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Vroeg of laat, maar nooit op tijd...

Een bijzondere bijeenkomst in de Koepelkerk in Amsterdam, woensdag 30 maart 
2005: een feest met een dubbel gevoel. Het 25-jarig bestaan van de Stichting MS 
Research, de belangrijkste organisatie in Nederland voor het - financieel - mogelijk 
maken van onderzoek naar multiple sclerose. Een kwart eeuw al weer en nog steeds 
geen zicht op een wondermiddel. Een 
mierenhoop van medici - de neurologen in de 
meerderheid - bestuurders, enkelen van de 
meer dan tweehonderdduizend donateurs van 
de Stichting, diverse prominenten die al sinds 
jaar en dag bij het werk van MS Research zijn 
betrokken.

Onder hen de MS-deskundigen Chris Polman – 
“de afgelopen tien jaar is MS al zo’n achttien 
maal opgelost als ik dat moet geloven, maar niet 
echt dus” - Frederik Barkhof, Dick Swaab en 
Rogier Hintzen. Ze geven een korte voordracht 
en beantwoorden vragen uit het publiek. Ze zijn 
ook uitgebreid aan het woord in het in de 
Koepelkerk uitgedeelde tweede nummer van Rondom MS, de nieuwe-stijl-
nieuwsbrief van MS Research, geschreven door de redactie van MSzien. De 
bekende tv-presentatrice Maartje van Weegen, al meer dan twintig jaar 
ambassadeur van MS Research, verzorgt de presentatie. De in Engeland wonende 
beeldhouwster Gerda Rubinstein neemt het eerste exemplaar in ontvangst van de 
heruitgave van het boek Nee heb je van haar zus Renate – een heruitgave met DVD. 
Renate Rubinstein is in 1990 mede aan de gevolgen van MS overleden. Cox Habbema
brengt een stuk uit een theatermonoloog die op het boek is gebaseerd. Carel ter 
Linden, dominee met koninklijk predikaat en het nieuwste lid van het Comité van 
Aanbeveling van MS Research, spreekt. “Stel dat u tien minuten God zou zijn, wat 
zou u in die tien minuten doen?” Een prachtige binnenkomer, die een tijd blijft 
hangen. Wat zouden we doen? Om te beginnen MS genezen?

Vroeg of laat zullen ze toch wel een middel vinden dat MS geneest!? Een paar 
weken geleden zag het er zelfs naar uit dat we al zover zijn: Tysabri heet het, van 
de voor deze gelegenheid gesmede farmaceutische combinatie Biogen/Elan. In een 
ongekend hoog tempo tot de Amerikaanse markt toegelaten. De aandelen van de 
makers gezwind gestegen. Van diverse kanten hoorde je goede geluiden, niet alleen 



van leken - journalisten vooral - maar ook van gerenommeerde medici. Veelbelovend 
heette het steeds. Op 23 februari 2005 kwam de Telegraaf met het grote nieuws 
dat Tysabri ervoor zal zorgen “dat mensen met MS niet meer in een rolstoel 
eindigen” en “dat verslechteringen als moeilijk lopen, pijn in handen en 
vermoeidheid met liefst 67 procent zal afnemen”.  

Het is ongenoemd het middel waarop de schrijfster Karin Spaink - zelf MS - doelt 
in Rondom MS als ze schrijft : “Over dat nieuwe medicijn waarover ik laatst heb 
gelezen ben ik optimistischer dan ik ooit heb gedurfd (...)”. Ze hoopt erop niet 
alleen voor zichzelf, maar vooral voor anderen in haar omgeving. “Een nieuwe aanval 
voorkomen kan voor F, W en I het verschil uitmaken tussen fysiek wat onhandig 
zijn en serieus gehandicapt raken. Voor S kan het zelfs het verschil betekenen 
tussen leven en dood, vrees ik. Nog een lichaamsfunctie die uitvalt trekt ze niet 
meer, dan zet ze denkelijk het euthanasie- of zelfmoordtraject in”. 

Nog geen vijf dagen later bleek het Telegraaf-bericht een volstrekte canard. 
Groot alarm. Een van de proefmensen was na gebruik van Tysabri overleden en een 
ander ernstig ziek. Biogen/Elan schortte de proeven op en vroeg artsen wereldwijd, 
toediening te staken, in elk geval tot nader order. Niet meer in een rolstoel 
eindigen... nee... maar wel in een ziekenhuisbed dus... of nog erger.
De zoveelste hype? Opgeklopt, opgeschroefd en in de kern onjuist? 

In de Koepelkerk ontmoet je verder vooral mensen met MS zelf, hun ouders, 
vrienden, partners en kinderen... Marja, Chris, Monique, Nora, Mart. Olga 
Bobrovnikova ook, de in Rusland geboren pianiste met MS, die gevraagd is hier op 
te treden. “Ik leef elke dag met MS, maar mijn publiek geeft me kracht”.  

En Hanneke Douw, die de dag ervoor nog uitgebreid in de krant had gestaan met 
haar verhaal als actieveling ondanks haar MS. Ze vertelt dat ze nog dezelfde avond 
is gebeld door ene dokter Stiffers, die zei dat hij de oplossing voor de ziekte al 
dertig jaar had. “Zo'n mededeling brengt je, hoe onbetrouwbaar ook, toch even van 
slag”. Dan wijst ze op haar dochter Rosa die voorbijkomt: “Dat uit zo’n ziek lijf zo'n 
mooie dochter komt, is op z'n minst wonderlijk”. 

Kinderen, zo’n beetje het onderliggende thema van deze MSzien. Met een verhaal 
over het mogelijke risico dat juist onder meibaby’s relatief veel kinderen zouden 
zijn die later MS krijgen. Over kinderen bij wie al jong MS is geconstateerd. En 
over kinderen met een ouder die MS heeft, zoals Rosa dus. Dertien jaar pas. Ze 
spreekt uiterlijk zonder vrees in de Koepelkerk zo’n vierhonderdvijftig mensen toe. 
“Mijn moeder, Hanneke, weet al dat ze MS heeft van toen ik negen weken oud was. 
Ik kan mij dus ook niet anders herinneren dan dat mijn moeder niet goed kan lopen 
(...) Soms vind ik het natuurlijk best heel erg vervelend (...). Ik kan nooit eens met 
haar ergens heen fietsen of samen even door de stad lopen of nog even een 
boodschapje doen (...) Heel veel kinderen die mij niet goed kennen vragen natuurlijk 
ook wat er met mijn moeder is en waarom ze in zo’n grappig autootje rijdt. Ik vind 
dat helemaal niet zo erg om uit te leggen maar ik vind het wel vervelend dat mensen 
dan altijd meteen denken dat ik ontzettend zielig ben (...) Dat mijn moeder MS 

heeft betekent natuurlijk niet dat we nooit ruzie hebben, of dat ik me nooit 
ontzettend aan haar erger (...) Als ik bedenk dat het twee jaar geleden toch nog 
beter ging denk ik: Wat nou als ze niet meer kan lopen? En zou dat al snel zijn? En 
wat dan?” 

Tuurlijk... ze zullen de oplossing vinden, maar voor menigeen te laat.  Zoals voor Jan 
Moezelaar, met zijn progressieve vorm van MS. Zijn dochter Sanne schreef vijf 
jaar geleden een gedicht over hem - ze was toen veertien - en won daarmee een 
poëziewedstrijd
Papa ik wil je terug 
ik wil je terug zoals je was  
zoals je liep, rende, danste, sprong  
en niet zoals je je wielen
moeizaam laat draaien op het gras.

Sanne is nu negentien en leest het gedicht voor in de Koepelkerk, in aanwezigheid 
van onder anderen haar opa en oma...
Net als enkele weken geleden op de begrafenis van haar vader.

Nee we zijn God niet, zelfs niet voor tien minuten, en misschien is dat maar goed 
ook. Maar dat besef maakt je niet altijd gelukkig... Vroeg of laat vinden ze 
misschien een wondermiddel... nooit op tijd, helaas.

De Redactie, 22 april 2005 
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MS mogelijk in de sterren geschreven

Kinderen die geboren worden onder het sterrenbeeld Stier of Tweelingen 
hebben bijna 20 procent meer kans op MS in hun latere leven dan baby's, die 
geboren worden onder het sterrenbeeld Schorpioen of Boogschutter. Daarmee 
lijkt de oorzaak van MS in de astrologie gezocht te moeten worden. Tijd om 
te kijken of er geen aardse reden voor dit verschijnsel te vinden is. 

Door: Mart Mantel *)

Op de site van MSweb stond eind december 2004 een nieuwsbericht over de 
verschillende kans voor lente- en herfstbaby's op 
het krijgen van MS. Het bevestigt het al langer 
bestaande vermoeden, dat de zwangerschap van de 
moeder en de eigen eerste levensmaanden op een 
of andere manier samenhangen met de kans om 
later MS te krijgen. 

Aanleiding tot het nieuwsbericht is een publicatie 
van een onderzoeksgroep uit de Verenigde Staten, 
Canada en Groot-Brittannië, waarin die groep 
melding maakt van een op het eerste gezicht 
merkwaardige waarneming. Als je in mei geboren 
bent – in dit deel van de wereld het voorjaar - zou 
je bijna 20 procent meer kans hebben om MS te krijgen dan wanneer je in 
november ter wereld bent gekomen.

Het artikel is geschreven door de Canadian Collaborative Study Group met als 
eerste auteur Cristen J. Willer van de universiteit van Michigan in de Verenigde 
Staten van Amerika. Het onderzoeksresultaat is afgedrukt in het gezaghebbende 
tijdschrift British Medical Journal van 15 januari 2005. Ook prof. George C. Ebers 
van de universiteit van Oxford in Engeland is lid van de studiegroep. Hij is als 
adviseur verbonden aan de MS- werkgroep van het Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam. 

Onderzoeken
In de wetenschappelijke literatuur zijn diverse onderzoeken te vinden over het
verband tussen geboortemaand en de kans op het krijgen van MS. Maar je kunt 
daar geen duidelijke conclusie aan verbinden. Dit onderzoek lijkt dat wel mogelijk

te maken. 

