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STUKJE VOORAF
'Daar zijn wij niet blij mee...'

Niet alleen het samenstel van mensen, de maatschappij, wij met z'n allen 
dus, bepalen de kwaliteit van leven. Ook ieder van ons afzonderlijk, ieder 
individu is daarbij van groot gewicht. Overal ter wereld is daarvan dagelijks 

het bewijs te vinden.

Want je kunt erover verbijsterd zijn dat het Nigeriaanse Gezag een vrouw, 
om vermeend overspel, de doodstraf geeft door steniging. Dat dit Gezag 
individuele mensen zover krijgt om zo'n straf ten uitvoer te brengen geeft 
zeker zoveel te denken.

Ook dichterbij is dagelijks het bewijs te vinden dat voor de kwaliteit van 
leven niet alleen de samenleving als geheel de norm is, al gaat het dan 
meestal niet om zulke levensbedreigende zaken. Je hebt een kwaal die niet 
in Nederland is te verhelpen, maar wel in Engeland bijvoorbeeld. Je kunt er 
zelfs terecht. Totdat iemand het nodig vindt op te merken, dat die 
behandeling alleen openstaat voor ziekenfondspatiënten. En laat jij nou 
particulier verzekerd zijn. Regels zijn regels en er is dan toevallig geen 
enkel individu die deze regels naar zijn hand wil zetten.

Of je maakt een foutje in je belastingaangifte in jouw nadeel, probeert dat 
snel te herstellen, maar regels... eerst betalen, zo niet dan krijg je de 
deurwaarder aan huis. Echt gebeurd. Dat is dan niet alleen een zaak van het 
grote regelboek, of het niet te omvatten grote apparaat, maar toch ook van 
die ene individuele ambtenaar die je zonet nog aan de telefoon had.

Afhankelijk
zijn van 
regeringen,
parlementen,
overheden,
grote
instituten, de 
maatschappij...
het kan soms 
heel vervelend 
zijn. Maar de 
houding van 
individuele
mensen
daarbinnen
soms minstens 
zo erg. Als 
zwakkere in 
deze
samenleving
weet je daar 
alles van. Uit 
het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - zie 
'Nederland schiet tekort' in deze editie van v/h@mensen.nl - blijkt dat 



Nederland ernstig tekortschiet als het om voorzieningen gaat voor mensen 
met lichamelijke beperkingen. Dat is heel vervelend. Maar individueel 
gedrag binnen die gebrekkige maatschappij is dikwijls toch nog veel 
irritanter. Want als je dan probeert zelf je weg te vinden, zonder die 
schaarse overheidssteun, kun je als gehandicapte voor zeer onaangename 
verrassingen komen te staan, jou bezorgd door een enkel individu, zo heeft 
de redactie laatst ervaren.

Vergadering in Utrecht: twee redactieleden besluiten zelfstandig te reizen. 
Een van hen ondanks de noodzaak van een rollator als hulpmiddel. Dat gaat 
dan goed tot aan het NS-station Utrecht. Samen naar de taxi-standplaats 
om de resterende anderhalve kilometer met zo'n huurauto af te leggen. 
Meld je je bij de eerste de beste chauffeur.
- "Waar gaan we naar toe"
We noemen het adres.
- "Zo dichtbij?! Daar zijn wij niet blij mee. Dat kunt u van hieruit bijna zien 
liggen".
We zijn verbijsterd... Kennelijk op een financieel aantrekkelijker ritje 
gerekend.

De rollator gaat zonder veel zorg in de kofferbak en al mokkend brengt hij 
zijn vracht naar de gevraagde plek.

Regeringen, parlementen, overheden, grote instituten, de maatschappij... 
vaak zijn ze ons een ergernis. Maar dan die individuele taxichauffeur: daar 
zijn we nou echt niet blij mee!!!

De Redactie.

Ingezonden reacties. Tevens print-instrukties

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

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

naar boven
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Ik strijk goed, zullen we maar zeggen

MEGAN IS MIJN TROFEETJE

Een jonge moeder met MS, zelfs in haar postcode: zo haalde Judith 
Beverdam (toen 32) uit Steenwijk in juni 2000 het blad MenSen. 
Stralend met haar nieuwste aanwinst, haar dochter Megan, op de 
voorpagina. Haar tweede, want vijf jaar eerder kreeg ze haar zoon 
Leroy. Wij zijn nu ruim twee jaar later. Tijd om even te zien hoe het 
er nu bijstaat in huize Beverdam.

Door: Nora Holtrust

Eerst een korte samenvatting van het voorafgaande. 
Judith Beverdam vertelt: "Ik ging zo'n vijf jaar terug 
met een oogzenuwontsteking naar de dokter. Ik wist 
wat het was, want ik herkende het gevoel van een jaar 
of twaalf daarvoor. Toen had ik ook een 
oogzenuwontsteking".

Maar twaalf jaar daarvoor ging de ontsteking over, na 
het slikken van een flinke dosis vitaminen. Nu kwam 
ze bij de oogarts terecht en krijgt ze betrekkelijk 
snel daarna de diagnose MS. Die diagnose zet het 
leven van Judith en haar partner Barry flink op zijn kop. 

Judith is dan enerzijds blij dat er een verklaring is gekomen voor haar 
eeuwige moeheid maar anderzijds verdrietig omdat ze moet accepteren dat 
ze een ziekte heeft die nooit meer over gaat. "Ik vond het soms nog erger 
voor Barry, dat ik hem met een zieke vrouw opzadelde, dan het feit dat ik 
ziek was. Hij dacht dat hij de hoofdprijs had maar hij kreeg een vrouw met 
MS. Nou ja, ik strijk goed, zullen we maar zeggen".

Zo dacht Barry zelf er niet over. Hij zegde zijn baan op en zocht ander 
werk. Omdat hij in de horeca werkte, maakte hij lange uren, ook 's avonds. 
Door een andere baan te nemen kon hij meer thuis zijn en Judith helpen, 

ook bij de opvoeding van hun zoontje.

Na een tijdje herneemt het leven min of meer weer zijn gewone loop. 
Judith is dan inmiddels gestopt met werken om voldoende energie voor het 
huishouden en het gezin over te houden. En op een gegeven moment begint 
ze over een tweede kindje na te denken. Na lang wikken, wegen en praten 
met Barry over de vraag of je voor kinderen kan en mag kiezen als je weet 
dat je MS hebt is de conclusie dat ze zich niet door de MS van een tweede 
kindje wil laten afhouden. En zo komt Megan op de wereld, met een gewone 
thuisbevalling en in een recordtijd van vier uur.

Onzichtbare problemen
Het is nu twee jaar later. Leroy is zeven en Megan is inmiddels twee. Hoe 
kijkt Judith tegen haar beslissing van toen aan? Gaat het allemaal goed in 
huize Beverdam? Zo op het eerste oog in ieder geval wel. "We hebben in 
het begin wel wat problemen gehad met Megan. Met vijf maanden bleek ze 
een heupafwijking te hebben. Ze heeft tot ze een jaar was een 'broek' 
moeten dragen en daarna nog een aantal maanden alleen 's nachts. Dat is 
natuurlijk niet leuk voor zo'n kind en voor mij extra vermoeiend met tillen 
en dragen. Maar nu gaat alles gelukkig goed. 

