet ik nu doen? We zijn oude mensen, meneer!” 

“Het is misschien het handigste als u met dertig euro bijbetaling een 

nieuwe toiletpot laat plaatsen door de woningbouwvereniging. Dan 

krijgt u een mooie nieuwe verhoogde pot waar u nog jaren met 

plezier op kunt zitten.” 

“En wie gaat dat betalen? U zeker? Nee, dat doet mijn man niet. 

Dan wachten we liever nog twee jaar, want dan krijgen we ‘m mooi 

voor niets!”  

 

* Erik Verhees is rolstoelgebruiker en maakt gebruik van 

ondersteunende beademing. Sinds 2002 is hij gemeenteraadslid 

voor de Partij van de Arbeid in Maasgouw, met als portefeuille 

Maatschappelijke Zaken. Verhees studeert WO-

cultuurwetenschappen. Komend jaar af hoopt hij die af te ronden 

met een eindscriptie over de Mexicaanse kunstenares met makke 

Frida Kahlo. Meer over Erik Verhees op zijn website 

erikverhees.com. 
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Peer Baneke, directuer van MSIF: 

'Het gaat om mensen' 

  

De MS International Federation, MSIF, stimuleert wereldwijd 

research naar MS en komt op voor de belangen van mensen 

met MS. Sinds vorig jaar heeft MSIF een Nederlandse 

directeur: Peer Baneke. MSzien sprak met hem over zijn 

drijfveren.  

Door: Trudy Mantel  

In nummer vier van 2007 schreven we al 

over MSIF. Een overkoepelend orgaan voor 

de nationale MS-organisaties en daardoor 

een complexe organisatie. Ook de 

Nederlandse Stichting MS Research neemt 

eraan deel en levert een bestuurslid in de 

persoon van Dorinda Roos, directeur van MS 

Research. Naast de gebruikelijke 

bestuursorganen heeft MSIF een 

wetenschappelijke raad, waarin 

vooraanstaande MS-wetenschappers uit de 

hele wereld zitting hebben. Het hoofdkantoor van MSIF is gevestigd 

in Londen. Peer Baneke, de directeur, leidt daar het geheel in goede 

banen.  

 

Begin 2007 kwam Baneke op deze post. Hij studeerde sociologie aan 

de Universiteit van Amsterdam en werkte sinds 1972 voor Amnesty 

International en de Europese Raad voor Vluchtelingen.  

Het lijkt een hele overgang van vluchtelingen naar MS, maar zelf 

vindt hij dat niet: ‘Ik moest natuurlijk veel leren over de medische 

wereld, maar mijn motivatie voor zowel mijn werk bij Amnesty en 

voor vluchtelingen als bij MSIF is: het gaat om mensen! Het is heel 

stimulerend om de ervaring die ik heb opgedaan in het stimuleren 

van de samenwerking van nationale organisaties op internationaal 

 

Peer Baneke 

niveau op een heel nieuw terrein tot zijn recht te laten komen.’  

 

Baneke is ervaringsdeskundige. Zijn vader had MS en dat heeft 

meegespeeld met zijn overstap naar MSIF. In deze nieuwe baan 

heeft hij veel te maken met mensen met MS en hun familie. 

Ervaringen die voor hem heel herkenbaar zijn: een manier van 

lopen, iemand die een wandelstok op dezelfde manier als zijn vader 

vasthoudt, maar ook de emoties en onzekerheden van iemand met 

MS of zijn familie. ‘De onzekerheid die over mijn vader en onze 

familie kwam was enorm. Er was begin jaren zeventig niets dat hem 

ter behandeling kon worden gegeven. Op welke dokter of op welk 

advies kon je vertrouwen? Ik was net 20 toen de diagnose werd 

gesteld en had het geluk dat ik tijdens mijn studie tijd voor hem, 

voor mijn moeder en voor mijn jongere broers en zus kon 

vrijmaken. Het heeft grote invloed op ons allemaal gehad.’ Maar er 

waren ook leuke dingen. ‘Ik heb hem ooit in zijn rolstoel, op mijn 

schaatsen, in volle vaart over het spiegelgladde ijs van een plas 

laten racen. Mooier kan toch niet?’ 