De onderzoekers verzamelden gegevens over geboortedatum, afkomst en klinische 
geschiedenis  van 17.874 mensen met MS in Canada. Ter controle gebruikten ze de 
geboortedata van alle 13.675.451 mensen, die geboren waren in Canada tussen 1926 
en 1970. Ze bekeken per maand het aantal geboorten van mensen die later MS 
gekregen hebben. In november bleken er 9 procent minder van die mensen geboren 
te zijn dan bij gelijke verdeling over de maanden verwacht zou kunnen worden. Voor 
de andere maanden konden ze geen verschil aantonen. 

Tegelijk bekeken ze gegevens van groepen in Groot-Brittannië, Denemarken en 
Zweden. Bij samenvoegen van alle groepen met hun Canadese groep kregen ze 
gegevens over 42.405 mensen met MS. En dan zie je een heel vreemd beeld. In tien 
maanden van het jaar vind je geen verschil. Alleen de maand november steekt 
scherp af met ruim acht procent minder geboorten van toekomstige mensen met 
MS en de maand mei doet dat ook maar dan met ruim negen procent meer 
geboorten. Het verschil tussen mei en november is dus bijna 20%. Het lijkt wel of 
een gedeelte van de novembergroep per ongeluk in de computer bij de meigroep is 
terechtgekomen. Maar dat is niet waarschijnlijk; je vraagt je dan ook af wat de 
verklaring voor zoiets zou kunnen zijn. 

Verklaringen
Het zoeken naar de betekenis van het seizoen tijdens de zwangerschap en vlak na 
de geboorte voor de aanleg van mogelijke toekomstige ziekten geldt niet alleen 
voor MS. Zo is beschreven, dat bijvoorbeeld het optreden van darmziekte als 
gevolg van overgevoeligheid voor gluten-eiwitten uit granen (coeliakie) met het 
geboortetijdstip zou samenhangen. In de zomer komt die ziekte meer voor bij 
zuigelingen dan in de winter. Tegelijk zijn er berichten, dat coeliakie de kans op MS 
verhoogt. 

Ook zijn er publicaties te vinden over een verband tussen de geboortemaand en de 
ontwikkeling van het zenuwstelsel. Met name de kans op het krijgen van 
schizofrenie zou hoger zijn voor de mensen die in maart geboren worden. 

Ver op het zuidelijk halfrond is het in november lente. En in tegenstelling tot het 
hierboven beschrevene voor onze gebieden 
blijken  daar de meeste mensen met MS niet in 
mei maar in november geboren te zijn. Je kunt 
dus aannemen, dat er inderdaad van 
seizoensinvloeden sprake is. 

Maar wat moet je er mee, dat je een haard van 
MS kunt vinden in het zonnige Italië, met name 
op Sardinië en Sicilië. En dat onder Lappen en 
Eskimo's MS niet veel vóórkomt. 
Er lijkt niet direct een verband met de 
omgevingstemperatuur te bestaan. 



Je zou de verklaring ook kunnen zoeken in de relatieve vochtigheid tijdens 
zwangerschap en bevalling. Bij een hoge vochtigheid zou de veroorzaker van het 
ontstaan van MS meer kans krijgen. In dat geval zou de oerveroorzaker van MS een 
bacterie of schimmel kunnen zijn die de aanleg van het immuunsysteem in de war 
stuurt. Dat is een veel gehoorde veronderstelling. 

Vitamine D 
Veel onderzoekers houden het op de invloed van de zon. Daarbij gaan zij uit van een 
werking van vitamine D-3 bij het zich ontwikkelende immuunsysteem van de baby. 
Hoewel daar bij mensen geen duidelijk bewijs voor bestaat hebben sommige 
onderzoeksgroepen bij muizen een verband gevonden tussen het toedienen van 
vitamine D-3 en het evenwicht tussen MS-veroorzakende en MS-tegenwerkende 
bloedcellen. Feit is, dat vitamine-D3 in hoofdzaak onder invloed van de zon gemaakt 
wordt in de huid en dat het gehalte in het bloed bij de meeste mensen in het 
voorjaar aanzienlijk lager is dan in de herfst. Die vitamine komt weinig in de gewone 
voeding voor. 

Maar omdat dat al heel lang bekend is zorgen verloskundigen en consultatiebureaus 
al jaren voor aanvulling door veel buitenlucht voor te schrijven en door eventueel 
de voeding aan te vullen met vitamine D-3-pillen als de r in de maand is. Toen er nog 
geen pillen gemaakt werden slikten heel veel Nederlandse kinderen levertraan. En 
al in 1927 voegde Unilever voor het eerst vitamine D toe aan margarine. Alles met 
de bedoeling om de kalkhoeveelheid in de botten te regelen en rachitis (Engelse 
ziekte) te voorkomen. Rachitis is als ziekte sterk teruggedrongen, maar voor MS 
lijkt dat niet het geval. Lappen en Eskimo's zouden hun vitamine D-3 via de vele vis 
krijgen, die ze eten. Daarin zitten naast gunstige vetten hoge gehaltes van deze 
vitamine, een beetje het ‘levertraaneffect’.  

Het innemen van te veel vitamine D-3 is overigens niet zonder risico. Bij meer dan 
drie keer de aanbevolen hoeveelheid per dag  ontstaat een vervelende kans op 
vergiftigingsverschijnselen. De natuur heeft mogelijk daarom de huid van veel 
wereldbewoners in de warme streken gekleurd doen zijn om dit te voorkomen. Een 
donkere huid kan beter tegen de zon en maakt minder vitamine D-3. 

Latere leeftijd
Je kunt je afvragen in hoeverre de genoemde verklaringen voor de 
omgevingsinvloeden bij zwangerschap en vlak daarna ook nog gelden op latere 
leeftijd, en ook als de ziekte zich heeft geopenbaard. De afdeling van prof. Chris 
Polman van het MS-centrum van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam 
onderzoekt de invloed van de hoeveelheid vitamine- D3 in het bloed op de ernst en 
de verschijnselen bij mensen met MS. De eerste resultaten worden in het najaar 
verwacht. 

Maar hoe dan ook: het is belangrijk, dat onderzoekers nu een duidelijk verband 
hebben aangetoond tussen seizoensinvloeden bij zwangerschap en geboorte en de 
kans om later MS te krijgen. De zeer scherpe verschillen van de geboortemaanden 
mei en november blijven daarbij raadselachtig. Ook is de aard van de invloeden nog 

geheel duister. Zit de verklaring mogelijk in de astrologische hoek en staat die dus 
in de sterren geschreven? 

MSzien, jaargang 2005, nr. 2 – Rubriek: ONDERZOEK 

*) Mart Mantel is klinisch chemicus en was tot zijn pensionering, enkele maanden 
geleden, vast verbonden aan de afdeling klinische chemie van het Medisch Centrum 
Rijnmond Zuid. Hij is getrouwd met Trudy Mantel, een van de redacteuren van 
MSzien. Zij heeft MS. 

British Medical Journal van 15 januari 2005; 
www.gr.nl: Over de toediening van vitamine D-3 aan zwangeren en zuigelingen 
www.nationaalkompas.nl: Over de prevalentie van MS in Nederland 
www.msresearch.nl: Over het vitamine D-onderzoek in Amsterdam: of 
Review in The European Journal of Clinical Nutrition 2004, volume 58, pagina 
1095-1109 door B.M. van Amerongen, C. D. Dijkstra, P. Lips en Ch. Polman,
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‘Eigenlijk gaat het nu best goed met me ’

Meer aandacht voor MS bij kinderen
Altijd moe zijn en niet weten waarvan, dagenlang een slapende hand hebben en ook 
nog eens alles om je heen zien draaien. Dat overkwam Nadine Dekker uit 
Nieuwerkerk aan de IJssel, nu 14 jaar. Sinds twee jaar weet Nadine dat ze MS 
heeft. Uit Amerikaanse en Canadese medische literatuur blijkt dat MS bij kinderen 
niet zo zeldzaam is als gedacht.

Door: Anna Bouyeure *) 

Stel je bent twaalf jaar, je komt voor de zoveelste keer doodmoe uit bed. Je merkt 
zelfs dat één van je handen blijft slapen. Je 
schudt er eens goed mee, bijt er zachtjes in maar 
er verandert niks. En als je dan even later door je 
kamer loopt om in de spiegel te gaan kijken, merk 
je dat ook je ene been niet zo voelt als anders. 
Wat dan? 
Van je ouders mag je een dagje thuisblijven. Daar 
maak je dankbaar gebruik van maar de volgende 
ochtend is het nog helemaal niet beter.  

Naar de huisarts dus want je wilt toch weten wat 
er aan de hand is? En dan begint het grote zoeken: 
bloed prikken, niks te zien, ‘kijk het eerst eens 
twee weken aan’, doorverwijzing naar een kinderarts, weer allerlei tests. En als je dan 
‘geluk’ hebt gaat er bij iemand een lichtje branden en kom je terecht bij een neuroloog 
die gespecialiseerd is in MS.

Nadine
“Ze hebben het waarschijnlijk over iemand anders,” dacht Nadine Dekker toen ze twee 
jaar geleden te horen kreeg dat ze MS had. “Ik had geen idee wat het precies was en 
alles ging een beetje langs me heen,” vertelt ze. “Ik wist wel dat mensen ziek kunnen 
worden, maar dat het mij zou overkomen…” 

“Toen ik elf jaar was,” gaat Nadine verder, ”ben ik twee maanden thuis geweest omdat ik 
zo verschrikkelijk moe was. Alles was me teveel. Pfeiffer leek het te zijn, dus moest ik 
maar afwachten wanneer het weer over zou gaan. Maar op mijn twaalfde kreeg ik ook 
last van een slapende hand die niet meer wakker werd. Schrijven lukte helemaal niet 
meer en daarnaast begon ik ook nog heel gek te praten en was ik heel duizelig. Het 
ergste van alles was de vermoeidheid. Op school ging het toen helemaal niet goed. 
Omdat het praten zo raar ging, durfde ik mijn mond helemaal niet meer open te doen en 

De 14-jarige Nadine Dekker 

voor de rest was ik gewoon te moe. Ik kon maar heel weinig doen op een dag.” 