Judith toen Judith nu

Ook met mijzelf. Behalve dan die vermoeidheid. Ik kan soms best jaloers 
zijn op mijn gezonde vriendinnen. Als ik zie wat die er allemaal nog naast 
doen, dan denk ik: waar halen jullie toch de puf vandaan. Twee kinderen 
opvoeden is voor mij echt al vermoeiend genoeg. Maar ja, je ziet verder aan 
mij niks. En de meeste mensen hebben er helaas maar heel weinig begrip 
voor dat je zo vaak moe bent.

Laat ik vooropstellen dat ik de kinderen nooit zou willen missen, geen van 
beiden. Maar als ik alles van te voren had geweten, misschien was ik dan wel 
nooit aan kinderen begonnen. Het is toch best erg zwaar". 



Nou maakt Judith het zichzelf ook niet erg makkelijk. Ze zou misschien 
best wat hulp in de huishouding kunnen krijgen, maar, zegt ze "ik geef 
moeilijk iets uit handen en eigenlijk ben ik er ook te krenterig voor. En wat 
de kinderen betreft doe ik het ook liever zelf. Ik denk gewoon dat ik het 
zelf het beste kan. Straks gaat Megan wel af en toe een paar uurtjes naar 
de peuterspeelzaal, maar een hele dag op een crèche, daar voel ik niet 
zoveel voor. Ik doe het liever zelf, ook al ben ik daardoor dan soms echt 
dood en doodmoe". 

De mannen in het gezin
En hoe gaat het met de 
mannen in het gezin? "Leroy 
is geen gemakkelijke 
jongen. Dat komt misschien 
ook wel een beetje door alle 
spanningen die er in het 
begin van de diagnose 
waren. Een kind merkt er 
misschien toch meer van 
dan je denkt. Ik zorg dat ik 
altijd goed op tijd bij 
school ben, om hem op te 
halen. Want hij is snel in paniek. Misschien toch sneller bang dat er iets 
met mij gebeurt. Hoewel, van de MS merkt hij toch niet zo veel. Voor hem 
ben ik pas ziek als ik een migraine-aanval heb. Zo'n aanval kan een paar 
dagen duren en dan ben ik echt helemaal van de kaart.

Toen ik net de diagnose had, hebben we in feite ons hele leven op die MS 
ingericht. Je maakt je zorgen over van alles en nog wat, wat er misschien 
kan gebeuren. Op een gegeven moment went dat allemaal wat meer. En toen 
is Barry ook weer in de horeca gaan werken. Dat werk doet hij veel liever 
en het verdient bovendien beter. En we hadden allebei zoiets van: wanneer 
ik echt hulp nodig zou hebben, bijvoorbeeld ook met mijn persoonlijke 
verzorging, waarom zou Barry dat dan moeten doen? Daar zijn toch vast wel 
potjes voor. Hij doet dus wel veel in het huishouden, maar juist voor die 
persoonlijke verzorging heb ik zoiets van: dat moet een ander maar doen, 
niet Barry en zo denkt Barry zelf er ook over.

Wat een probleem blijft, dat is het verschil in energie. In het begin hadden 
wij daar ook best wel ruzie over. Natuurlijk heeft Barry meer energie dan 
ik en als hij dan 's avonds alleen wegging, dan was ik kwaad en opstandig. 
Jaloers eigenlijk. Maar dan zei Barry, en terecht, ja, maar ík ben niet ziek. 
Ik heb geen MS. Laatst gingen Barry en ik samen een avondje stappen. 
Maar dat moet ik dan nog dagen daarna bezuren". Dat doe ik dus niet meer. 
Dat is het me niet waard. 

Ik ga tegenwoordig gelijk met de kinderen naar boven. Nog even TV kijken 
en dan slapen. Barry komt toch pas 's avonds laat thuis. Dus, dat hij weer in 
de horeca is gaan werken, komt zo eigenlijk best wel goed uit". 

De pil
Ik voel me eigenlijk beter dan een tijd geleden en ik gebruik inmiddels 
helemaal geen medicijnen meer. Geen Interferon en ook 'de pil' niet meer. 
Ik las op een gegeven moment de bijsluiter van die pil (Trinovum) en daar 
las ik dat bij gebruik van deze pil de MS-klachten kunnen verergeren. De 
huisarts en de neuroloog wisten er niets van. Maar ik ben gestopt en daar 
ben ik echt van opgeknapt. Inmiddels schrijven ze die pil trouwens niet 
meer voor.

Ik heb niet zo veel mensen met wie ik eens over MS kan praten. Mijn 
familie woont niet in de buurt en ik geloof dat mijn vriendinnen er liever 
niet over. praten. Ze vragen zelden hoe het met me gaat. Dat vinden ze 
denk ik eng of zo. Mijn hartsvriendin denkt dat het zo goed met me gaat 
omdat ik zo'n optimistisch type ben. Dat het met een pessimistisch type 
slechter met de MS zou uitpakken. Ik schrijf wel met iemand die MS heeft. 
Die heeft contact met me gezocht nadat dat eerste artikel is verschenen. 
Jammer genoeg moet ik soms wel wat lang op zijn antwoord wachten, maar 
ik heb daar in ieder geval altijd veel aan.

Over het algemeen ben ik inderdaad wel positief ingesteld maar na de 
geboorte van Megan heb ik een soort post-natale depressie gehad. Ik ben 
toen een poosje naar een psycholoog geweest en dat heeft me toen 
geholpen. Ik heb wel het idee dat mijn psyche is veranderd. Dat mijn gevoel 
is afgevlakt. Ik ben bijvoorbeeld minder gevat dan vroeger. Ik kan minder 
uitbundig lachen maar het verdriet gaat ook minder diep. Maar al met al 
gaat het best wel goed met mij en de kinderen zou ik voor geen goud willen 
missen. En Megan, dat is echt mijn trofeetje.

Het emailadres van Judith is megan@rendodekooi.nl

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Oud-penningmeester gekrenkt

Guus Wintermans niet zomaar vertrokken

Je zult officieel als registeraccountant te boek staan, toch niet de 
minste in de financiële wereld, en horen dat sommigen vinden dat je van 
het penningmeesterschap van de MS Vereniging Nederland (MSVN) 
'maar een rotzooitje' hebt gemaakt. De naam is A.H.A.M. Wintermans 
uit Oldenzaal. Tot oktober vorig jaar Eerste Penningmeester van de MS 
Vereniging Nederland (MSVN). En toen niet zomaar vertrokken, zo 
blijkt uit een uitvoerige verklaring van hem, elders op MSweb. Daar is 
een diepgaand conflict aan voorafgegaan.