Internationale samenwerking 

Baneke is als directeur van MSIF betrokken bij de belangrijke 

inhoudelijke beslissingen van de organisatie. Samen met het bestuur 

bepaalt hij de richting van het werk, van het secretariaat en van de 

lidorganisaties die de kern van MSIF vormen. Hij is veel op reis om 

wereldwijd contacten met lid- en artsenorganisaties te onderhouden. 

Natuurlijk ook contacten met de medische- en de wetenschappelijke 

gemeenschap. Want de grootste bijdrage van MSIF aan onderzoek is 

het stimuleren van internationale samenwerking, van onderzoekers 

én lidorganisaties. Zo ondersteunt MSIF een internationale 

studiegroep naar jeugd-MS, waar ook dr. Rogier Hintzen van het 

Erasmus MC in Rotterdam aan deelneemt. 

 

Met name voor mensen in landen waar nog geen MS-organisatie 

bestaat is de website een belangrijke bron van informatie. MSIF 

probeert ook in die landen een organisatie van de grond te krijgen, 

door het bieden van training of door samenwerking met een 



bestaande organisatie. Soms ook door het vertalen van informatie. 

Nationale en plaatselijke organisaties spelen een belangrijke rol als 

het gaat om het welbevinden van mensen met MS en hun naasten.  

 

Baneke: ‘MSIF helpt door onze lidorganisaties van elkaars beste 

ervaringen te laten leren en die lessen in praktijk te brengen. Zo 

hebben we gezamenlijk de 'Uitgangspunten ter bevordering van de 

kwaliteit van leven van mensen met MS' (Principles to Promote the 

Quality of Life of People with Multiple Sclerosis) opgesteld. Veel van 

deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de Internationale 

Conventie voor de Rechten van Mensen met een Handicap. Deze 

conventie zal ontzettend veel kunnen betekenen, bijvoorbeeld voor 

de bevordering van het recht op werk of de toegankelijkheid van 

transport of openbare gebouwen. Veel van onze lidorganisaties 

werken, samen met andere nationale organisaties, om hun regering 

ervan te overtuigen zich zo snel mogelijk te binden aan deze 

conventie. We hebben ook een wereldwijde webpetitie die getekend 

kan worden op www.msif.org/get_involved.’ 

Wetenschap 

Naast het behartigen van de belangen 

van mensen met MS is er natuurlijk het 

MS-onderzoek, waar uiteindelijk de 

oplossing voor het voorkomen en 

genezen van de ziekte uit zal moeten 

komen.  

Dit jaar voor het eerst zal er contact 

zijn tussen de hoofden van de 

onderzoeksafdelingen van de grote 

lidorganisaties over de verdeling van onderzoeksfondsen en de 

coördinatie van het onderzoek. Dit gebeurt samen met het bestuur 

van de Medische en Wetenschappelijke Adviesraad (IMSB) van MSIF. 

Baneke: ‘Vooral de Amerikaanse, Engelse, Australische, Canadese 

en Italiaanse MS-organisaties besteden veel geld aan research en 

ook de Nederlandse Stichting MS Research speelt een flinke rol. Al 

die organisaties beseffen dat er veel te winnen valt door het 

 

Baneke in Luxemburg tijdens 

een werkbezoek 

uitzetten van een gezamenlijke richting en het voorkomen van 

dubbel werk.’  

MSIF kan de wetenschappelijke samenwerking vergemakkelijken 

door, samen met haar lidorganisaties, als een neutrale coördinator 

op te treden. Baneke heeft bewondering voor de wetenschappers die 

enorm veel vrije tijd geven om de MSIF van de beste adviezen te 

voorzien. Hij denkt daarbij aan Allen Thompson, de Engelse 

voorzitter van de Medische Advies Raad, of aan Brenda Banwell, de 

Canadese voorzitster van de onderzoekscommissie van de 

Internationale Studiegroep naar Jeugd MS. Coördinatie kan nodig 

zijn omdat er soms grote concurrentie is tussen wetenschappers. Er 

is het intellectuele debat, maar er is ook een grote financiële druk op 

de onderzoekers door teruglopende overheidsfinanciering en de 

toenemende financiële invloed van de farmaceutische industrie op 

het onderzoek. 