In het Rotterdamse Sofia Kinderziekenhuis kon Nadine gelukkig snel voor onderzoek 
terecht.  Eerst mocht ze daar gewoon vertellen wat er aan de hand was. Daarna heeft ze 
een aantal testjes gedaan en uiteindelijk is er ook een MRI gemaakt. Een MRI is een 
magneetscan van – in dit geval - de hersenen waarbij je langzaam in een soort cabine 
wordt geschoven.  Op de MRI van Nadine waren allemaal kleine vlekjes te zien. Het was 
daardoor al snel duidelijk dat het om MS ging.
Sinds een tijdje gebruikt Nadine het interferon Avonex maar daar wil ze graag mee 
stoppen als ze achttien is want ze vind spuiten maar niks. 

“Eigenlijk gaat het nu best goed met me,” vertelt ze niet ontevreden. “In het begin was 
het natuurlijk heel moeilijk om te accepteren dat ik MS heb. Maar ik heb er heel veel 
over gepraat met mijn ouders en met de MS-verpleegkundige en ook met mijn 
vriendinnen. Eigenlijk maak ik me niet zoveel zorgen over de toekomst. Daar denk ik 
gewoon niet teveel over na. Ik zal wel zien. Ik doe altijd zoveel mogelijk overal aan mee. 
Dat is misschien niet altijd verstandig maar wel leuk!” 

Nadine is best tevreden over haar contact met artsen en verpleegkundigen maar ze zou 
toch liever helemaal gezond zijn. 

Diagnose moeilijk 
Op zich is het natuurlijk mooi dat MS bij kinderen zo weinig voorkomt dat zelfs veel 
artsen er niet bekend mee zijn. Maar dat is wel één van de redenen dat er aan het 
stellen van de diagnose bij deze groep vaak zo’n lange onzekere weg vooraf gaat. 
MS werd tot voor kort gezien als een ziekte die voorkomt bij volwassenen tussen 20 en 
40 jaar en daarom werd er dus simpelweg bij kinderen niet aan gedacht. Maar een 
onderzoek van dr. Lauren Krupp van de State University of New York, toont aan dat MS 
zich al heel vroeg kan openbaren. 

Een probleem bij het stellen van een diagnose is het feit dat een MRI van een kind 
moeilijk te interpreteren is. Daarnaast bestaat de verwarrende gelijkenis van MS met 
de ziekte ADEM (Acute Disseminated Encephalomyetis). ADEM kan voorkomen na 
bijvoorbeeld een virusinfectie, een vaccinatie, of als reactie op bepaalde medicijnen. 
Het veroorzaakt op MS lijkende verschijnselen als optische neuritis 
(oogzenuwontsteking) en evenwicht- of krachtproblemen. 

Volgens Amerikaanse wetenschappers begint MS in 2,7-4,4 procent van alle gevallen 
vóór het zestiende levensjaar. Bij 0,2-1,6 procent zelfs voor de tiende verjaardag. De 
jongste was pas twee jaar. Wereldwijd hebben ongeveer 2,5miljoen mensen MS. 
De meeste kinderen met MS hebben de relapsing-remitting vorm die zich kenmerkt door 
terugvallen en herstelperioden. Minder dan 3 procent heeft de primair-progressieve 
vorm, waarbij sprake is van een gestage achteruitgang.  
Vanaf de puberteit is een stijging te zien van het aantal ziektegevallen, wat zou kunnen 
duiden op de invloed van hormonen op MS. Het is bekend dat ook de hormonale 
verandering na een zwangerschap met een terugval gepaard kan gaan. 

Wat we vrij zeker weten, is dat MS zich voordoet wanneer het immuunsysteem per 
ongeluk de myelinelaag rond de zenuwbanen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel 



aanvalt. Hierdoor ontstaat een soort kortsluiting die verschillende uitvalsverschijnselen 
veroorzaakt. De informatie die de hersenen naar de verschillende delen van het lichaam 
sturen, verdwaalt onderweg en komt niet aan, of te laat, of heel ergens anders. 

Behandeling bij kinderen 
Omdat er nog onvoldoende onderzoek gedaan is naar de behandeling van MS bij 
kinderen, is er geen therapeutische strategie speciaal voor deze groep. De behandeling 
is gebaseerd op de resultaten van studies bij volwassenen. Een andere keuze is er nog 
niet. 
Bij acute verschijnselen krijgt iemand met MS vaak methylprednisolon. Soms overwegen 
de behandelaars de ontstekingsremmer interferon om terugvallen tegen te gaan maar er 
is nauwelijks informatie over het langetermijneffect daarvan op kinderen. 
De hoop bestaat dat deze medicijnen ook bij kinderen, vooral wanneer er in een vroeg 
stadium mee wordt gestart, de ergste gevolgen van de ziekte kunnen tegenhouden. 

De strijd tegen MS heeft veel haast. Elke terugval veroorzaakt immers min of meer 
blijvende schade in de hersenen.Ongeveer 30 procent van de kinderen houdt er leer- en 
geheugenproblemen aan over. Bij volwassenen is dat ook het geval maar die hebben al 
zoveel kennis en levenservaring dat ze er beter mee om kunnen gaan. 

Het laatste waar jonge patiënten en hun ouders aan willen denken, is een totaal 
onvoorspelbare ziekte met mogelijk gevoelsstoornissen, problemen met het evenwicht, 
verminderd of vervormd zicht en een heleboel andere beangstigende symptomen. 
Wanneer een kind de diagnose MS krijgt, blijven artsen, ouders en natuurlijk de 
kinderen zelf met een heleboel onbeantwoorde vragen zitten. Bijvoorbeeld: werken 
medicijnen voor volwassenen ook bij kinderen; hoe snel ontwikkelt de ziekte zich; kan ik 
nog lopen als ik twintig ben… 

Vertellen
Ouders vragen zich soms af of ze de diagnose wel aan hun kinderen moeten vertellen. 
Niemand wil zijn kind ongerust maken. Is het dan niet beter om niks te zeggen en ze te 
laten genieten van een onbezorgde jeugd? 

Maar tegelijkertijd zijn er verschillende redenen om open met kinderen over de 
diagnose te praten: 

Kinderen weten echt wel of ze ziek zijn of niet. Die laten 
zich niet zomaar voor de gek houden. 
Kinderen zijn erg gevoelig als het over de 
gemoedstoestand van hun ouders gaat. Ze merken direct 
aan reacties van hun ouders dat er iets niet in orde is. 
Als daar dan niet open over gesproken wordt, gaan ze er 
naar gissen. Ze kunnen zich dan van alles in hun hoofd 
halen waardoor de angsten en onzekerheden veel groter 
kunnen worden dan nodig is. 
Open en eerlijke communicatie binnen een gezin vergroot het onderlinge 
vertrouwen. 
Kinderen moeten kunnen meedenken en meebeslissen over hun verzorging. Betrek 
ze daarom bij hun eigen behandeling. 

Wanneer ouders gewoon over zaken rond behandeling en diagnose kunnen praten, 
zullen kinderen zich veiliger voelen. Ze weten dan dat hun ouders en artsen het 
beste met ze voor hebben. 
Ouders weten precies welke informatie hun kind kan bevatten en hoe ze die het 
beste kunnen uitleggen.  Ze kunnen luisteren naar wat de kinderen zeggen en, nog 
belangrijker, naar wat ze niet zeggen. 

Leven met MS
Als je moet leven met een onberekenbare ziekte als MS zul je afwisselend makkelijke en 
moeilijke periodes doormaken. Hoe moet je daar nou mee om leren gaan?
Het is heel belangrijk dat je je ziekte leert accepteren. Pas dan kun je echt verder met 
je leven. Hand in hand met je MS, soms zal hij een beetje harder lopen en soms jij. 
Praat erover met anderen. Je ouders, leeftijdgenoten, lotgenoten… 
Je bent echt niet minder doordat je een ziekte hebt. Kijk eens goed naar wat je 
allemaal wél kunt. Je toekomst? Ga gewoon iets doen wat je leuk vindt. Denk niet teveel 
na over later. Doe nu wat je nu kan en wil. Geloof mensen als ze zeggen of laten merken 
dat ze je leuk vinden.
Leer ‘ja graag’ te zeggen als mensen aanbieden iets voor je te doen.
En tot slot: blijf hopen dat het ultieme medicijn tegen MS snel wordt uitgevonden maar 
ga er niet op zitten wachten! 

MSzien, jaargang 2005, nr. 2/3 – Rubriek: JONGE MENSEN/ONDERZOEK

*) Anna Bouyeure (1957) is een van de redacteuren van MSkidsweb - www.mskidsweb.nl – 
sinds enkele weken een site van en voor kinderen van mensen met MS. Zij heeft zelf MS. 
Voor dit artikel heeft zij onder meer buitenlandse publicaties geraadpleegd. Over 
MSkidsweb en over haar is meer te lezen in MSzien jaargang 2005 nummer 1.

Speciale problemen bij jonge patiënten 

Omgaan met een onberekenbaar ziekteverloop; leven binnen grenzen, grenzen 
die elke dag ergens anders liggen. 
Omgaan met onzekerheden; ben ik minder waard dan iemand die gezond is? 
Leren leren met (soms) verminderde cognitieve vermogens; onthouden van 
dingen kost veel meer tijd en energie. 
Onderhouden van sociale contacten; hoe doe je dat als je heel vaak moe bent? 
Vinden van een partner; kun je gewoon af en toe ’s avonds uitgaan?
Ontdekken van seksualiteit als je toch al onzeker over jezelf bent. 
Toekomstplannen; kan ik over een jaar nog zien, lopen…? 
Kiezen van een studie of beroep; moet je nu al rekening houden met wat je 
misschien later niet meer zult kunnen? 
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Manja, de Sleeping Beauty

‘Veel pret dankzij MSweb’

Manja Laffra (1973) kreeg de diagnose MS toen zij 24 was. Maar 
terugkijkend denkt Manja dat MS al een rol speelde toen ze nog op school zat. 
‘Sleeping beauty’ was de bijnaam die ze van haar ouders kreeg. Nu Manja’s 
energie niet meer wordt opgeslorpt door een baan, geniet ze van dingen zoals 
paardrijden, tante-zijn en vooral het bijhouden van heel veel 
Internetcontacten, ontstaan via MSweb.