Door: Raymond Timmermans

Oud-MSVN-penningmeester
Guus Wintermans schrijft op 
MSweb, dat het al in 
augustus vorig jaar mis ging 
in de verstandhouding tussen 
hem en MSVN-directeur 
Angelique van Dam, de baas 
van het Landelijk Bureau van 
de vereniging. "Mijn 
bemoeienis met de 
reorganisatie van de 
ledenadministratie en de 
huisvesting werden door de 
directeur als hinderlijk 
ervaren. Het was voor haar 
aanleiding om, onder het mom van zorgen omtrent mijn gezondheid, aan te 
dringen op minder inzet mijnerzijds. Toen ik daarna vernam dat zij de 
accountant van het Prinses Beatrix Fonds (PBF) alléén wou ontvangen en ik 
de door haar voor de eerste keer verzorgde bestuursstukken onder ogen 
kreeg heb ik de voorzitter mijn ontslag aangeboden".

Op de inhoud van die stukken en van het contact met de accountant van het 
PBF, de hoofdsubsidiënt van de MSVN, gaat Guus Wintermans niet in. 
"Begin oktober heb ik al mijn functies overgedragen aan de directeur en de 
Tweede Penningmeester (Bert Quaadvlieg; red.) met het aanbod om in ieder 
geval de administratie voor 2001 en de jaarrekening 2001 te verzorgen. Van 
dit aanbod werd - zoals werd gezegd om mijn eigen bestwil - geen gebruik 
gemaakt. Ik heb toen heel bewust gedacht: dit hoofdstuk is over".

Weinig vertrouwen PBF
Overigens is tussen de regels door wel te lezen dat het PBF sinds het 
vertrek van Guus Wintermans twijfels heeft over het financiële beheer van 
de MSVN. Zo kreeg hij van MSVN-voorzitter Nina van 't Hof te horen, dat 
het PBF een overeenkomst met de MSVN, omtrent een door de vereniging 
ontvangen miljoenen-legaat, inmiddels had opgezegd en bovendien de vaste 
subsidie "drastisch had herzien". 

Een lezing die PBF-directeur Ronnie Gerschtanowitz bij navraag echter 
volstrekt weerlegt. "Het PBF heeft een subsidieregeling, daar moet de 
MSVN zich aan houden. De besteding van het legaat is in de 
subsidieregeling opgenomen. Er is geen sprake van een opzegging van de 
overeenkomst inzake het legaat. Deze overeenkomst is nog niet gesloten en 
kan dus ook niet worden opgezegd". 

Waarnemend administratief hoofd
Tot augustus vorig jaar was Guus Wintermans niet alleen de Eerste 
Penningmeester van de vereniging - enkele maanden voordien voor drie jaar 
herbenoemd - maar tevens het waarnemend administratieve hoofd van het 
Landelijk Bureau van de MSVN. Dit om het gat te vullen dat was ontstaan 
door het vertrek van het Bureauhoofd Wim van Veen in 2000.

De combinatie van penningmeester en medewerker heeft hij overigens zelf 
nooit zo gelukkig gevonden. Zo verklaarde hij in het najaar 2000 in het 
bestuur, zich om die reden te willen terugtrekken als penningmeester. "Ik 
kon voorspellen dat ik als penningmeester/bestuurder niet meer goed zou 
kunnen functioneren na een periode waarin ik een niet onbelangrijk deel van 
de taak van het Hoofd Landelijk Bureau zou gaan waarnemen".

Toch stelde hij zijn vertrek als bestuurder uit. Als redenen noemt hij 
daarvoor in zijn verklaring op MSweb de financiële complicaties die 
ontstonden doordat de MSVN plots het eerder genoemde legaat kreeg 
toegewezen - waarvoor overleg met het PBF nodig was - en het feit dat drie 
van de overige zeven bestuursleden zeiden te willen opstappen. "Kortom 
problemen te over, zeker nadat vast kwam te staan dat we blij mochten zijn 
als de nieuwe directeur na de grote vakantie zou kunnen aantreden. Ik heb 
toen besloten om nog één jaar aan te blijven tot grote opluchting van de 



overige bestuursleden".

Begroting 2002
Hij werd half 2001 voor drie jaar herbenoemd tot Eerste Penningmeester 
van de MSVN. Dat gebeurde in dezelfde Ledenraad-vergadering als waarin 
'zijn' begroting 2002 werd vastgesteld. De, naar later bleek, laatste 
begroting van zijn hand. Een begroting die voorzag in een slechts beperkte 
geldbuidel voor het Landelijk Bureau maar vooral veel extra's voor 
voorzieningen ten bate van de mensen met MS en hun omgeving. 

Geld voor een juridisch 
steunpunt (in de oude munt 
uitgedrukt 50.000 gulden), 
een extraatje voor de 
mantelzorg (50.000 gulden), 
een extraatje voor het 
vrijwilligersbeleid (ruim 
50.000 gulden), 80.000 
gulden voor 
lotgenotencontact. Maar ook 
voor de automatisering van 
de afdelingen (50.000 
gulden), het interne orgaan 
Kader-info (ruim 75.000 
gulden), de werkgroep 
Informatie Voorlichting en 
PR (IVPR) (begroot op 65.000 gulden) en een extraatje van ongeveer 
55.000 gulden voor de viering van het tienjarig bestaan van de MSVN. 

Allemaal invullingen die na het vertrek van Guus Wintermans - nog geen vijf 
maanden na zijn herbenoeming - zijn geschrapt, want het bestuur zonder 
Guus liet de begroting 2002 eenvoudigweg ongeldig verklaren.

Veelzeggend zwijgend
Of dat wel kon eigenlijk? Of dat wel deugt? Guus zweeg, en zwijgt daarover 
eigenlijk nog steeds, maar zijn zwijgen is veelzeggend.

De nieuwe boekhoudpapieren zijn immers niet mis te verstaan. De nieuwe 
begroting 2002, naar een ontwerp van Angelique van Dam en Guus' opvolger 
Bert Quaadvlieg, kent een systeem dat voorziet in een ruime dekking van 
zogeheten overheadkosten ten behoeve van het Landelijk Bureau. En wel zo 
dat er van de ongeveer 2,8 miljoen gulden die bij de MSVN binnenkomen, 
slechts een miljoen gaat naar de eerder in de vereniging geformuleerde 
hoofddoelen en verreweg het grootste deel, 1,8 miljoen gulden, bestemd is 
voor een aantal structurele verenigingsposten als directie, 

telefoonbediening en zo. In de oude begroting stond daar nog geen miljoen 
gulden voor geboekt. Anders gezegd: verreweg het meeste geld gaat nu 
naar het Landelijk Bureau, dat er eigenlijk alleen zou moeten zijn om de 
verwezenlijking van de doelstellingen te ondersteunen maar nu veeleer een 
eenheid op zichzelf vormt.

Volgens Quaadvlieg en Van Dam viel echter aan een andere begroting 
gewoonweg niet te ontkomen, omdat er jarenlang en ook in de begroting 
2002 onvoldoende rekening was gehouden met de noden. Een kwestie van 
verkeerd begroten dus eigenlijk door Guus... Maar is dat zo? Was er niet 
veeleer sprake van een ongeremde vergroting van de kosten van dat 
Landelijk Bureau? Want wat in de nieuwe begroting 2002 het meest opvalt 
is, dat er zeer veel geld méér wordt gereserveerd voor de betaalde 
beroepskrachten en hun kennelijk dure nieuwe kantoor - op een toplocatie 
in Den Haag, de Laan van Meerdervoort, niet ver van het Vredespaleis - en 
veel minder voor activiteiten en middelen ten behoeve van mensen met MS 
zelf.