Londen 

De directeur van MSIF is Nederlander, maar hij woont al 25 jaar in 

Londen met zijn Engelse vrouw en hun kinderen. Zijn liefhebberijen 

zijn typisch Nederlands: fietsen en schaatsen. Om te fietsen zijn de 

Engelse heuvels ideaal, wat betreft het schaatsen is het iedere 

winter heimwee. 

Londen is een stad met een gevarieerde, internationale bevolking en 

daarom zeer geschikt als vestigingsplaats voor MSIF. Baneke voelt 

zich er op zijn plaats. ‘Engelsman zal ik nooit worden, maar Londen 

is mijn thuis.’ 

Voor nadere informatie over MSIF kijk op: msif.org 
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Tien vragen aan… 

                         Adeline Fritzsche, regelneef bij 

MSweb 

 

MSzien vervolgt de serie Miniatuurtjes waarin vrijwilligers - 

allemaal mensen die op de een of andere manier actief zijn 

voor MSweb - zich voorstellen. We vragen wie ze zijn en 

waarom ze meewerken aan MSweb. De vijfde in deze serie 

portretten is Adeline Fritzsche, de regelneef van MSweb. 

 

Door: Marja Morskieft 

Adeline Fritzsche (46) woont met man Gertjan en twee zonen van 21 

en 18 in Veenendaal. Haar oudste zoon studeert Informatica aan 

Hogeschool Saxion en woont voornamelijk in Enschede, de jongste 

doet een opleiding voor webdesigner in Arnhem. Ook haar man 

werkt in de computerbusiness. 

 

Adeline heeft zelf fulltime gewerkt als leidinggevende in een 

congres- en zalencentrum van een opleidingscentrum, tot haar 

tweede forse schub: alleen haar rechterbovenkant en haar arm 

functioneerden nog naar behoren. Voor haar tweede schub had ze 

altijd al veel last van zenuwontstekingen. In 1990 werd de diagnose 

MS gesteld. Maar achteraf had Adeline al in 1984 verschillende 

klachten die op MS kunnen duiden. Haar man kent haar al vanaf 

haar 18e en zegt nu: ‘Jij was altijd moe.’ En dat is ook zo, beaamt 

Adeline. ‘Maar ik kreeg twee kinderen, werkte fulltime en weet mijn 

vermoeidheid daaraan.’ 

 

Na 1990 belandt Adeline voor 80 tot 100 procent in de WAO, maar 

ze blijft doorwerken. Ze kan overstappen naar de afdeling 

cursusorganisatie, waar ze onder andere public relations werk doet 

en studiegidsen samenstelt. De vermoeidheid maakt dat ze steeds 

minder ochtenden kan werken, in 2001 stopt ze dan ook. In het 

begin zag ze er vreselijk tegenop thuis te zitten en stortte ze zich op 

het vrijwilligerswerk: zo werkte ze bij het Meldpunt Vrijwilligerswerk 

en in de bibliotheek van de school van haar kinderen. Ambitieus als 

ze is zette ze zich volledig in ‘alsof het werk was’ en dat werd haar al 

snel te veel. Ze moest haar taken afbouwen. 

 

Eind 2002 werd ze door iemand van het gymclubje van MS-

lotgenoten op MSweb geattendeerd. Surfend kwam ze een vacature 

voor redactieleden voor MSweb tegen. De redactie zocht iemand die 

structuur kon aanbrengen in de financiën en een aantal zaken kon 

organiseren. ‘En dat ligt me wel! Thuis noemen ze me een 

structopaat.’ Op het moment is ze bezig met de jaarrekening over 

het jaar 2007. Adeline zorgt er ook voor dat alle vrijwilligers hun 

onkostenvergoedingen krijgen. 

Aan deze rots in de financiële MSweb-branding de tien vragen. 

  1. Hoe zou je jezelf willen karakteriseren? 

‘Het woord structopaat zegt wel 

iets over mij. Ik ben iemand die 

dingen graag op een rijtje wil 

hebben, structuur aanbrengt en 

goed kan organiseren. Dat deed ik 

in mijn baan en dat doe ik nu bij 

MSweb.’ 

2. Hoe lang heb je al MS? 

‘ Eigenlijk had ik al 

zenuwontstekingen in mijn been 

en andere klachten sinds 1984, 

maar de diagnose kreeg ik pas in 

1990.’ 

3. Heeft MS je leven 

veranderd? 