Door: Nora Holtrust

“Vroeger achter in de auto, kreeg ik van die hete tintelende voeten en dat rare 
gevoel heb ik nog steeds. Wanneer het precies is 
begonnen weet ik niet, maar wel lang geleden. Mijn 
voeten voelen dan koud aan en tegelijkertijd 
bloedheet, moeilijk uit te leggen”, vertelt Manja als we 
bij haar op bezoek zijn in Lelystad. “En, ik was áltijd 
moe. Laatst kwam ik in de supermarkt een lerares van 
vroeger tegen. We maakten een praatje, zo van, hoe 
gaat het nou met jou? Dus ik: tja, ik heb MS. 
Schrikken natuurlijk maar toen zegt ze: maar ja, jij 
was vroeger ook altijd al moe”. Voor Manja voelt het 
als een soort bevestiging dat ze vroeger geen 
aanstelster was. “Weet je hoe mijn ouders mij vroeger 
noemden? Sleeping beauty”.  

De Schone Slaapster dus. Hatelijk bedoeld? Manja 
lacht: “Ik kan heel goed met m’n ouders door één deur, ook al zijn ze wat breder. 
Ze staan altijd voor ons klaar en hebben altijd leuke dingen met ons gedaan. Mijn 
ouders zijn echte Amsterdammers maar toen wij klein waren zijn ze naar Lelystad 
verhuisd. Weg uit de stad voor mijn zus en mij om meer ruimte te hebben. Mijn 
vader is al heel jong begonnen te werken als stratenmaker en raakte daardoor 
vroeg versleten. Mijn moeder is stadsdeelmanager hier in Lelystad”.  

Pfeiffer?
Tijdens de middelbare schooltijd  kreeg Manja de diagnose: ziekte van Pfeiffer. 
Als de ziekte maar niet overgaat mompelt de huisarts nog iets van ‘chronische 

Manja Laffra 

vermoeidheid’ maar een duidelijke diagnose komt er niet. Ook niet de keer dat 
Manja dubbelziet. De huisarts verwijst haar door naar de oogarts maar die schrijft 
alleen een bril voor. “Ik kon op dat moment maar met één oog TV kijken, terwijl ik 
mijn hand voor mijn andere oog moest houden. Toen mijn bril klaar was, kon ik 
allang weer met twee ogen zien. Daar dachten ze thuis het hunne van. En, als ik 
eerlijk ben, twijfelde ik ook wel eens aan mezelf. Ik heb voor mijn gevoel jarenlang 
de deur bij de huisarts platgelopen, met allerlei klachten. Vooral gevoelstoornissen. 
Soms durfde ik er niet eens meer heen, omdat ik dacht, die man zal wel denken”. 

De ouders van Manja hadden de regel: je gaat óf werken óf naar school. Na de 
mavo ging Manja nog wel naar diverse middelbare scholen maar een echte studiebol 
bleek ze niet te zijn. En, zoals gezegd, voelde ze zich eigenlijk altijd moe. Maar 
toen Manja ‘klaar’ leek te zijn met school, zeiden haar ouders dus: “dan ga je 
werken. Mijn moeder had een advertentie gezien van parkeerbeheer, hier in 
Lelystad. Daar moest ik naar toe. Werd ik nog aangenomen ook!  Liep ik hier met 
zo’n hoedje door de straat”. Manja deed haar werk wel met plezier, en dat ging zo’n 
anderhalf jaar goed.  

Jazzfestival
“Op een gegeven moment zag ik mijn huisarts een keer rondlopen op een 
jazzfestival en opeens trok ik de stoute schoenen aan. Achteraf natuurlijk nogal 
brutaal dat ik hem daar aansprak. Ik zei tegen hem dat ik geen gevoel meer in mijn 
vingers had”. Ze wordt vriendelijk verzocht dat maandag op het spreekuur te 
komen vertellen. Maar het heeft geholpen want vanaf dat moment begint de 
huisarts haar serieus te nemen. Manja gaat naar het ziekenhuis en belandt in de 
bekende onderzoeksmolen.

Gewapend met pen en papier gaat Manja’s moeder mee naar de neuroloog om de 
diagnose aan te horen. “Mijn moeder had zoiets van, dit duurt allemaal veel te lang 
ik ga wel even mee. Dan kan ik het opschrijven en dan gaan we daarna wel opzoeken 
wat je hebt. Maar de neuroloog zei meteen: U hoeft het niet op te schrijven. Het is 
MS. Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Razendsnel flitste er van alles 
door me heen. Ga ik dood, word ik blind, kan ik nog kinderen krijgen, kom ik in een 
rolstoel”. Het is 1997 en Manja is dan 24 jaar. “Tot dan toe kende ik MS alleen van 
die reclame van dat meisje die met haar vader danst op de muziek van Eric Clapton. 
En ik weet nog dat ik bij dat filmpje dacht: je zal maar zo’n spierziekte hebben”. 

Na de diagnose zit Manja een halfjaar thuis. Eén van haar benen wil niet 
meewerken en dus valt het werk bij parkeerbeheer sowieso af. Na zes maanden 
krijgt ze een zittende functie bij de gemeente. Ze wil in die tijd best werken maar 
ze zit ook al een heel tijdje niet echt lekker in haar vel. Niet alleen het verwerken 
van de diagnose, ook de klachten die ze van de MS heeft en daarnaast 
relatieproblemen, het zit haar gewoon even flink tegen. Van pure ellende krijgt ze 
ook haast geen hap meer door haar keel en is ze zo mager als wat. Kortom, Manja 



functioneert slechter en slechter.  

Eigen verdieping 
Gelukkig heeft ze die zwarte bladzijde in haar 
leven kunnen omslaan. Ze heeft de relatie 
verbroken en is weer bij haar ouders 
ingetrokken. Na een flinke verbouwing heeft 
Manja de bovenverdieping helemaal voor 
zichzelf. “Ik heb daar mijn eigen kamer en 
badkamer, mijn computer, ik heb het daar 
prima naar mijn zin. Ik ben al een poosje 
volledig afgekeurd. MS is gewoon een keiharde 
diagnose, dus van een herkeuring verwacht ik 
geen problemen. Dat hoor ik ook van de andere 
mensen met MS waar ik contact mee heb”. 

De sociale contacten van Manja spelen zich 
voor een groot deel via Internet af. “Ik weet nog dat ik voor de eerste keer iets 
met MSweb deed. Ik woonde nog op mezelf en had een prednisonkuur gehad en 
daar werd ik enorm actief en hyper van. Ik dacht bij mezelf: kan dat wel? En ging 
op Internet kijken. Toen heb ik een oproepje voor het gastenboek van MSweb 
geschreven met: ik ga nog net de ramen niet lappen, kan dat wel? Meteen de 
volgende ochtend had ik een heleboel mailtjes. Ik dacht, jeetje, wat heb ik nou 
gedaan. Maar ik e-mail nu nog bijna dagelijks met een meisje die op die allereerste 
oproep reageerde.

Ommen 
“Later ontdekte ik het forum van MSweb. Ik vind het supertof dat het forum er is 
maar ik heb nu ook contacten buiten het forum om. Er komen steeds nieuwe mensen 
bij en sommige mensen ken je al zo lang, vooral als je elkaar eens in het echt 
ontmoet, ontstaat er toch een andere band”.  

Bekend voor de forumbezoekers zijn bijeenkomsten zoals ‘de Biesbosch’, ‘het 
Paardenspektakel’ of het ‘Pinksterweekend in Ommen’.  “De eerste keer dat ik naar 
Ommen ging, twee jaar geleden, ja, dat was best wel eng, zo’n grote groep nieuwe 
mensen. Je kent elkaar van het forum maar verder niet. Maar het was allemaal heel 
goed en gezellig. Na Ommen zijn we toen met een stel meiden met een mailgroepje 
begonnen. Dan kun je onderling ook wat meer privédingetjes bespreken. Zo door 
het jaar heen ontmoeten we elkaar af en toe ook in het echt.

Eén van de meiden is met haar Canta van uit Den Haag helemaal hier naartoe 
gereden. We zaten een beetje te chatten en opeens zei ze: ik kom naar je toe. Om 
half tien ’s avonds was ze er nog niet. Kon ze vanwege een paar paaltjes Lelystad 
niet inkomen. Uiteindelijk heeft de politie haar naar het politiebureau begeleid en 

daar hebben we haar opgehaald. Daarna is ze nog naar Amsterdam en naar 
Apeldoorn geweest. Maar toen was de Canta ook stuk. Vergeten olie bij te vullen”.  

Dit jaar gaat Manja weer naar Ommen. Naar Lemele eigenlijk. Manja heeft een deel 
van de organisatie op zich genomen. Iedereen met MS mag mee maar voor mensen 
met een zorgvraag regelt Manja extra zorg. “De praktijk wees uit dat elkaar helpen 
met douchen en plassen toch wel moeilijk is. Daar hebben we van geleerd. Nog 
steeds kan iedereen mee maar mensen die extra zorg nodig hebben moeten dat 
aangeven en via de thuiszorg daar kunnen zij ter plekke hulp krijgen”.  

Toekomst
Over haar toekomst is ze niet pessimistisch. “Ik zie het wel op me afkomen. Ik 
merk wel dat als je aan een relatie begint en iemand weet nog niet dat je MS hebt, 
dat het dan moeilijk is wanneer je daarover moet 
vertellen. Een relatie hoeft voor mij nu ook niet. Ik 
heb een hoop pret met mijn computer, dankzij 
MSweb. Ik ga liever chatten dan bellen en liever 
mailen dan op bezoek. Het bijhouden van alle 
Internetcontacten kost veel tijd maar daar wil ik mijn 
energie ook aan geven. Met een kindje van mezelf ben 
ik vroeger wel bezig geweest maar ik ben blij dat het 
toen niet is gelukt. Ik ben heel blij met de kindjes van 
mijn zusje maar als die een weekend zijn geweest dan 
ben ik echt bekaf.  

Ik ben wel weer gaan paardrijden. Als kind deed ik dat ook. Vorig jaar was ik met 
mijn ouders en mijn zusje op Terschelling, waar we vroeger ook vaak heengingen en 
toen heb ik drie keer een paard meegekregen. De tweede keer ben ik mijn paard 
verloren. Mijn tasje was op de grond gevallen, met mijn telefoon erin. Dus ik moest 
eraf. Ik had een groot Fries paard uitgekozen en zie daar in je eentje maar weer 
eens op te komen. Dus dat paard liep weg. Liep ik daar met mijn capje en mijn 
zweepje door het bos, zonder paard. En nu rijd ik hier in Lelystad elke week weer 
paard. Als het nodig is helpen ze me even met opzadelen. De liefde voor paarden, 
die is er altijd wel in blijven zitten. En misschien neem ik wel een hondje voor 
mezelf. 