En Guus Wintermans, heeft die het inderdaad zo verkeerd gedaan, zoals de 
MSVN nu wil doen geloven?

Hij zegt daar zelf begrijpelijkerwijs niets over, maar komt wel met een 
verklaring over zijn aan- en aftreden. 

Waarom niet eerder trouwens? Fatsoen? 

Verontwaardiging
Hoe dan ook, dat hij nú naar buiten komt is, omdat hij zich door de 
opstelling van de MSVN in de nieuwe begrotingsstukken inmiddels zeer 
gekrenkt voelt. "Toen ik zowel in de jaarrekening als in de begroting mocht 
vernemen dat de financiën van de vereniging ondoorzichtig waren gebleken, 
dat het bestuur in het verleden besluiten had genomen met het idee dat 
het allemaal wel goed zou komen en dat het bestuur besloten had de 
begroting 2001 ongeldig te verklaren, kortom een beeld van wanorde, 
realiseerde ik mij dat elke verantwoording mijnerzijds inzake mijn 
terugtreden alleen gelezen zou worden in deze context. Met enige 
verontwaardiging heb ik toen contact opgenomen met de voorzitter die mij 
verklaarde dat ik blijkbaar niet goed kon lezen wat er stond. Later kreeg ik 
te horen dat zowel de directeur van de vereniging en de directeur van 
Prinses Beatrix Fonds onafhankelijk van elkaar ten overstaan van door mij 
zeer gerespecteerde kaderleden hebben verklaard dat ik er daadwerkelijk 
een rotzooitje van heb gemaakt".

Intussen heeft de MSVN in de nieuwe begroting een systeem 
geïntroduceerd dat voorziet in de dekking van zogeheten overheadkosten 



ten behoeve van het Landelijk Bureau. Kosten waarmee voorheen ten 
onrechte niet was gerekend, en dat om die reden nu wel een nieuwe 
begroting móest worden gemaakt. Guus Wintermans betwijfelt het zeer. 
"Als in de toelichting op de begroting 2002 gesproken wordt over recente 
ontwikkelingen die een volledig nieuwe opzet van de financiële organisatie 
vraagt, dan kan dat mijns inziens alleen maar duiden op de hiervoor 
genoemde gewijzigde houding van de hoofdsubsidiënt inzake de financiering 
van de activiteiten van de MSVN".

Half jaar de tijd
Bij die hoofdsubsidiënt, het PBF, is het geduld zo langzamerhand aan het 
opraken, zo lijkt het althans. PBF-directeur Gerschtanowitz: "Er is op dit 
ogenblik veelvuldig overleg met de MSVN over het financiële beheer (...). U 
kunt begrijpen dat wij het geld van het PBF zo zorgvuldig mogelijk willen 
besteden. De MSVN maakt moeilijke tijden door, het Prinses Beatrix Fonds 
volgt de ontwikkelingen zo nauwgezet als mogelijk. Wij hebben het 
voornemen de MSVN te helpen om weer een organisatie te worden waar de 
leden op kunnen bouwen (...). Echter veel langer dan een half jaar mag het 
niet duren. Negatieve berichten uit de afdelingen en uit de kring van de 
vrijwilligers overstemmen de zwijgende meerderheid. Het is daarom van 
belang dat op de volgende ledenvergadering de leden zich duidelijk 
uitspreken. Het PBF zal daar ook naar luisteren".

Zou het dan uiteindelijk toch nog goed komen? Die vraag wil Guus 
Wintermans niet beantwoorden, al laten zijn twijfels zich raden.

En wat de MSVN er zelf van vindt?

De vereniging laat desgevraagd weten: "Wij kunnen ons in de weergave van 
de feitelijke gang van zaken bij de MS Vereniging Nederland door de heer 
G. Wintermans niet vinden. De rekenkundige inzichten van de heer 
Wintermans komen niet overeen met onze, door accountant Berk 
gesteunde, bevindingen. In de Ledenraden van 21 maart en 22 juni 2002 
zijn voorstellen gedaan die bekrachtigd zijn door de afgevaardigden van de 
leden. Het bestuur van de MSVN stelt alles in het werk om de daar 
gemaakte afspraken en de gestelde doelen te realiseren.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Angelique van Dam".

(wordt stellig vervolgd)

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Een alternatieve weg (3)

Pijnverlichting door Feldenkrais-therapie

We weten allemaal inmiddels dat 
de bijverschijnselen die 
ontstaan door het hebben van 
MS vaak nog hinderlijker zijn 
dan de ziekte zelf. Je loopt 
bijvoorbeeld al tijden slecht, 
een beetje slepend en op den 
duur krijg je last van je rug. 
Spierstijfheid en pijnlijke 
heupen zijn vaak een gevolg 
daarvan. Op den duur gaat je 
nek ook irriteren want je 
probeert je lijf te ontzien, je 
wil die pijn niet en juist 
daardoor wordt die almaar 
erger, raar maar waar.

Fysiotherapie helpt je tijdelijk 
van die verschijnselen af, maar 
structureel verandert er weinig. 
Het is het proberen waard in 
zo'n geval eens langs te gaan 
bij een Feldenkrais-therapeut.

Door: Hanneke Douw

Wie en wat is Feldenkrais 
eigenlijk?
Feldenkrais is een therapie, 
ontwikkeld in de jaren dertig door 
Moshé Feldenkrais. Geboren in 
1904 in Rusland, lange tijd in 
Parijs geleefd, gestorven in 1984 

Ook stress speelt daarbij een grote rol. Het 
lichaam is uit balans, je voelt je niet goed en 
doordat je pijn voelt wordt de spanning in 
het lijf steeds groter. Ontspannen wordt 
steeds moeilijker, terwijl dat nou juist zo 
nodig is om weer te kunnen functioneren. De 
negatieve vicieuze cirkel waarin je zit is niet 
meer te keren.

Twee manieren
Kernpunt van 
de
Feldenkrais-
therapie - 
ook wel de 
Feldenkrais
Methode
genoemd - is 
mensen zich 
bewust te 
laten worden 
van de 
manier van 
bewegen en 
hoe dat 
wellicht
anders zou 
kunnen, en door meer te ontspannen, dit alles 
in de hoop bij te dragen aan pijnverlichting 
en algeheel welbevinden.

Je kunt de therapie krijgen op twee 

in Israël. Als fysicus, en 
oprichter van de eerste 
judoschool van Parijs in die tijd, 
ging hij zich hoe langer hoe meer 
verdiepen in de functie van het 
zenuwstelsel, in het bijzonder 
met betrekking tot bewegen. 
Door een knieblessure en het 
daarna weer opnieuw leren lopen 
ontdekte hij min of meer per 
toeval zichzelf weer te kúnnen 
leren lopen zonder pijn.