‘Dat heeft het behoorlijk ja. Ik 

werk niet meer, en ik ben veel minder mobiel. Ik gebruik een kruk 

om te lopen of een rollator, heb inmiddels een duwrolstoel en een 

scootmobiel. Elk jaar moet ik wel iets inleveren. Van relapse 

 

Adeline Fritzsche 



remitting MS glijd ik langzaam naar secundair progressieve MS, 

maar dat etiket zegt me niet veel. Het gaat erom hoe ik functioneer.’ 

4.  Hoe komt het dat je actief geworden bent voor lotgenoten 

met MS? 

‘Ik gym bij een clubje voor mensen met MS, een heel prettig 

lotgenotencontact is dat. Iemand wees op het bestaan van MSweb, 

ik zag de vacature en heb een officiële sollicitatie gestuurd. Met als 

gevolg dat ik nu met de jaarrekening bezig ben.’ 

5. Waarom ben je juist actief geworden bij MSweb en niet 

bijvoorbeeld voor het Nationaal MS Fonds of MS Anders? 

‘Dat is echt toeval. Ik ben wel lid van andere clubs geweest maar 

ben niet echt onder de indruk van ze.’ 

6. Wat doe je precies op MSweb? 

‘Ik heb, samen met een aantal vrijwilligers van MSweb, de cursus 

MS, wat nu? uit Australië vertaald, bewerkt en geredigeerd. Iemand 

die net de diagnose heeft gekregen kan hier veel informatie 

uithalen. Ik zorg ervoor dat de deelnemers de cursusdelen 

regelmatig krijgen. Verder doe ik de ‘personeelsadministratie’ van de 

medewerkers van MSweb, zodat we weten waar iedereen woont en 

wat hij of zij doet. Ook het bijhouden van een deel van de Engelse 

site hoort tot mijn taken: ik zet bijvoorbeeld de columns erop. De 

dagboeken van Janneke en Annet, en soms columns van Matt, de 

Nederlandse site redigeer ik en ik onderhoud contact met de 

schrijfsters. En natuurlijk de administratie en jaarrekening.” 

7. Wat is het leuke of bevredigende aan jouw werk voor 

MSweb? 

‘Ik vind het leuk, dat is ook mijn sterke kant, om zaken te 

organiseren. Het fijne van werken bij MSweb is dat je iets praktisch 

kunt doen. Ik ben wel een doener.’ 

8. Ben je niet bang dat door dit vrijwilligerswerk je wereld 

nog meer wordt bepaald door je ziekte? 

‘Nee, niet echt. Ik zit nu wel in de MS cirkel maar dat wil niet zeggen 

dat dat mijn enige interesse is. De tuin, we hebben een moestuin en 

een aantal fruitbomen, en onze beesten, kippen en poezen, bepalen 

ook een deel van mijn dag. Verder lees ik graag en als ik moe ben 

kijk ik graag een filmpje.’ 

9. Wat zou je ervan vinden als er, nu er geen militaire 

dienstplicht meer bestaat, een sociale dienstplicht komt? Die 

zou jonge mensen de opdracht moeten geven zich minstens 

een jaar voor een of andere organisatie in te spannen, samen 

met de daar erkende vrijwilligers. 

‘Ik zie er helemaal niets in. Ik zou niet geholpen willen worden door 

een of andere puber die daar geen zin in heeft. Ik vind het 

belangrijker dat jonge mensen in aanraking komen met 

leeftijdsgenoten in andere werelden. Het zou niet verplicht moeten 

zijn.’ 

10. Stel dat iedereen op zijn achttiende bij het ‘gemeentelijk 

leefloket’ een handicap of ziekte zou moeten kiezen. Welke 

kwaal zou jij dan gekozen hebben? 

‘Wat zeg je daarop? Dat is echt een gemene vraag! Ik zou het liefst 

iets stabiels kiezen, zo dat bestaat. Het lastige van MS is dat je 

langzaam achteruitgaat en dat je je steeds moet aanpassen aan 

minder mogelijkheden.’  
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Marjon van Mierden op DVD over Chronisch Ziek zijn: 

Ik ben altijd heel fit geweest 

 

Hanneke Groenteman, bekend TV-presentator en journalist, 

interviewde gedurende drie dagen zeven mensen met 

verschillende chronische aandoeningen. Drie zeer gevulde dagen 

met indringende gesprekken over de gevolgen van de ziekte. Voor 

jezelf, voor je relatie, wat het betekent voor het leven van alledag 

enzovoort. Van de interviews is een DVD gemaakt. Een van de 

zeven geïnterviewden is Marjon van der Mierden (1966) uit 

Deventer. Zij heeft MS en vertelt over hoe het met die DVD 

allemaal gegaan is.  