Meer informatie over het Hallehuis in Lemele (Ov), zie www.imminkhoeve.nl
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Caroline van Dullemen over opgroeien met een zieke ouder 

Een kind kan niet van zijn moeder af

Caroline van Dullemen groeide op met een moeder met MS en schreef daarover 
het boek ‘Altijd de sterkste thuis’. Over het leven met een chronisch zieke 
ouder. Over liefde, eenzaamheid, loyaliteit, verdriet en vriendschap. Maar ook 
over relativeren, incasseren, zelfstandig worden, kiezen voor jezelf en 
weerbaarheid. Tijd voor een gesprek.

Door: Hanneke Douw

Socioloog en journalist: Caroline van Dullemen (1958). Jarenlang werkte ze als 
secretaris van de Nationale Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, was directeur van het 
wetenschappelijke bureau van Groenlinks en is nu directeur 
van WorldGranny, een organisatie voor ouderen in 
ontwikkelingslanden. 

Dochter van een moeder met MS. Niet uniek op zichzelf. 
Volgens schattingen groeien in Nederland zeker 
honderdduizend kinderen op met een vader of moeder die 
langdurig lichamelijk of psychisch ziek is. Maar het zijn in 
vele opzichten toch ongewone kinderen. Over hen schreef 
Caroline het boek ‘Altijd de sterkste thuis’. Haar eigen verhaal en - anoniem – dat 
van nog een twintigtal andere vrouwen en mannen. Aan het woord over hun jeugd 
met een chronisch zieke ouder. Hoe dat invloed kan hebben op het eigen verdere 
leven.  

“Kinderen van zieke ouders zijn soms net kleine volwassenen”, zo meldt de 
flaptekst van het boek. “Ze maken boodschappenlijstje tijdens de les, weten 
precies hoe de wasmachine werkt, spreken troostende woorden aan het ziekbed en 
bij de dokter als het thuis uit de hand dreigt te lopen”. En op pagina 10 schrijft ze: 
“Dat is het belangrijkste motief geweest om het boek te schrijven: de wens dat 
velen zich erin herkennen en zich erkend zullen voelen”. 

‘Parentificatie’
De aanleiding om aan het boek te beginnen was, zoals ze zelf zegt, min of meer 
haar zoveelste mislukte relatie. Ze ging naar een therapeute en die had vrij snel 
door wat er aan de hand was. Van Dullemen had last van wat heet ‘parentificatie’: 
zij was als het ware de ouder van haar ouders geworden.

Caroline van Dullemen 

Normaal groeit een kind met de volledige zorg van de ouders. Naarmate ze ouder 
worden, raken de ouders hulpbehoevender en draait dat proces zich om. Het kind 
gaat meer en meer voor de ouders zorgen. Het is een natuurlijk traject dat 
geleidelijk verloopt. Met een zieke ouder kan dat proces zich versnellen. Op een 
leeftijd waarop het kind nog de verzorger, de ouder nodig heeft, belandt het zelf 
in de rol van verzorger. En dan gaat het niet eens om de puur praktische zaken 
maar veel meer om de emotionele kant van het zorgen. Het kind gaat de 
verantwoordelijkheid voelen voor het leven van de ouder. 

We praten over Caroline’s jeugd aan een smalle lange opklapbare tafel in haar 
kantoor in een statig pand achter het Museumplein in Amsterdam. Moeder had al 
jarenlang klachten, maar een diagnose bleef uit. Uiteindelijk - haar moeder had 
borstkanker gehad en was daarvan hersteld - kwam het zware woord eruit:  Haar 
moeder had multiple sclerose. Caroline en haar vader hadden het al vermoed.
Caroline zat in haar eindexamenjaar en droomde van het studentenleven. Ze 
vertrok naar Amsterdam. Maar dat eerste jaar liep alles mis. De studie economie 
bleek zwaarder dan ze had gedacht, ze zakte voor alles, inclusief haar rijbewijs en 
kwam kilo’s aan. 

Natuurlijk was het erg dat haar moeder ongeneeslijk ziek was maar Caroline legde 
geen moment het verband tussen haar depressieve gevoelens en haar zieke moeder. 
“Toen niet, nu wel”, zegt ze. “ Heel veel kinderen beschouwen  een dergelijke 
situatie als normaal. Kinderen zorgen voor hun ouders, doen klusjes in huis en 
troosten en praten met ze. Ze accepteren het. “Het is nu eenmaal zo”.  

Ze switchte met succes naar sociologie en ging veel naar huis. Intussen werd de 
relatie tussen haar ouders steeds slechter. Haar moeder werd afhankelijker. Haar 
vader zag zichzelf hoe langer hoe meer als een soort van verlengstuk van de benen 
van zijn vrouw. ”Die twee maakten elkaar kapot”, zegt ze. 

Loyaal
Nadat haar vader tien jaar voor zijn vrouw had gezorgd ging hij bij haar weg. Hij 
vertrok met een vriendin. Caroline, toen 35, heeft daar wel begrip voor. “Mijn 
moeder was verbitterd”, zegt ze. “Bazig, boos en verdrietig, was ze. Ik begreep 
mijn vader wel. Ik had af en toe dezelfde gevoelens als hij, maar ik bleef toch 
loyaal aan mijn moeder. Een man kan van zijn vrouw af, een kind niet van zijn 
moeder. Ik zag hoe mijn moeder leed, ik wilde bij haar zijn, haar leed verzachten 
en haar helpen waar ik kon. Maar ik wilde ook mijn eigen leven leiden. Dat vond mijn 
moeder trouwens ook erg belangrijk. Ze wilde niet van mij afhankelijk zijn. . Maar 
na mijn vaders vertrek had mijn moeder wel 24 uur zorg nodig in huis. Uiteindelijk 
hebben een aantal Hongaarse au-pairs en ikzelf voor haar gezorgd’’. 

Caroline probeerde haar moeder vaak  te activeren, verzon leuke uitstapjes en 
ontmoetingen voor haar. Maar dat bleef moeizaam. "Vooral de laatste jaren waren 
erg moeilijk. Je moeder zo zien lijden en steeds verder in een isolement zien raken 
is verschrikkelijk… die eenzaamheid”. Caroline heeft er nog steeds zichtbaar 
moeite mee. Het gesprek stokt. 



”Ze heeft lang voor de klas gestaan. Ik kon goed met mijn moeder praten, en heb 
dat als heel belangrijk ervaren. Ik heb veel van haar geleerd. Maak fouten Caroline, 
zei ze vaak, zonder fouten kun je niks leren. Ze nam de tijd voor me en dat is 
belangrijk voor een kind”. 

Euthanasie
De laatste zeven jaar van haar moeders leven, na de scheiding, waren zwaar. “Op 
het allerlaatst wilde ze echt niet meer, was óp, kon bijna niets meer, en de wens 
tot euthanasie kwam niet geheel onverwacht. Wat moest ik tegen haar zeggen? 
Natuurlijk wilde ik haar laten weten dat ik van haar hield en graag wilde dat ze 
bleef leven. Maar tegelijkertijd wilde ik haar ook helpen een einde te maken aan 
haar lijden als ze dat zou willen. Als het leven werkelijk ondragelijk is geworden 
kan de dood een verlossing zijn. Mijn moeder is nu bijna zeven jaar geleden 
overleden”.

Caroline van Dullemen is zeker niet alleen negatief over het opgroeien met een 
zieke moeder. ”Ik heb ook voordeel gehad van mijn jeugd, was al jong erg 
zelfstandig, leerde relativeren en stond vrij vroeg op eigen benen”. 
Ze ergert zich mateloos aan mensen die denken dat het leven je komt aanwaaien. 
”Hoe naïef kun je zijn terwijl de wereld om je heen zoveel ellende laat zien?” Ze 
snapt het niet. Ze was er al snel achter dat het leven niet maakbaar is. 

Aan perfectionisme heeft ze een bloedhekel. “Niks is perfect. Iedereen heeft wel 
wat. Ziekte en tegenslag  horen bij het leven. Maar dat wil niet zeggen dat je je 
daarbij moet neerleggen. Ik ben uit de tijd van het feminisme, ik weet bijvoorbeeld 
dat strijdbaarheid nodig is om zaken te veranderen”. 

Ervaringen
Over de ervaringen van opgroeien met een zieke ouder sprak zij met andere 
volwassenen. Hadden zij het ook zo ervaren als zij? En waar lagen de verschillen in 
beleving? De gesprekken verschaften haar een aantal opmerkelijke inzichten.

Bij gezinnen met meerdere kinderen blijkt de leeftijd van de kinderen en de fase 
waarin de zieke ouder zich bevindt belangrijk te zijn. En in een gezin waar de vader 
ziek is, blijken de jongens de zorg veel meer aan de moeder over te laten. In een 
gezin waarin de zieke moeder alleen komt te staan ontfermen de dochters zich 
vaker over moeder dan de zonen. “En dat heeft dan vaak weer te maken met het 
feit dat vrouwen überhaupt meer zorgen dan mannen, en dat ondanks alle 
inspanningen van het feminisme. Als enig kind, zoals ik, voel je een extra druk. 

Maar grofweg speelt bij veel kinderen hetzelfde, zo is me gebleken. Bijvoorbeeld 
bij het aangaan van liefdesrelaties… Je denkt onbewust dat je de zieke ouder in de 
steek laat, op het moment dat je een relatie aangaat met iemand anders. Je bent 
je zo verantwoordelijk gaan voelen voor zijn of haar welzijn, dat een andere relatie 
als verraad voelt. En bij kinderen van psychisch zieke ouders kwam daar nog een 
gevoel bij: dat van schaamte. Je schaamt je voor je ouder, omdat die raar gedrag 
vertoont. Als kind wil je niet opvallen en dat lukt niet met een moeder die rare 

dingen zegt of doet”. 