Hij gebruikte daarbij de kennis 
over de vroege ontwikkeling van 
het kind, de biologie en de 
taalontwikkeling van de mens. Als 
je kijkt naar de bewegingen van 
een kind dan gaan die heel soepel 
en vloeiend in elkaar over. 
Spelenderwijs ontdekt het de 
mogelijkheden van bewegen. 
Volwassenen zijn veel meer bezig 
met het bewegen zelf en letten 
eigenlijk vaak niet meer op hoe 
die bewegingen tot stand komen.

Feldenkrais ging ervan uit dat de 
mens een eenheid is van lichaam 
en geest. Bij pijn of ziekte is die 
eenheid verstoord. Mensen gaan 
zich anders bewegen om van de 
pijn verlost te worden maar 
nemen daarbij een steeds 
krampachtiger houding aan, die er 
alleen maar toe leidt dat de pijn 
erger wordt. Spieren verkrampen 
en verstijven en krijgen niet meer 
de kans zich te herstellen.

manieren:

● In groepsverband: je krijgt dan van de 
therapeut een aantal oefeningen die 
zittend of liggend kunnen worden 
gedaan en die op een speelse manier 
nieuwe mogelijkheden van bewegen 
bieden.

● Individueel: bij deze methode krijg je 
naast een verbale instructie vaak ook 
een manipulatie met de handen. De 
therapeut laat dan voelen hoe een 
beweging anders zou kunnen uitgevoerd 
worden, minder belastend, en minder 
pijnlijk.

De MS-afdeling Amsterdam bood mensen 
met MS twee jaar geleden een sessie aan, en 
daaruitt is inderdaad gebleken dat 
pijnklachten en spierverkrampingen duidelijk 
afnamen na een behandeling door een 
gediplomeerd therapeute.

Veel fysiotherapeuten in het land hebben 
inmiddels een opleiding tot Feldenkrais-
therapeut gevolgd.

Kijk voor meer informatie op 
www.feldenkrais.nl.
Bel met een deskundige arts, bijvoorbeeld 
Louis Debets: 024-3978277. Of mail hem: 
louis.debets@wxs.nl.
Hij heeft trouwens ook eigen Internet-
pagina's, te lezen via 
home.planet.nl/~louisdeb/. Of lees het boek 
Moshé Feldenkrais: bewustwording door 
bewegen (uitgeverij De Vriesenborch in 
Haarlem).

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Portret van dr. P. Ketelaer:

'Pionier van de revalidatie'

MenSen is een jaar geleden begonnen aan een serie over MS-centra in 
Nederland en België. De laatste in die serie was het MS-centrum in 
het Vlaamse Melsbroek. Binnenkort neemt de mede-directeur, 
neuroloog en revalidatiearts dr. P. Ketelaer wegens de 
pensioengerechtigde leeftijd afscheid van Melsbroek. Vlak voor zijn 
vertrek interviewde v/h@mensen hem vanwege zijn inspirerende ideeën 
over revalidatie en MS.

Door: Raymond Timmermans

Aan het woord is dr. Pierre 
Ketelaer: in het medische 
wereldje rondom multiple 
sclerose allerwegen 
beschouwd als de initiator 
van vele concepten voor 
revalidatie van mensen met 
MS. Een revalidatiearts 
pursang, niet alleen van 
beroep, maar ook van 
overtuiging.

Iemand die zich als 
hoofdtaak stelt, er 
voortdurend aan bij te 
dragen dat mensen met MS 
meer en meer kans gaan zien om, ondanks hun ziekte en handicaps, de 
verschijnselen ervan zo goed mogelijk te hanteren. Hen te helpen zich te 
redden. Hen terug te zetten in het gewone leven. Daarvan heeft dr. Pierre 
Ketelaer zijn levenswerk gemaakt. Iemand die zonder enige twijfel de 
eretitel past van 'pionier van de revalidatie'.

"Ik ben er steeds van overtuigd geweest dat MS een ziekte is die enkel 
holistisch is te benaderen".

Holistisch komt van het Griekse woord holos, geheel. Een theorie die ervan 
uitgaat dat diverse aspecten van het leven nauw met elkaar samenhangen, 
lichamelijke zoals geestelijke. En dat die samenhang om zo te zeggen meer 
is dan zomaar een optelsom van alle afzonderlijke delen van het menselijk 
leven. De geest die het lichaam beïnvloedt en omgekeerd, bijvoorbeeld.

"Zo is het volgens mij. Bij MS spelen de totale mens en zijn omgeving een 
cruciale rol in het omgaan met de ziekte. Een ziekte die tot heden niet te 
genezen is en waarbij de meeste mensen meer te lijden hebben van de 
beperkende gevolgen van de ziekte dan van de directe symptomen van MS 
zelf, de plaques, de littekens. Deze gevolgen bekampen, pijnen te ontlopen, 
is vaak goed mogelijk dankzij de revalidatie-aanpak. Die verhoogt enerzijds 
de functionele motorische en psycho-sociale vaardigheden van de patiënten 
en streeft er anderzijds naar om hun een betere levenskwaliteit te bieden".

Hij schreef er vele tientallen documenten over, sommige samen met 
anderen. Niet nadat hij zich overigens jarenlang in deze materie had 
verdiept.

Of hij in dit vakgebied eigenlijk niet professor had willen worden?
Zijn antwoord is aarzelend: "Het zou me dan misschien toch verder van de 
praktijk, van mijn patiënten hebben afgebracht. Wat niet wegneemt dat ik 
af en toe uitleg geef over mijn werk. Gisteravond nog aan een groep 
huisartsen in Brussel. Zo'n combinatie is wel haalbaar: lector zijn en 
directeur van de revalidatiesectie in Melsbroek. Maar dat is er toch niet 
helemaal van gekomen".

Vader Pierre Ketelaer studeerde op 26-jarige leeftijd af als arts, cum 
laude. Aan de Katholieke Universiteit van het Belgische Leuven, de plaats 
waar hij in 1937 is geboren. Specialiseerde zich vervolgens in de neurologie. 
Bezocht daartoe de universiteiten van Brussel, Parijs en New York. En 
bekleedde daarna, waar het gaat om MS, talrijke functies in binnen- en 
buitenland. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen - "plus twee kleinkinderen", 
voegt hij er trots aan toe - en woont in Brussel.

Zijn belangrijkste inspiratiebron is evenwel, naar eigen zeggen, wijlen zijn 
vader, ook neuroloog, de oprichter van het eerste Europese MS-centrum, 
het centrum van Melsbroek. Pierre Ketelaer zelf is sedert 1968 aan dit 
centrum verbonden.

Na het wegvallen van zijn vader, die in februari 1974 op zijn werkplek 
overleed, heeft Pierre de revalidatie-sectie van het centrum in Melsbroek 



overgenomen. Het is onder zijn bezielende leiding sedertdien niet zozeer 
primair een onderzoekscentrum geworden, maar veeleer een neurologisch 
centrum met een belangrijke revalidatie-pijler.

"Het ontwikkelen van die revalidatiepijler is overigens steeds gepaard 
gegaan met klinisch onderzoek, deels binnen de revalidatie maar ook op 
neurologisch vlak, bijvoorbeeld waar het ging om nieuwe medicamenten. Wat 
het eerste betreft: er is de laatste twintig jaar van hieruit een hele reeks 
bijdragen gepubliceerd rond revalidatie. Van de revalidatie na motorische 
stoornissen tot die na emotionele, en stoornissen die de concentratie en 
het geheugen betreffen, de zogeheten cognitieve stoornissen".