 

Door: Nora Holtrust 

 

Marjon is 34 jaar als ze allerlei klachten 

krijgt. "Blaasontsteking, migraine, noem 

maar op. Ik ging van dokter naar dokter en 

had een rotgevoel over mezelf". Marjon is 

altijd een sportief type geweest. Jarenlang 

heeft ze gebasketbald, tot op het hoogste 

niveau. "Mijn weekenden zaten helemaal vol 

met basketbal. Als ik zelf niet op het veld 

stond, dan stond ik te scheidsrechteren. Dat 

was mijn weekend. Sporten was mijn hele leven. Vriendinnen gingen 

stappen maar ik maakte een andere keuze. Ik ben dus altijd heel fit 

geweest".  

 

En dan komt daar opeens MS doorheen. Marjon sjouwt van dokter naar 

dokter en ieder doet zijn eigen kleine stukje. Als ze in het ziekenhuis ligt, 

krijgt ze drie dokters aan haar bed, die nauwelijks met elkaar spreken. 

Dat vindt ze bizar. Moet ze tegen de ene dokter zeggen wat de andere 

gezegd heeft".   

 

 

Marjon van der Mierden 

Harde zakenwereld 

Tijdens het zoekproces naar de diagnose werkt Marjon aanvankelijk in een 

kaderfunctie voor Centraal Beheer in Apeldoorn. Maar die zoektocht is zo 

enerverend dat ze het werken niet volhoudt en na twee jaar in de 

Ziektewet wordt ontslagen. "Ik heb de zakenwereld als hard ervaren", 

zegt Marjon. "Vanaf het moment dat ik ziek werd, deden ze meteen van 

alles achter mijn rug om. Je bent maar een nummer in een groot spel en 

als dat nummer uitvalt gaat het spel gewoon door".  

 

Dat ze niet meer bij Centraal Beheer werkt, vindt ze niet zo erg. "Wat ik 

wel mis zijn de contacten en het lol maken. Ik zit nu de hele dag alleen 

thuis. Als ik nergens naar toe ga, dan zit ik ook écht de hele dag alleen 

thuis. Dus die contacten moet je op een andere manier opzoeken en dat 

gaat me wel goed af". Marjon, die een opleiding in tekenen en 

handvaardigheid heeft, volgt nu onder meer cursussen in het maken van 

glas-in-lood, een passie waarvan de tekenen duidelijk zichtbaar zijn in 

haar huis.   

 

Na de diagnose MS schrijft Marjon zich in voor de cursus 'Leren leven met 

een chronische ziekte' bij het Riagg . Het is de eerste keer dat zo'n cursus 

in Deventer wordt gegeven. "We zaten daar met z'n tienen en ik vond het 

echt een verademing. Qua leerstof was het niet helemaal wat ik had 

verwacht, want het was een soort training die ik in het bedrijfsleven ook 

wel heb meegemaakt. Maar qua mensen en gewoon kletsen van waar loop 

jij nou tegenaan, was het heerlijk".  

 

Ingerold 

Tijdens het intakegesprek hoort Marjon dat zich nog iemand met MS heeft 

aangemeld. "Die vrouw was er veel erger aan toe dan ik en ze vroegen of 

ik dat wel aankon. Ik had zoiets van: wat een rare vraag. Die vrouw bleek 

inderdaad behoorlijk progressieve MS te hebben; je zag haar bij wijze van 

spreken elke week slechter worden. Maar dat is toch niet iets wat ik dan 

meteen op mezelf projecteer".  

Dan polst de cursusleidster Marjon of zij mee wil doen aan het maken van 

een DVD over Chronisch Ziek. "Zo ben ik er ingerold. Jilles van den Doel 

en Ad Pijnenburg, de makers van het verhaal, kwamen hier thuis met een 



bandrecorder en een camera om te kijken hoe ik overkwam op beeld. Dat 

hebben ze bij 29 mensen gedaan en daarvan zijn er zeven overgebleven".  