Slachtoffers
Het is niet haar bedoeling met dit boek een nieuwe groep slachtoffers te 
benoemen, zegt Caroline nadrukkelijk. . “Je kunt van een 
dergelijke jeugd ook sterk worden en zelfstandig, maar het 
maakt je wel kwetsbaarder omdat je een deel van het lijden met 
je meeneemt, de rest van je leven. Dat betekent niet dat ouders 
hun kinderen zouden moeten weghouden van dat lijden. Nee, 
geef je kind de kans je te helpen. Het kind heeft er meestal 
behoefte aan. Of je daar als kind later last van krijgt hangt van 
veel factoren af. De financiële situatie speelt een rol, 
echtscheiding is een extra punt en of je een jongen of een 
meisje bent. En verder hoe je zelf in elkaar zit”.  

Slachtoffers... het is een betrekkelijk begrip, zo weet Caroline van Dullemen uit 
haar meest recente ervaringen. Ze werkt sinds een halfjaar als directeur van 
WorldGranny, een organisatie die zich bezig houdt met ouderen in 
ontwikkelingslanden. “Net zoals wij in Nederland vergrijst de samenleving daar 
ook”, vertelt ze. Alleen is de oorzaak een andere. De middenklasse verdwijnt door 
ziektes als AIDS. Grootouders hebben de zorg voor de kleinkinderen op zich 
genomen. WorldGranny zorgt dat de grootouders een fatsoenlijk dak boven het 
hoofd hebben en genoeg voedsel. Jongeren hebben de toekomst, maar ouderen de 
ervaring. Die twee groepen hebben elkaar nodig, anders dondert die hele 
samenleving in elkaar”. 

Op de vraag of het doen van juist dit werk te maken heeft met de situatie waarin 
ze zelf is opgegroeid zegt ze volmondig ja. ”Ik vind het blijkbaar fijn en nuttig om 
voor anderen te zorgen”. 

Zelf is ze inmiddels ook moeder van een dochter. Op de trap geeft ze nog even 
haar levensmotto mee. “Als mijn dochter op staat en ik zie de power die het kleine 
meisje uitstraalt is mijn dag weer helemaal goed”. Ze straalt als ze het zegt. 

Prettig om een dochter te zijn van deze moeder. 
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‘Altijd de sterkste thuis’  heeft het ISBN-nummer 9058071618, is verschenen bij 
Uitgeverij Plataan, telt 143 bladzijden en kost € 14,95. Caroline van Dullemen 
schreef eerder twee boeken over Zuid-Afrika.
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MS Research in zilver (2)

De Stichting MS Research stimuleert en financiert nu precies 25 jaar 
onderzoek naar MS. Een verjaardag om voor ons, mensen met MS, iets langer 
bij stil te staan. Deze keer de tweede in een serie van zes columns, 
geschreven vanuit alle geledingen van MS Research. Na voorzitter mr. H.P.G. 
den Tex dit keer Martijn Schuurman. ‘Mister MS’ als het ware, niet alleen 
vanwege zijn nu al jarenlange betrokkenheid bij mensen met multiple sclerose – 
in twee verschillende organisaties - maar ook omdat het simpelweg zijn 
initialen zijn.

Door: Martijn Schuurman *)

Wie de Stichting MS Research in Voorschoten belt, heeft grote kans mij aan de 
lijn te krijgen. Ik werk sinds juli 2002 bij 
deze organisatie als medewerker op het 
directie-secretariaat en heb daardoor met 
veel verschillende facetten van de organisatie 
te maken. De werkzaamheden zijn afwisselend 
en ik kom met veel mensen in contact.  

In zekere zin ben ik door toeval bij MS 
Research terechtgekomen. Na de middelbare 
school ging ik rechten studeren. Deze studie 
heb ik wegens ziekte niet kunnen voltooien. 
Via een kennis hoorde ik dat er een vacature 
was bij de Multiple Sclerose Vereniging Nederland, toen nog Nederlandse Multiple 
Sclerose Stichting geheten. De grootste patiëntenvereniging voor mensen met MS 
in Nederland.  Ik heb er tien jaar met veel plezier gewerkt.  

Aanvankelijk was MS voor mij een vrijwel onbekende ziekte. Ik kende geen mensen 
die MS hadden en was er ook niet op een andere manier mee in aanraking gekomen. 
De naam zei mij wel iets, maar meer dan een vaag idee had ik toch niet. Mijn 
werkzame tijd bij de patiëntenvereniging heeft dat wel veranderd! 

Toen ik kennis nam van een vacature op het secretariaat bij de Stichting MS 
Research leek mij dit een prachtige kans om het werk binnen het MS-veld van een 
andere kant te leren kennen. Een nieuwe baan kwam op mijn weg zonder dat ik daar 
naar op zoek was. De Stichting MS Research heeft als hoofddoel het werven van 
fondsen om onderzoek naar MS te financieren. Ik mag daar werken met vijf 
collega's: naast de directeur zijn er een medewerkster financiële administratie, 
een medewerkster donateurbeheer, een onderzoekscoördinator en, sinds kort, een 

Martijn Schuurman 

fondsenwerver. Het werken in zo’n teamverband vind ik een van de leuke aspecten 
van mijn baan. Je hebt weliswaar je eigen werkzaamheden maar bent voor diverse 
zaken aangewezen op je collega's en sommige activiteiten onderneem je altijd 
gezamenlijk zoals de deelname aan beurzen. Ook de onlangs georganiseerde 
Publieksdag op 30 maart in Amsterdam, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de Stichting, was een evenement waarbij alle medewerkers betrokken waren. 

Het directe contact met mensen met MS heb ik in mijn huidige baan minder dan in 
mijn vorige. De doelgroep waar wij ons op richten is ruimer: het gaat ons in beginsel 
erom álle Nederlanders zover te krijgen dat ze bijdragen aan financiële steun om 
het MS-onderzoek te verwezenlijken. Daar zijn natuurlijk ook de mensen met MS 
zelf bij. Juist zij weten onze Stichting goed te vinden. Ze leggen ons meer en meer 
vragen per e-mail voor. Wanneer die vragen medisch getint zijn komen zij bij de 
onderzoekscoördinator Marga Nijenhuis terecht. Zij is mede daardoor op de 
hoogte van de aspecten van MS die vragen oproepen. Wat mij altijd weer frappeert 
is dat sommige mensen enorm geholpen kunnen zijn met tips die ogenschijnlijk voor 
de hand liggen maar voor hen kennelijk van grote betekenis zijn. 

Het geeft mij veel voldoening als ik mensen kan helpen of wegwijs kan maken. Voor 
mij is dat een van de drijfveren om mijn werk binnen de Stichting te doen. Van 
sommige mensen krijg je trouwens bijzonder attente en dankbare reacties. Daar 
kan ik op teren. Het werk vraagt soms ook tact. Er kunnen mensen met kritische 
vragen bellen en het zou dan weinig moeite kosten om zo’n gesprek te laten 
escaleren. Als ik zulke gesprekken tot een goed (lees: voor de beller bevredigend) 
einde weet te brengen geeft mij dat plezier. 

Dit jaar is voor onze Stichting een mijlpaal omdat MS Research 25 jaar bestaat. 
Wij gebruiken dit feit om door middel van bijzondere activiteiten de aandacht te 
vestigen op het bestaan van onze Stichting. Het is belangrijk dat mensen weten 
wat MS is en dat er een organisatie is die fondsen werft om het onderzoek naar 
deze ziekte te bekostigen. Een goede naamsbekendheid maakt het voor onze 
Stichting een stuk gemakkelijker de nodige gelden bijeen te krijgen. 

Dus ik zou zeggen: doe met ons mee. Steun het MS-onderzoek via de Stichting MS 
Research. Want als we niets weten kunnen we ook niets doen. 
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*) Martijn Schuurman is medewerker van het directiesecretariaat  van de 
Stichting MS Research. Hij is voor vele donateurs de eerste contactpersoon. Wie 
ook MS Research en dus het onderzoek naar MS financieel wil steunen, kan dit 
doen door geld over te maken op giro 6989 van de Stichting MS Research, 
Voorschoten.
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Ans Hooijman van het MS Centrum Nijmegen: 

MS Centra zijn goed voor patiënten

Op één na alle MS-centra in Nederland zijn direct verbonden aan een (academisch) 
ziekenhuis. Die ene uitzondering is het MS Centrum Nijmegen, de enige privé-
kliniek ook voor chronisch zieken in ons land. De voordelen van het onder een dak 
zitten bij andere wetenschappers zijn bekend. Daarom laten we nu eens de mensen 
van het Nijmeegse centrum aan het woord over hun alternatief.

Door: Nora Holtrust

“Ik denk dat het goed is dat er een gespecialiseerd zelfstandig behandelcentrum is dat 
uitsluitend is bedoeld voor mensen met MS”, zegt Ans 
Hooijman, algemeen manager van het MS Centrum 
Nijmegen. Nijmegen heeft dus zo’n centrum en neemt 
daarmee in Nederland een unieke plaats in. “Kijk, alle 
andere MS-centra in Nederland vallen onder de paraplu 
van een ziekenhuis. De beperking daarvan is dat ze altijd 
met één budget zitten. En zo’n budget moet verdeeld 
worden. Als het ziekenhuis andere speerpunten heeft dan 
MS, dan heb je toch een beetje een probleem. Wij 
hebben duidelijk voordelen van onze zelfstandigheid”.  

Is het geen bezwaar dat een privékliniek associaties oproept met ‘de jongens van het 
grote geld’? Ans haalt haar schouders op. “In mijn visie zouden er veel meer van dit 
soort klinieken moeten zijn, ook voor andere chronische ziektebeelden. Door haar 
kleinschaligheid is zo’n organisatie heel flexibel en kan snel ergens op inspelen”.  

Kleinschalig
Wat haar betreft is het juist een uitgesproken voordeel voor de patiënt als 
zorgverleners zich op één ziektebeeld kunnen concentreren. “Zeker als je dat vergelijkt 
met een algemeen neuroloog die zich met alle neurologische aandoeningen moet 
bezighouden. Het is veel moeilijker om dan up to date te blijven”, meent Ans.  