Over die geestelijke component van de ziekte MS zegt hij: "Misschien iets 
dat onderschat wordt. Je kunt zeggen dat zich bij 40 tot 50 procent van 
de mensen met MS lichte cognitieve stoornissen voordoen. Het gaat bij de 
grote meerderheid onder hen dan wel over lichte concentratie- en 
geheugenstoornissen, welke misschien in het dagelijks leven niet opvallend 
zijn, maar die wel verklaren waarom een zware werkbelasting steeds 
moeilijker wordt en rustpauzes noodzakelijk worden.

De welgekende vermoeidheid is geen louter fysiek verschijnsel. Menigmaal 
valt bij deze patiënten bij wat je noemt neuropsychologische druk een 
vertraging van de informatieverwerking vast te stellen. Anders gezegd: 
werken onder druk, al is die nog zo licht, zal mensen met MS moeilijker af 
gaan. Dat is ook iets waarmee je als iemand met MS moet leren omgaan".

RIMS
Pierre Ketelaer is iemand voor wie zo te horen MS niet zoveel geheimen 
lijkt te hebben, al is hij daarvan zelf lang niet overtuigd. En is hij juist om 
niets te missen op zijn vakgebied al jarenlang bezig, ervoor te zorgen dat 
geen enkele kennis op dit terrein als het ware verspild raakt. Een van de 
middelen daartoe is internationale samenwerking.

Om die te bevorderen heeft hij in 1991 met enkele collega's en met geld 
van de Europese Unie - "en in dit verband de steun van de Maastrichtenaar 
Leo Crijns, indertijd Directeur-generaal Sociale veiligheid en 
Volksgezondheid van de Europese Gemeenschap" - een Europees netwerk 
van MS-centra tot stand helpen brengen.

Allemaal centra die bezig zijn met het thema 'herstel bij MS', in het 
Engels Rehabilitation In MS, afgekort RIMS. "We hebben toen van Europa 
een startsubsidie gehad voor drie jaar. Het begin was een ontmoeting van 
een aantal revalidatiemensen, artsen en andere teamleden - ook neurologen 
trouwens - in Milaan. Daarna hebben we diverse internationale 
bijeenkomsten her en der georganiseerd. Na die drie jaar is RIMS gaan 

draaien op geld van sponsors".

Inmiddels wisselen in RIMS-verband vele beroepsmensen uit meer dan 
twintig Europese landen kennis uit, zoals onder meer blijkt uit de 
Internetpagina's achter www.rims.be. "Bovendien bestaat er sinds kort een 
samenwerkingsverband tussen RIMS en een consortium van Amerikaanse 
MS-centra", voegt Pierre Ketelaer eraan toe. "Zo organiseerden we in juni 
samen in Chicago al weer voor de tweede keer een Internationale MS-
week".

Concept Melsbroek
Het concept voor een 
revalidatiebehandeling dat 
hij in Melsbroek heeft 
gepropageerd bestaat 
eruit, dat een MS-patiënt 
als regel eerst kort wordt 
opgenomen om te bepalen 
hoe verder te gaan. En 
daarna de keus te maken 
die loopt van 
dagbehandeling tot en met 
een langdurige opname. In 
alle gevallen probeert het 
centrum van Melsbroek dan een patiënt een intensief revalidatieprogramma 
te bieden, indien nodig vergezeld van een medische kuur.

Hoe Ketelaer aan dit concept komt?
"Allereerst omdat mijn vader zaliger daar al mee bezig was. Bovendien heb 
ik zelf van bij het begin van mijn loopbaan als neuroloog een grote plaats 
gegeven aan de neurologische revalidatie. Zo vervolmaakte ik mijn kennis in 
de revalidatie na mijn basisopleiding met stages in Parijs, Londen en New 
York. Ook in Nederland bezocht ik meerdere revalidatiecentra. Ik had 
bovendien de gelegenheid kennis te maken met enkele bijzondere 
revalidatieartsen onder wie dr. A. Verkuyl, die in 1964 directeur-
geneesheer van het revalidatiecentrum De Hoogstraat werd in Utrecht, dr. 
Jean-Pierre Held in Parijs en dr. Howard Rusk in New York".

Zit achter zijn concept in Melsbroek wellicht ook iets als: het is in dit 
stadium beter met MS te leren leven dan erop te rekenen dat MS is te 
genezen?

Pierre Ketelaer: "Inderdaad is het volgens mij belangrijk om te weten hoe 
je met de ziekte MS kunt omgaan; hoe zich aan te passen, en realistische 
verwachtingen na te streven. Hierbij spelen verschillende factoren een rol : 



de persoonlijkheid van de patiënt, de ondersteuning die hem in zijn 
thuismilieu kan worden geboden maar ook de informatie en begeleiding 
vanwege professionele hulpverleners. Daarbij zijn wij ons er sinds enkele 
jaren meer en meer bewust van geworden dat het beter is diverse zaken 
vanaf het begin van de constatering MS aan te pakken. Als het even kan 
samen met de patiënt zelf en zijn of haar familie".

'Vroegbegeleiding' van mensen die pas de diagnose MS hebben gehoord: als 
het aan hem ligt bouwt Melsbroek die voorziening snel uit, samen met de 
dienst Neurologie van het academisch ziekenhuis in Leuven. "Want tot 
heden is het zo dat allerwegen in het hele begin van de ziekte naar mijn 
oordeel te weinig aandacht uitgaat naar informatie, vorming en begeleiding. 
En juist dan heeft de patiënt dat nodig, is hij totaal overstuur, heeft hij 
vele vragen over de toekomst, over het familieleven, de werkgelegenheid, 
de mogelijkheden van behandeling. Om deze reden zijn we in Melsbroek 
ruim tien jaar geleden begonnen met een MS-School, een informatie- en 
begeleidings-programma dat we sinds kort verzorgen in samenspraak met 
de Vlaamse MS Vereniging.

Samenwerking
Op de vraag of hij in dit verband ook ruimere mogelijkheden van 
samenwerking ziet, bij voorbeeld met andere instituten, nationaal en 
internationaal, zegt hij: "Ons centrum heeft al sinds verleden jaar een 
samenwerkingscontract met de Katholieke Universiteit Leuven om samen 
het MS-werk uit te bouwen. Bovendien zijn we met onze overheid in 
gesprek om voor heel België een volledig MS-zorgplan te realiseren. Niet 
alleen voor behandeling in ziekenhuizen, maar ook voor thuiszorg. Dit alles 
gefinancierd door de overheid. Gezien de omvang van dit netwerk zal het 
sowieso nodig zijn met regionale en plaatselijke instellingen samen de 
zorgpaden uit te stippelen".