De zeven deelnemers en de makers van de DVD komen vervolgens een 

dag bij elkaar om te oefenen en afspraken te maken. "Dat vond ik best 

raar want je moest meteen je hele ziel en zaligheid op tafel  leggen bij 

mensen die je helemaal niet kent". Weer thuis zegt Marjon tegen haar 

man dat ze niet weet of ze wel zal meedoen. Maar Peter weet haar over te 

halen om het toch maar te proberen.   

 

Van negen tot vijf 

Op een dag ligt de uitnodiging in de bus: drie dagen achter elkaar in de 

Hartenark, een vergader- en ontmoetingscentrum van de Nederlandse 

Hartstichting in Bilthoven, met opnames van negen tot vijf. Marjon leest 

de uitnodiging en denkt: "mijn hemel, zeven chronisch zieken bij elkaar, 

die allemaal last hebben van vermoeidheid - de een wat meer dan de 

ander - en je gaat drie dagen full-time door. Snap je dan wel waar je mee 

bezig bent?"  

 

Die drie dagen blijken de vermoeiendste van haar leven. "Drie dagen met 

z'n zevenen zitten praten over chronisch ziek zijn, daar krijg je wel héél 

erg genoeg van", vertelt Marjon. "Je hoofd zit helemaal vol, je wilt wel 

eens wat anders. Maar het was opname, eten, opname, eten en 

tussendoor even proberen te slapen. Maar liefst honderd interviews zijn er 

gehouden en meestal zat je met z'n tweeën in de opnamekamer. Soms 

ging het opnemen 's avonds ook nog door. Eén avond hebben we de 

tandem gepakt, met wie dat kon, en zijn we in het dorp een ijsje gaan 

eten".  

 

Voor het filmen en het geluid waren er vier mannen plus Hanneke 

Groenteman. "Hanneke Groenteman was één van ons. Dank zij haar 

liepen de gesprekken heel natuurlijk en als ze dan zelf nog niet helemaal 

tevreden was, kwam ze na afloop van de opname naar je toe. Zo van: nou 

moet je me toch nog eens vertellen...  De crew bestond uit echte 

professionals maar af en toe moesten de opnames toch even stilgezet 

worden om ook die mensen de gelegenheid te geven hun emoties weg te 

zetten. Op een gegeven moment hadden we wel in de gaten dat het best 

heftig kan zijn als je op een dergelijke manier met een chronische ziekte 

geconfronteerd wordt". 

 

Vijf uur video 

De DVD bevat maar liefst vijf uur video. Maar het is géén 

film die je in één keer moet uitkijken. De DVD bevat een 

keuze-menu zodat je per thema kunt kijken. Het thema 

'besef' bijvoorbeeld: hoe hebben de mensen, ieder voor 

zich, de confrontatie met hun aandoening beleefd en 

verwerkt. Je kunt er ook voor kiezen om alleen de 

interviews te volgen. En er is nog een aparte rubriek met 

praktische informatie over boeken en websites en dergelijke.  

 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hartenark wordt de DVD 

aangeboden aan Ad Poppelaars, sinds kort directeur van de CG-Raad. Hij 

zegt dat de raad de intentie heeft om de DVD breed te verspreiden. Niet 

alleen onder mensen met een chronische ziekte maar ook naar 

beleidsambtenaren op gemeentelijk niveau.  

 

Marjon heeft er een goed gevoel over dat ze heeft meegedaan. Hoeveel 

DVD's inmiddels zijn verkocht weet ze niet. "De makers sturen af en toe 

wel een voortgangsmailtje maar op google staan we nog niet op nummer 

één, zoals de CG-raad beloofde". De zeven deelnemers hebben in de drie 

dagen van de opnames een hele goeie band met elkaar opgebouwd. "We 

gaan elkaar zeker nog vaker ontmoeten".  
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Meer informatie over de DVD op: 

www.dvdchronischziek.nl 



Wie wil er op vakantie? 