“De patiënten voelen zich hier prettig, ze voelen zich thuis. Het is kleinschalig en niet zo 
ziekenhuisachtig. De artsen lopen nog wel in witte jassen maar verder lijkt het niet op 
een ziekenhuis en dat is echt een meerwaarde. En waar patiënten ook zo blij mee zijn, 
dat is de herkenning en erkenning van MS. Over welke klacht of symptoom ze ook 
praten, onze zorgverleners herkennen dat. Zelden of nooit horen zij een klacht voor de 
eerste keer. Ik zou willen dat er meer klinieken kwamen voor één chronisch 

Ans Hooijman 

ziektebeeld”, herhaalt ze. 

“Voor een dergelijke kliniek heb je wel zorgverleners nodig met bepaalde kwaliteiten”, 
voegt ze daar meteen aan toe. “Want het is niet zoals in een ziekenhuis, dat je kunt 
roepen: ik heb dat en dat nodig en dat je vervolgens kunt verwachten dat het allemaal 
vanzelf komt.

Hommes
Het MS Centrum Nijmegen is in november 1996 opgericht door de befaamde Nijmeegse 
neuroloog, prof. dr. O.R. Hommes en door dr. P.J.H. Jongen, eveneens neuroloog en sinds 
maart 1997 hier directeur. Ze hebben tot de oprichting besloten om de 
behandelmogelijkheden voor mensen met MS te verbeteren.  In 2000 is het Centrum als 
zelfstandig behandelcentrum erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en niet lang daarna – 18 mei 2000 - officieel geopend door de toenmalige 
burgemeester van Nijmegen mr. E. d’Hondt.  

In die tijd was het nog een probleem dat patiënten een bezoek aan de kliniek niet 
automatisch vergoed kregen van hun ziekenfonds of verzekeraar, zoals bij andere 
centra. “Om het eerste contract met een zorgverzekeraar binnen te krijgen, dat was 
heel moeilijk. Je moest echt wachten tot je iemand tegenkwam die zei, nou oké, we doen 
mee. Maar inmiddels zijn we gewoon een speler in het veld. Misschien een kleintje maar 
we zijn wel geaccepteerd” 

Ans Hooijman zit bijna vanaf het allereerste begin bij het centrum. “Als ik dan zie wat 
we allemaal voor elkaar hebben gekregen… “, zegt ze trots. “Je vergroeit er trouwens 
een beetje mee. Ik heb zelf drie kinderen maar het wordt toch eigenlijk wel een beetje 
je vierde kind, je pleegkind. Je hebt zoveel dingen met elkaar meegemaakt”. 

MS-verpleegkundigen
Een MS-patiënt heeft niet alleen behoefte aan een neuroloog en Ans vertelt dat daarom 
ook de MS-verpleegkundigen een belangrijke rol spelen in het Nijmeegse centrum. “Zij 
houden elke ochtend telefonisch spreekuur want we willen hier laagdrempelig zijn. De 
telefoontjes bestaan veelal uit vragen over MS klachten, medicijngebruik, vermoeidheid 
en  zorgvragen.  Om een afspraak in het MS Centrum te kunnen maken, heb je een 
verwijzing van je huisarts of neuroloog nodig.  Maar als je hier eenmaal patiënt bent 
hoeft dat verder niet. Ook kunnen mensen met acute klachten meteen de volgende dag 
terecht op het spoedspreekuur en als het nodig is, kunnen ze nog diezelfde dag met een 
prednisonkuur beginnen. Hoeven ze niet een keer extra te rijden”.  

Intussen groeit het Nijmeegse centrum nog steeds. “Wij krijgen almaar meer disciplines 
in huis, zoals diëtiek, ergotherapie en psychologie. Maar we zijn er nog niet. Het moet 
een compleet MS huis zijn waar de patiënt gebruik kan maken van alle zorgdisciplines. 
We zijn momenteel aan het onderzoeken welk deel van urologische klachten we hier 
kunnen behandelen. En we denken bijvoorbeeld ook nog aan oogheelkunde. En aan zaken 
zoals advisering op het terrein van sociale zekerheid en juridische bijstand”.  



Voorlichting
Het MS Centrum Nijmegen maakt zich niet alleen 
druk om de zorg voor mensen met MS, maar vindt 
ook voorlichting over de ziekte erg belangrijk. “Bij 
ons is het beslist niet van: je hebt MS en hier is 
een foldertje”. Ans laat ons de infotheek zien waar 
echt elk boek en foldertje over MS een plaatsje 
lijkt te hebben gekregen. Maar het is niet alleen 
het materiaal waar het om gaat. Ans vertelt dat er 
op geregelde tijden vrijwilligers in de infotheek 
aanwezig zijn die als gastvrouw fungeren.  

“Sinds de zomer krijgt iedere nieuwe patiënt die hier komt een kennismakingsgesprek 
met een gastvrouw en die vertelt dan over het reilen en zeilen van het MS Centrum en in 
het bijzonder van de infotheek, wat ze hier kunnen verwachten. De gastvrouwen hebben 
veelal zelf MS en kunnen daardoor snel op de meeste vragen inspringen”.  

Een coördinator ‘stuurt’ de vrijwilligers aan. Die hebben ieder een checklist zodat ze 
kunnen zien of ze een onderwerp vergeten aan te snijden. “Ik hoor wel van de 
gastvrouwen terug dat de patiënten natuurlijk ieder hun eigen verhaal hebben. Bij de 
één kunnen ze hun hele checklist doornemen en bij een ander is bij het derde punt op de 
checklist de tijd al om.  Maar een groot voordeel van het inschakelen van gastvrouwen is, 
dat mensen vast algemene informatie krijgen en later in de spreekkamer kunnen zij dan 
nog hun specifieke vragen stellen”.

Nijmegen levert ook graag een bijdrage aan bijeenkomsten van patiënten in de regio. 
“Laatst nog zijn we naar een regionale bijeenkomst van de MSVN in Apeldoorn geweest.
Daar hield onze psychologische medewerker een voordracht over assertiviteit. En Venlo, 
zijn we vrij recent ook geweest. En we zijn aan het denken over het opzetten van een 
cursus, hier in Nijmegen. Maar dat kost nog wat tijd voor we zover zijn. Ik maak altijd 
tijd vrij om veel met patiënten te praten. Daar moet je het van hebben, daar moet ook 
de informatie vandaan komen. Wat wil de patiënt? Want alles wat wíj leuk of zinvol 
vinden hoeft nog niet te zeggen dat dat correspondeert met waar de patiënt hier voor 
komt”.  

Onderzoek
Naast zorg en voorlichting houdt het MS Centrum Nijmegen zich ook nog in het 
bijzonder bezig met onderzoek. Dr. Sjef jongen zegt daarover: “We laten hier een 
vertaalslag zien van de aandacht voor de individuele patiënt naar onderzoek. De vragen 
die in de spreekkamer worden gesteld, dat zijn toch de meest relevante vragen. De arts 
is degene die de vragen van de mensen moet oppikken en liefst in groepsverband moet 
uitwerken voor een studie”. 

Jongen gelooft niet dat je eerst de oorzaak van MS moet kennen om tot een goede 
behandeling te komen. “Misschien halen we die behandelingen wel uit andere delen van de 
neurologie”, merkt hij op. “Op een gegeven moment komt er een waterval op gang van 

de infotheek 

processen waar we concreet mee te maken hebben. Die cascade, die kun je toch ook 
proberen te blokkeren of om te leiden? Je kunt toch ook meer stroomafwaarts 
ingrijpen? Als je maar wel ingrijpt voordat de overstroming heeft plaatsgevonden”, 
waarschuwt hij, “je moet wèl ingrijpen voordat de schade aan de cel heeft plaatsgehad. 
Dan ben je dus niet met de oorzaak bezig maar je houdt je wèl bezig met een bepalende 
factor in het hele proces”.  

Er zijn inmiddels enkele remmers van het MS-proces beschikbaar: interferon en 
glatirameer. Jongen noemt ze de eerste generatie immunomodulerende middelen. Maar 
ze zijn volgens hem hooguit matig werkzaam terwijl de injecties bovendien maken dat 
het soms een hele opgaaf is om de toediening jarenlang vol te houden. 
“We werken nu hard aan de tweede generatie immunomodulerende middelen. Die zullen 
aan drie criteria moeten voldoen. Ze moeten sterker werken, dus meer terugvallen 
onderdrukken, ze moeten specifieker werken, dus alleen dat doen wat ze moeten doen, 
zonder bijwerkingen en, ook belangrijk, ze moeten makkelijker zijn toe te dienen. 
Bijvoorbeeld met een tablet of via een – niet al te vaak toegediend – infuus.

Ook verwacht Jongen veel van combinatiebehandelingen. “Ik voorspel dat we in toekomst 
vaker met meerdere behandelingen naast elkaar zullen werken, voor meerdere aspecten 
van het proces. Zo zullen de behandelingen geleidelijk steeds beter worden.

Als het aan hem en Ans Hooijman ligt zal Nijmegen daarbij vooroplopen. 

Wie dat aan den lijve wil ervaren moet zijn aan de Heiweg 97 in Nijmegen. Het 
telefoonnummer is (024) 355 43 07. Het e-mailadres: info@mscentrumnijmegen.nl. En 
de Internetsite: www.mscentrumnijmegen.nl

European Charcot Foundation

Prof.dr. O.R. Hommes, hoogleraar neurologie aan het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en 
één van de oprichters van het MS Centrum Nijmegen, was tot begin 2001 aan dit 
Centrum verbonden. Hij besteedt sindsdien zijn tijd in belangrijke mate aan het 
voorzitterschap van de European Charcot Foundation. Dit is een onafhankelijke niet 
commerciële organisatie die het onderzoek naar MS in Europa stimuleert. De Charcot 
Foundation organiseert regelmatig symposia rond een bepaald thema en weet daarvoor 
altijd interessante internationale sprekers aan te trekken. Ook organiseert de Charcot 
Foundation een universitair onderwijsprogramma over MS voor neurologen, urologen en 
andere specialisten die met MS te maken kunnen krijgen.
Zie verder www.charcot-ms.org
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Robotarm voor het werk van je handen

Met 'Henk' kan Daniëlle weer van alles

Slecht kunnen lopen is heel vervelend; van oudsher bestaan daarvoor echter veel 
hulpmiddelen. Anders wordt het als je handen en armen het niet meer doen. Dat 
is heel invaliderend en met hulpmiddelen is daaraan tot dusver niet veel te doen. 
Maar er gloort hoop: de robotarm.

Door: Trudy Mantel

De functie van je benen kun je vervangen door al of niet elektrisch aangedreven 
wielen; daarmee kom je met wat overleg een heel eind. 
Maar als je je handen niet meer kunt gebruiken, kun je 
heel weinig meer. Het is - zeker met de adviezen van een 
ergotherapeut - lang vol te houden met allerlei 
hulpmiddeltjes, zoals handvatverdikkers, grijphulpen en 
antislipmatjes. Maar het houdt een keer op en dan rest 
alleen de televisie of de spraakgestuurde computer. In 
wetenschap en techniek zijn al decennia zogeheten 
manipulators in gebruik voor gevaarlijk, vuil of 
onbereikbaar werk. Het lag dan ook voor de hand dat er 
ook voor mensen met een handicap zoiets zou komen. 

Sinds ongeveer twintig jaar experimenteert Revalidatietechniek Het Dorp in 
samenwerking met de Vereniging Spierziekten Nederland en ontwikkelaar en 
producent Exact Dynamics met een zogeheten Robotmanipulator. Deze heeft zich in 
de loop der jaren ontwikkeld tot de Manus ARM, waarbij ARM staat voor Assistant 
Robot Manipulator. In september 2001 reikte toenmalig staatssecretaris Margot 
Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het eerste 'klare' 
exemplaar uit, waarmee we dit hulpmiddel als volwassen mogen beschouwen. 

Krabben
De ManusARM is een hulpstuk dat aan de zijkant van een elektrische rolstoel moet 
vastzitten. De rolstoel wordt daarmee wel vijftien centimeter breder, wat bij deuren 
een probleem kan zijn. Het is een echte, elektronisch bestuurde arm, die 
oorspronkelijk werd bestuurd door een toetsenbordje. Tegenwoordig kan dit ook met 
een joystick of zelfs met een met het hoofd of de voeten bedienbare schakelaar. En 
dan kun je weer van alles: je kopje oppakken, een balletje naar je hond gooien, je neus 
krabben of je tanden poetsen en zelfs CD's verwisselen. Ook weer zelf eten en je 
eigen servies opruimen behoort tot de mogelijkheden. Het komt alleen niet vanzelf; 
als je de ManusARM gekregen hebt is het oefenen, oefenen, oefenen. 

met hulp van de robotarm 

Daniëlle
Daniëlle is 28 jaar en heeft een zeer progressieve vorm 
van MS, die haar in twee  jaar tijd in een elektrische 
rolstoel deed belanden. Ook haar armen en handen doen 
niet veel meer. Ze blijft optimistisch en sterk, ondanks 
haar vele klachten, onderhoudt haar eigen website en 
schrijft gedichten. Ze is ook moderator van het Young 
Minds Forum op MSweb. Sinds een half jaar bezit ze een 
ManusARM en ze vertelt over haar ervaringen:  "Op het 
moment dat ik van de leverancier van mijn speciale 
hoofdsteun te horen kreeg dat er zoiets bestond als de 
robotarm, ging er eigenlijk direct een wereld voor me 
open! Er was dus wél iets, wat zou kunnen helpen bij het 
dagelijks geklooi, knoeiwerk en dingen pakken". 

Indicatie
Er volgde een traject van indicatie. Hiervoor kwam een ergotherapeute uit Limburg 
gereden - verbonden aan een van de vier indicatiecentra in Nederland, 
Fransiscusoord. Tijdens de indicatie heeft zij ook gekeken naar welke besturing het 
handigst voor Daniëlle zou zijn: een toetsenbordje of een joystick. Daniëlle: "In mijn 
geval was het toetsenbord geen optie, ik moest tenslotte iets hebben dat níet te veel 
van de functionaliteit van mijn armen en handen vroeg. Op zo'n toetsenbord is het 
toch gericht drukken". 

Naast de besturing kwam tijdens de indicatieperiode ook de rolstoel aan bod, Niet 
elke rolstoel is namelijk geschikt, of kan geschikt gemaakt worden voor plaatsing van 
een robotarm. Ze vertelt: "Gelukkig viel mijn Wheelbase Belize binnen de categorie 
geschikt. Er moesten alleen in verband met mijn ataxie (een aandoening die de 
coördinatie van de spieren bemoeilijkt, red.) extra knoppen komen om door de 
menustructuur te gaan. Normaal reageert de joystick op een lichte tik om terug te 
gaan naar een vorig menu, maar omdat ik een voortdurende korte tik ben, zou dat 
problemen geven bij het dagelijks gebruik".  

Henk
Dertien weken moet Daniëlle wachten op haar robotarm. Op het laatste moment, 
dreigt het fout te gaan. De vervoerder die haar rolstoel met ARM aflevert, rijdt 
haar matrixscherm - een schermpje om te zien in welk menu je zit - van haar 
stuurkast af. "Dat was even schrikken, maar we hebben daar direct zelf een oplossing 
voor bedacht: klittenband! Dat geeft tenminste een beetje mee en legt geen verdere 
druk op het schermpje". 

De robotarm wordt ingeregeld en Daniëlle kan beginnen met oefenen. 
"Dat was een regelrechte ramp. Ik had niet gedacht dat ik het 
aansturen van een robotarm zo onlogisch zou vinden! Links was links, 
maar soms ook openen. Rechts was rechts behalve wanneer de arm 
van je afstond. Poeh, er is wat zweet gevloeid voor ik dát doorhad! 
Maar toen ik het eenmaal doorhad, kon ik me niet meer voorstellen 



dat ik het ooit zo onlogisch had gevonden. Het was toch gewoon zo? 
In die tijd heeft mijn robotarm wel een naam gekregen: Henk. Want het bleek 
duidelijk een man: ongestructureerd, eigenwijs en niet luisterend". 

Na een maand oefenen leert Daniëlle met haar 'Henk' omgaan. Ze heeft de menu-
structuur aardig in het hoofd en durft steeds meer te ondernemen. "In het begin 
had ik er wat moeite mee gevulde dingen mee te nemen, zoals een glas water of een 
kop koffie. Ik zag mezelf al een fout maken met als resultaat een natte vloer. Maar 
eens moest het er van komen. Dus met een vriendin erbij heb ik het de eerste keer 
geprobeerd en het ging prima!" 

Pak melk 
De meeste handelingen heeft Daniëlle geleerd onder begeleiding van Mirjam, de 
ergotherapeute van Fransiscusoord, die eerder de indicatie had gedaan. 
"Als Mirjam kwam, had ze altijd iets bedacht van tevoren. Zo zijn we voor haar 
boodschappen gaan doen en had ze bijvoorbeeld echte Limburgse vlaai meegenomen 
om te oefenen met eten met de robotarm". 
Daniëlle heeft de robotarm inmiddels een half jaar op haar rolstoel en gebruikt hem 
dagelijks. "Ik laat nogal eens wat vallen en voorheen bleef dat dan daar liggen tot de 
verzorging kwam. Nu pak ik het op met de robotarm". 
Ook eten en drinken gebeuren met de ARM. Evenals de speeltjes van de katten 
opruimen en zoiets simpels als een kraan open draaien of een pak melk uit de koelkast 
pakken. "Ik kan dat niet vasthouden, maar Henk wel! Ik zie het ook echt als een 
enorme opluchting. Dingen die voor mij buiten bereik leken te zijn door mijn beperkte 
handfunctie - ga maar na wat je zoal doet op een dag met je handen - bleken ineens 
grotendeels weer mogelijk met de robotarm! Grotendeels zeg ik, want Henk kan 
helaas niet alles overnemen. Maar veel wel! En dat telt!"  

Financiering
Je zou kunnen verwachten dat door de ontwikkelingen in de robotica de robotarm een 
rooskleurige toekomst heeft. Het College voor Zorgvoorzieningen (CvZ) heeft laten 
becijferen dat er een potentiële doelgroep van ongeveer 400 mensen bestaat die 
baat zouden kunnen hebben bij het apparaat. Zij zouden een deel van hun 
zelfstandigheid terugkrijgen en niet meer voor elke simpele handeling van anderen 
afhankelijk zijn. Het College heeft de staatssecretaris van VWS dan ook geadviseerd 
om de ARM als een bruikleenverstrekking in het ziekenfonds op te nemen. Daar de 
kosten die hiermee gemoeid zijn zo'n €10.000 per gebruiker per jaar bedragen zijn 
de beslissers daar evenwel nog niet aan toe. Bovendien bestaan er plannen om rolstoel 
en ARM onder één noemer te brengen, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), 
die het gezag over verstrekkingen uit die voorziening bij de gemeenten legt. Kortom, 
niemand weet vooralsnog hoe het moet. Daarom is in 2005 de 'oude' regeling nog van 
kracht. Deze komt erop neer dat een indicatie moet worden afgegeven door één van 
de volgende instellingen: 
* Amstelrade, Amstelveen, instelling voor ernstig lichamelijk gehandicapten
* Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, Haren (Groningen)
* Sint Maartenskliniek, Nijmegen  
* Stichting Revalidatie Limburg, Valkenburg. 

Vervolgens kan de robotarm in het kader van een CvZ-subsidieregeling worden 
verstrekt.

Nieuwe gebruikers
Op de site van de leverancier, Exact Dynamics, zijn veel details te vinden, ook foto's 
van het gebruik van de ManusARM. Deze site roept nieuwe gebruikers op zich te 
melden; in 2005 kunnen nog mensen aan een ARM geholpen worden. Een beetje 
merkwaardig is wel, dat kennelijk alleen ziekenfondsverzekerden in aanmerking 
komen voor de CvZ-subsidie. Maar ook particulieren staat het natuurlijk vrij zich 
gewoon te melden. 
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www.da-powerrr.nl: Daniëlle heeft een eigen website waar ze vertelt over haar leven, 
hulpmiddelen en hobby's 
www.exactdynamics.nl: Exact Dynamics BV ontwikkelt, produceert en levert de 
Manus ARM robotmanipulator, voor gebruik op een elektrische rolstoel. Het 
apparaat geldt wereldwijd als de meest geavanceerde mobiele robotmanipulator.  
www.rtdhetdorp.nl: over de arm, de verstrekkingsprocedure en financiering 
www.cvz.nl: Het evaluatierapport over de CvZ-subsidie. 
www.handy-wijzer.nl