Bij dit alles blijft ook híj sterk hopen op een snelle vooruitgang bij het 
zoeken naar een afdoende bestrijding en genezing van MS. Hij prijst in dit 
verband de verworvenheden die te danken zijn aan de toepassing van de 
MRI-scan - "die ons zelfs heeft laten zien dat plaques niet zomaar stille 
harde plekken zijn, maar dat ze zich vervormen, bewegen"

En medicamenten als interferon en co-polymeer en andere die de voortgang 
van de ziekte beïnvloeden. "Medicamenten waarmee we gelukkig steeds 
meer kunnen. Waarvan we zelfs al durven stellen dat het voor vele mensen 
met MS verstandig is er in een vroeg stadium aan te beginnen. Maar 
tegelijkertijd weten we, dat van een definitieve doorbraak nog geen sprake 
is. Hopelijk komt die de komende vijf jaar, mogelijk door het combineren 
van diverse therapieën. En misschien dat we over tien jaar MS wel goed 
kunnen stoppen en de aangetaste myeline kunnen herstellen".

Ook om die reden pleit hij sterk voor samenwerking, om te beginnen in 
Europa. "De Europese gemeenschap heeft hier een belangrijke financiële en 
maatschappelijke rol te vervullen. Het is een zaak van bewustwording en 
prioriteiten stellen!"

Alternatieve geneeswijzen
En zolang het ideale geneesmiddel er niet is, dan maar naast de revalidatie-
á la-Melsbroek voorlopig gebruikmaken van alternatieve geneeswijzen?

"De meeste patiënten zoeken naar álle bestaande therapieën en middelen. 
Wanneer ze teleurgesteld worden door de klassieke geneeskunde - en dit is 
meestal ofwel ten gevolge van gebrekkige informatie ofwel tengevolge van 
een niet-gunstig resultaat van een voorgestelde therapie - is het normaal 
dat ze de alternatieve toer opgaan. Wie zou dat niet?! Wel eindigt daarmee 
niet de taak van de arts. Hij dient de patiënt te informeren over al of niet 
zinvolle therapieën, mogelijke schadelijke gevolgen, de kostenaspecten 
enzovoort. Bovendien moeten we de alternatieve therapie zeker steunen 
indien die - al is het in een individueel geval - duidelijk helpt en alle andere 
therapieën hebben gefaald".

Ongewone taal voor een medicus wellicht, maar ook typisch Ketelaer. 
Weliswaar een wetenschapper, een alom geprezen neuroloog met vooral 
kennis op het gebied van MS, en daarbij een uitgesproken revalidatie-arts, 
maar ook een gewoon denkend gevoelsmens. En ook daardoor toch 
bijzonder. Al wuift hij zelf al die prijzende kwalificaties weg: "Je moet ook 
in dit vak vooral met beide benen op de grond blijven staan".

Naar hem te luisteren is zonder meer een groot genoegen. Zijn kennis van 
multiple sclerose en betrokkenheid bij de mensen met MS is hoorbaar en 
voelbaar bij alles wat hij zegt. Zo sterk, dat je elk woord van hem als het 
ware opzuigt. Hem alleen onderbreekt als je iets wilt vragen, omdat je - 
helaas - iets niet begrijpt of even niet kunt volgen.

En dan nu het vak uit, na vele tientallen jaren, en weg bij Melsbroek, kan 
dat eigenlijk wel?

"Het is nu eenmaal zo dat je contractueel op je 65-ste je 
beroepsactiviteiten in een ziekenhuis moet stoppen. Dat je al die tijd met 
veel enthousiasme met personeel en patiënten hebt doorgebracht, kan die 
stap niet tegenhouden. Ik heb trouwens nog een verlenging gehad van een 
halfjaar doordat mijn opvolgster, mevrouw Van Laere is bevallen van een 
tweeling en niet meteen kon beginnen. Maar goed, in november is het dan 
zover.. Al blijf ik daarna gelukkig wel enigszins aan dit werk verbonden, bij 
voorbeeld binnen enkele onderzoeksprojecten. Ook op sociaal vlak zal ik 
actief zijn, namelijk als ondervoorzitter van de patiënten- en vriendenkring. 



Dus hoop ik de belangen en de inspraak van de mensen met MS te kunnen 
blijven ondersteunen".

Dan zwijgt hij even.

Het zou trouwens verkeerd zijn je zelf in dit verband te veel waarde toe te 
kennen. Het is teamwerk. Als je me één verdienste zou willen toeschrijven, 
dan is het wellicht dat ik waarschijnlijk de juiste mensen om me heen heb 
verzameld. En als ik dat goed heb gedaan, kunnen nu een heleboel mensen, 
patiënten zo goed als medici, het heel goed zonder mij af".

Dr. Pierre Ketelaer ten voeten uit.

Melsbroek heeft een website: www.imso.be

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Ons leven kwam op zijn kop te staan

De redactie van v/h@mensen.nl 
vraagt 'partners' te vertellen wat 
het betekent om je leven te delen 
met iemand die MS heeft. Deze 
keer Ilona (33 jaar), partner van 
John, die drie jaar geleden de 
diagnose 'progressieve MS' kreeg. 
Ilona werkt in de geestelijke 
gezondheidszorg. Samen hebben zij 
twee kinderen, van negen en elf 
jaar oud.

Ilona Hameleers

Op het moment 
dat John en ik 
hoorden dat hij 
MS had, is ons 
hele leven totaal 
veranderd. Wij 
hadden op dat 
moment nog een 
eigen bedrijf. 
Vlak voordat hij definitief hoorde dat 
hij MS had, was de beslissing al 
gevallen dat John een baan zou 
zoeken bij een baas. Zijn klachten 
waren toen al zo dat duidelijk was dat 
hij het bedrijf niet kon voortzetten. 
Toen de diagnose MS zeker was, 
wisten we dat dit een goede keuze 
was geweest. Hij zou immers niet 
meer beter worden.

Materiële dingen hoeven niet meer 
zo nodig. De relatie die wij 
daartegenover samen hebben en 
met de kinderen telt driedubbel zo 
zwaar. De tijd die we nu kunnen 
besteden aan de kinderen en elkaar 
is niet in geld uit te drukken. Veel 
mensen van onze leeftijd zien we 
gaan scheiden en dan denken wij: we 
hebben het financieel lang zo breed 
niet meer als vroeger maar we zijn 
wel alle vier bij elkaar en onze band 
is veel hechter geworden dan we 
ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Dat wil niet zeggen dat ik alles zo 
gemakkelijk vind. Oh nee. Ik loop 
heel vaak met mijn kop tegen de 
muur. De pijn en de machteloosheid 
om te moeten toekijken naar de 
beperkingen van John worden niet 
minder. Ook ik baal geregeld van de 
MS van John. Maar gelukkig niet van 
John zelf. Ook ik loop met vragen 
van hoe moet ik daar of daar mee 
omgaan, of hoelang kan ik dit aan, 



Dit hield voor ons wel in dat ons hele 
leven op z'n kop kwam te staan. Ons 
huis was boven de zaak en moesten 
we daarom verkopen. John kreeg een 
baan in Brabant en we moesten naar 
een andere provincie verhuizen. Ook 
mijn werk kwam daardoor te 
vervallen. Mijn inkomen eveneens en 
ik werkte altijd full-time mee in de 
zaak. Voor de kinderen was dit ook 
een moeilijke periode. Ook zij 
moesten nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes maken. Daarnaast 
zagen zij hun oma en opa niet meer zo 
vaak.