De reiskoorts begint al aardig op te lopen bij de mensen om mij heen. Hoe is dat bij 

jou? Ga je nog net zo op vakantie als toen je nog geen MS had? Of  heb je een 

bevredigende manier gevonden die aan je beperkingen is aangepast? Nou, ik ben in 

ieder geval nog niet zover. Zoals ik het graag deed kan het niet meer: een 

avontuurlijke fiets- of wandelvakantie met m’n tentje achterop. Maar wat kan er 

allemaal nog wel?  

 

Door: Nel Achterhes 

Als ik op MSweb de reisverslagen van mede-MS-ers lees loopt mijn reiskoorts toch weer op. 

Laat ik eens beginnen met me te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn. Wat kan er 

allemaal nog wel op vakantie en welke mogelijkheden wil ik gaan proberen?  

Er zijn natuurlijk veel verschillen in MS-beperkingen. Afhankelijk van je mobiliteit, je energie 

en de hulp die je nodig hebt zijn er diverse organisaties die aangepaste vakanties organiseren 

en begeleiden. Voor binnen- en buitenland. Individueel of in een groep. Met weinig of veel 

hulp. De omvang van het aanbod van aangepaste reizen en reisorganisaties verbaast me. Ik 

zal me beperken tot het beschrijven van een paar mogelijkheden waarvan ik het bestaan niet 

kende.  

Wintersport 

Voor dit jaar te laat misschien, maar goed om te weten voor de komende winter: je kunt als 

rolstoelgebruiker goed op wintersport. Veel verkeersbureaus en VVV's in de Alpenlanden spelen 

in op de snel groeiende vraag van gehandicapten naar geschikte wintersportplaatsen. In het 

Oostenrijkse Sporthotel Weisseespitze zijn maar liefst 60 van de 170 kamers ingericht voor 

gehandicapten met een rolstoel. Dit Tiroler hotel ligt midden in het Kaunertal dat eindigt in een 

gletscher. Op die gletscher kun je praktisch het hele jaar met je ski’s terecht. Het personeel op 

de piste is speciaal opgeleid om rolstoelgebruikers te leren skiën en er zijn  cursussen voor 

beginners en gevorderden.  

 

In het Supportmagazine 2008 nummer 1 staat een uitgebreide reportage 

over skiën voor gehandicapten in Frankrijk. In het Alpendorp La Houche 

kun je samen met een ervaren skiër op pad met een tandemski of alleen in 

bi-unique (zittend met 2 krukski’s aan je armen).  

Het Franse Verkeersbureau heeft op de Nederlandstalige site een rubriek 

voor gehandicapten. Wellicht kom je zo op nog meer ideeën, ook voor in 

de zomer. Wat is bijvoorbeeld een joëlette? Iets waarmee je zittend de 

bergen in wordt vervoerd. 

 

Een organisatie die zich puur met skiën voor gehandicapten bezig houdt is Poly-Aktief. Een 

non-profit skischool die met behulp van vrijwilligers skiles en reizen organiseert. Eventueel kun 

je voorbereidende lessen in Den Haag volgen, zodat je op de plaats van bestemming 

gemakkelijker van start gaat. De deelnemers moeten over een redelijke zelfstandigheid 

beschikken in het dagelijks leven. Je moet in ieder geval minimaal twee van de vier ledematen 

 

Een joëlette 

redelijk goed kunnen gebruiken en over doorzettingsvermogen beschikken. 

Cruises 

Voor skiën zijn we dit jaar misschien te laat, maar een cruise kan natuurlijk wel. Op de site van 

de ANGO las ik dat cruiseschepen en reizen beter worden aangepast. Rederij Costa Cruises, de 

grootste Europese cruisemaatschappij, die vanuit de Passengers Terminal in Amsterdam 

vertrekt, gaat vanaf zomer 2008 meer service verlenen aan mensen met een functiebeperking. 

Dat houdt in: gereserveerde stoelen in het theater, gereserveerde stoelen op de eerste rij van 

bussen bij excursies en transfers, speciale tafels bij het buffet en voorrang bij in- en 

ontscheping. Daarnaast begint elke cruise met een bespreking met de Guest Relation Manager, 

waarbij speciale wensen worden besproken en reserveringen worden gemaakt. Dus het gaat 

vooruit met de toegankelijkheid van de wereld... 

 

Duiken in Egypte 

Een cruise kan altijd nog en eerlijk gezegd verdiep ik me liever in een iets 

sportievere onderneming zoals duiken. Over duiken las ik op de site van 

‘Egypte for All’, een organisatie die, de naam zegt het al, toegankelijke reizen 

organiseert naar Egypte. ‘Egypt for All’ biedt duiken of snorkelen aan, maar 

ook een ritje op een kameel en zelfs een tocht in een luchtballon! De aanpassingen bestaan 

onder andere uit geschikte hotelkamers, verhuur van hulpmiddelen of busjes en begeleiding 

tijdens de reis. 

 

Maar het meest keek ik op van een woestijntocht voor gehandicapte mensen. Niet alleen 

‘Egypte for All’ organiseert zulke trips, er zijn nog meer organisaties die het woeste terrein 

opzoeken. ”Voor mensen die backpacken hebben moeten missen en toch, ondanks de 

beperking, dat gevoel weer terug willen hebben” ( ja, dat ben ik!). 

“Het zijn reizen voor mensen die van een uitdaging houden, tegen een stootje kunnen en 

flexibel zijn. Verwacht geen reis waar alles is aangepast, wel waar iedereen er alles aan zal 

doen om u te helpen waar nodig” aldus de site van Sahara Travel. Voor de echte avonturiers 

wordt dit jaar een Try-outreis naar de woestijn van Libië gemaakt. Zal ik? 

 

Strandrolstoel 

Om het wat dichter bij huis te houden en de lat niet meteen zo hoog te 

leggen kun je natuurlijk ook een dagje naar het strand en een strandrolstoel 

huren. Een strandrolstoel rolt op ballonbanden, waardoor je gemakkelijk 

over zachte ondergronden zoals strand, bos, sneeuw en hei, kunt rijden. Er 

zijn diverse uitleenpunten langs de hele kust én een paar in de rest van 

Nederland. Daar kun je ze (soms gratis of anders voor een klein bedrag) 

lenen of huren. Kijk voor een overzicht op de website Off the road wheels.   

Via de stichting ‘On Wheels’ tenslotte, kun je een dag of een week een aanhanger huren om je 

scootmobiel te vervoeren. Informatie vind je op www.stichtingonwheels.nl; kijk bij ‘verhuur’ en 

dan bij  ‘overige middelen’. En zeg nou zelf: het is toch al een heerlijk idee om in, pak-em-

beet, Brugge eens prinsheerlijk rond te rijden! 



Vakantiegidsen en wegwijzers voor 2008:  

 

Support Magazine geeft één keer per jaar een speciale Vakantiegids uit voor mensen met een 

lichamelijke handicap. De vakantiegids 2007 bevatte een special over Portugal. Verder heel 

veel vakantieadressen in Nederland en de rest van de wereld, onder redactie van 

Toegankelijk.Com en advertenties van reisorganisaties. 

 

De Blauwe Gids is een jaarlijkse uitgave van Nederlandse Brancheverenging 

voor Aangepaste Vakanties (NBAV). Hierin presenteren de leden van de NBAV 

zich met hun vakantie- of accommodatieaanbod aan de doelgroep: mensen 

met een functiebeperking die op vakantie willen. De site bevat een uitgebreide 

zoekfunctie. 

Stichting Gehandicaptenreizen organiseert begeleide groepsreizen voor 

mensen met een lichte lichamelijke beperking. Het reisaanbod varieert van 

avontuurlijke rondreizen tot strandvakanties, met zowel Europese 

bestemmingen als ver daarbuiten. 

De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) werkt samen met Noorderzon-

Vakanties aan de verhuur van rolstoeltoegankelijke bungalows en chalets in Nederland en 

Duitsland. Sinds kort kun je ook aangepast hotelkamers in Nederland en Spanje via hen 

boeken.  

Handig zijn de reistips van het tijdschrift van de ANGO, AanZet; klik op verder lezen. 

Zie http://aanzet.org : klik op: verder lezen.  

Wintersportlinks: 

Stichting Wintersport Gehandicapten. www.swg-nederland.nl 

Non-profit organisatie voor mensen met een lichamelijke handicap die willen skiën: www.poly-

aktief.nl/ 

Skiën in Frankrijk ook voor mensen met een handicap: Franceguide.com 
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Elders op MSweb, iin de rubriek Leven & MS --> Vakantie staan 

nog meer links en artikelen over vakantie.