We zijn nu zo'n twee jaar verder en 
er is heel veel gebeurd in ons leven. 
Het leventje dat we hadden is er 
helemaal niet meer. Maar vreemd 
genoeg, of misschien ook niet, willen 
we dit leven ook helemaal niet meer 
terug. Nee, we gaan niet meer skiën 
en naar recepties en dergelijke. Maar 
we zijn ook niet meer alleen maar met 
werk bezig.

John zit nu in de WAO en dat loopt 
niet soepeltjes. We hebben zeker 
niet meer het inkomen van voorheen. 
Maar daarentegen genieten we wel 
veel meer als voorheen het geval was. 
We zijn ons er terdege van bewust 
hoe snel iets over kan zijn en we 
willen genieten van de dingen die nu 
nog allemaal kunnen. Het leven is veel 
intenser geworden. 

hoe los ik praktische zaken op? Wij 
partners lopen weer tegen andere 
frustraties of obstakels aan dan de 
mensen die zelf MS hebben.

Daarom vind ik het zo geweldig dat 
er steeds meer aandacht wordt 
geschonken aan de partners van 
mensen met MS. Vaak gaat immers 
alleen de aandacht uit naar de MS-
patiënt en wordt de partner 
vergeten.

Ik ben dan ook blij dat MSweb een 
emailgroep is gestart voor partners 
van MS-patiënten. Ik ben vanaf het 
begin bij die groep betrokken 
geweest en ben ook de 'host'. In 
deze emailgroep zitten alleen 
partners van MS-patiënten en we 
weten dus waar je het over hebt. 
We begrijpen elkaar heel goed 
omdat je maar al te vaak tegen 
dezelfde problemen aanloopt.

Wil je meedoen aan deze mailgroep 
kijk dan bij Contact/mailgroepen (te 
vinden via de wegwijzer).

Wil je eerst informatie stuur dan 
een mailtje naar ilona@msweb.nl.

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Nederland schiet duidelijk tekort

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een van de belangrijkste 
adviesorganen van Regering en Parlement, laat er geen misverstand over 
bestaan: Nederland schiet duidelijk tekort waar het mensen met een 
lichamelijke beperking betreft. En dan heb je het over miljoenen 
mensen - de helft ouder dan 65 jaar - die in meer of mindere mate 
moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen bij de 
persoonlijke verzorging, mobiliteit of huishoudelijke activiteiten.

Het SCP tekent in zijn 'Rapportage Gehandicapten 2002' tal 
van tekortkomingen op van de overheid ten aanzien van 
mensen met een handicap. Een daarvan betreft de problemen 
die mensen die niet honderd procent gezond zijn doorgaans 
hebben met het vinden en houden van een baan. "Lichamelijke 
beperkingen vormen een grote belemmering op de 
arbeidsmarkt. Zo verricht maar 38 procent van de mensen 
met beperkingen betaald werk. Er is de afgelopen tien jaar veel wet- en 
regelgeving ingevoerd, zoals de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten 
(REA) om het gebruik van de WAO terug te dringen en meer mensen met 
beperkingen te laten werken. Maar tot nu toe is het resultaat van deze 
wettelijke voorzieningen teleurstellend", aldus het SCP

Het bureau becijfert dat voor de doelgroep van ongeveer een miljoen 
'arbeidsgehandicapten' in anderhalf jaar tijd slechts 17.000 plaatsingen 
zijn verwezenlijk via de Wet REA. Aanzienlijk minder dan de 70.000 
'arbeidsgehandicapten' die in dezelfde periode, ondanks hun 
belemmeringen, geheel op eigen kracht een baan hebben gevonden.

Een punt waarop de overheid volgens het bureau eveneens tekortschiet is 
het punt huisvesting. "Veel zelfstandig wonende mensen met een 
lichamelijke beperking klagen over lange wachttijden als het gaat om 
woningaanpassingen krachtens de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). 
Ook de onbekendheid van de mogelijkheden binnen de WVG is nog groot. 
Ongeveer één op de vier mensen met lichamelijke beperkingen heeft 
behoefte aan aanpassingen in met name de badkamer of het toilet, maar 



heeft dit nog niet aangevraagd", merkt het SCP op. Overigens wonen 
verreweg de meeste mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig, zo 
laten de cijfers zien.

Thuiszorg
Een extra knelpunt is naar het oordeel van het Planbureau 'de 
rantsoenering bij de thuiszorg'. "Lang niet alle cliënten krijgen de 
hoeveelheid zorg waarvoor ze geïndiceerd zijn. Ruim een kwart van de 
thuiszorgcliënten met lichamelijke beperkingen geeft aan dat ze meer hulp 
nodig hebben". Zelfs via de regeling voor het persoonsgebonden budget 
(PGB) is het moeilijk om aan hulp te komen, zo blijkt. Eenvoudigweg omdat 
er in deze sector sprake is van een personeelstekort.

Op dit moment krijgt bijna één op de zes mensen met lichamelijke 
beperkingen thuiszorg, ruim 26.000 via een PGB. Zo'n 30.000 mensen 
stonden eind 2001 op de wachtlijst voor thuiszorg.

Ruim 3000 euro minder per jaar
Daarnaast is de financiële last voor mensen met een handicap vaak groot, zo 
stelt het SCP. "Gemiddeld hebben 18-64-jarigen met ernstige lichamelijke 
beperkingen ruim 3000 euro minder bruto-persoonsinkomen per jaar dan 
degenen zonder lichamelijke beperkingen (respectievelijk 21.600 om 24.800 
euro per jaar)", registreert het bureau. De inkomensverschillen blijken voor 
een belangrijk deel te maken te hebben met het feit dat mensen met 
lichamelijke beperkingen minder vaak aan de arbeidsmarkt deelnemen dan 
anderen.

"Een ander probleem voor mensen met een handicap is de toegankelijkheid 
van openbare ruimten. Van degenen die belemmeringen ervaren bij het 
bezoek aan een theater of museum, wijt een derde dit aan de slechte 
toegankelijkheid van de gebouwen. Ook gemeentelijke instellingen zijn niet 
altijd goed toegankelijk", schrijven de rapporteurs van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP). Ook het vervoer is een probleem. De afgelopen 
jaren zijn volgens het SCP steeds meer mensen afhankelijk geworden van 
het aangepaste collectieve vervoer via de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (WVG). Maar het SCP noteert dat veel betrokkenen ernstig 
klagen over de praktijk daarvan.

De Rapportage Gehandicapten 2002 is de vijfde in de 
reeks gehandicaptenrapportages die het SCP uitbrengt op 
verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Deze vijfde heeft als hoofdauteur dr. Mirjam 
de Klerk en telt 308 pagina's. De rapportage heeft het 
ISBN-nummer 90 377 0070 5, kost 29,50 euro en is onder meer te 
bestellen per e-mail bestel@scp.nl of als PDF-file te downloaden via de 

website: www.scp.nl.

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl


