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Van de Redactie
Vijf jaar geleden bedacht een klein groepje mensen, van wie de meerderheid 
MS heeft, dat  we een virtueel magazine wilden maken. Dat magazine ging 
MSzien heten. Niet ’zien’ van het 
werkwoord zien, maar ‘zien’ met 
een kwinkslag naar magazine en E-
zine (electronische nieuwsbrief). 
Al vijf jaar lang spreekt de
redactie van MSzien elke twee 
maanden bij één van de leden 
thuis af en brainstormt over de 
inhoud van het volgende nummer. 
Dat gebeurde altijd  onder leiding 
van Raymond Timmermans, eerst 
tien jaar hoofdredacteur van 
MenSen en daarna  vijf jaar van 
MSzien.  

Daar is abrupt verandering in gekomen. Raymond doet een paar flinke stappen 
terug vanwege een ernstige ziekte van zijn vrouw. Het gaat haar inmiddels 
wat beter maar voor Raymond komt zijn vrouw nu zeker op de eerste plaats. 
Gelukkig voor ons blijft hij wel ‘gewoon’ redactielid. Eén en ander betekent 
dat  ondergetekende voorlopig het hoofdredacteurschap zal waarnemen.  

Dit redactioneel ziet er daarom anders uit dan voorheen. Over de vorm ervan 
moeten we nog even nadenken. Maar nu ik dit redactioneel toch al zo 
persoonlijk ben begonnen, ga ik  nog even op dezelfde voet door. Want als ik 
zeg dat Raymond (veel) minder gaat doen, hoe houden we het dan vol om 
MSzien elke twee maanden weer vol te krijgen? 

Dat komt omdat deze redactie, ooit begonnen als een minigroepje van vier 
mensen met MS – behalve Raymond ook nog Hanneke Douw en Trudy Mantel 
en ondergetekende - en eentje zonder MS – Wendelmoet Holtrust - ,  de 
laatste  maanden al was  uitgebreid met twee nieuwe leden: Herbert Brok, 
immunoloog en Louis Weltens, journalist. En heel recent, vanaf dit nummer, 
verwelkomen wij onze vaste columniste voor MSweb, Marja Morskieft. Deze 
nieuwe redactie hoopt, samen met enkele regelmatige gastschrijvers, elke 
twee maanden nog steeds een hele mooie MSzien te kunnen produceren.

Gedrieën op de Supportbeurs
De afgelopen week was een hele drukke week vanwege de Support Beurs in de 
Jaarbeurs van Utrecht. Daar had MSweb samen met de MS Vereniging 
Nederland een door MS Research gesponsorde stand. Om er gedrieën  voor 
te zorgen dat iedereen met – een vermoeden van - MS of een familielid of 
kennis met MS bij ons de benodigde informatie kon vinden. Op de beurs 
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kregen we tot onze vreugde niet alleen van mensen met MS zelf of van hun 
directe omgeving veel belangstelling  maar bijvoorbeeld ook van mensen in de 
zorgverlening, hetzij werkzaam of nog studerend. Mede dankzij de 
enthousiaste medewerking van vele vrijwilligers van de MSVN is dit een hele 
geslaagde beurs geworden.  

Een primeur op de beurs was het MSweb-magazine dat u hierboven ziet 
afgebeeld. Een MSzien op papier met een groot aantal hoogtepunten van het 
afgelopen jaar. Financieel mogelijk gemaakt door onze redacteur Hanneke 
Douw, die er het geldbedrag van de haar toegekende Theo Zwetsloot Award 
2005 voor ter beschikking stelde. Een prachtig vormgegeven product – 
uitgebracht onder de hoofdredactionele leiding van Raymond  -  waar we 
apentrots op zijn. 

En vandaar dit keer geen slakken om het redactioneel op te vrolijken, maar 
nog één keer de giraffen, de cartoons waar we het afgelopen jaar zo van 
hebben genoten en die zo goed demonstreren hoe het velen van ons, met MS, 
kan vergaan. Een giraf die om kan vallen maar die ook altijd weer zijn best 
doet om op te krabbelen. 

Nora Holtrust 
waarnemend hoofdredacteur MSzien

MSzien, jaargang 2006, nr. 2 – Rubriek: Redactie

MSweb-magazine op papier lezen?
Stuur een enveloppe met je naam en adres en vijf postzegels van 

0,39 (of in totaal 1,95) naar MSweb-magazine, Prins Hendriklaan 9, 
3721 AN  Bilthoven en je krijgt het magazine per omgaande 

thuisgestuurd.
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Tysabri is welkom

Na een aantal jaren zonder successen hebben wetenschappers een nieuw 
geneesmiddel voor MS gemaakt. Ze zeggen dat het de ziekte MS beter kan remmen 
dan de geneesmiddelen die we nu kennen. Het nieuwe middel heeft de chemische 
naam natalizumab. Het is inmiddels op de Amerikaanse geneesmiddelenmarkt 
toegelaten onder de merknaam Tysabri. Een reden om in MSzien wat uitvoeriger op 
dit nieuwe medicijn in te gaan. Zou het dan echt iets zijn?

Door: Mart Mantel*

‘Oude’ geneesmiddelen
Tot nu toe zijn drie interferonproducten - Betaferon, 
Avonex en Rebif - in gebruik voor het behandelen van 
mensen met een vorm van MS die met schubs gepaard gaat, 
de zogenaamde relapsing remitting multiple sclerosis, 
afgekort RRMS. Daarnaast is er voor RRMS het 
synthetische middel Copaxone. 

Uit de registratie van de behandelingsresultaten valt af te 
leiden, dat met deze middelen het gemiddeld aantal schubs 
per jaar met een derde  te verminderen is. Geen van deze 
middelen heeft echter aantoonbare invloed op de snelheid 
waarmee de invaliditeit toeneemt. We hebben dringend 
behoefte aan iets beters. 

Tysabri
Het binnendringen van bloedcellen in het in principe afgesloten compartiment van de 
zenuwen geldt als oorzaak van de myelinebeschadiging en daardoor ook van het uitvallen 
van de zenuwgeleiding. Het koppelen van die bloedcellen aan de buitenwand van het 
compartiment wordt mogelijk gemaakt doordat een eiwit op de wand van de bloedcel - 
het integrine - zich aan een eiwit op die wand hecht. Natalizumab (Tysabri, Biogen Idec 
and Elan Pharmaceuticals) is een via DNA- technologie gemaakte antistof. Die heeft het 
vermogen zich aan het integrine te binden, waardoor binding van de bloedcel aan de 
wand van het compartiment wordt verhinderd. Het middel wordt overigens ook gebruikt 
in studies naar de mogelijkheden voor behandeling van de darmziekte van Crohn en naar 
de toepassing bij reumatoïde artritis. 

Studies
Na het bestuderen van de gunstige resultaten van inleidende studies over de veiligheid 
en over de werking van het middel bij mensen met MS - de zogeheten studies fase 1 en 



fase 2 - besloten neurologische onderzoekers over de hele wereld om samen een grote 
fase 3  studie op te zetten om meer over Tysabri te weten te komen. In feite begonnen 
ze twee studies. 

De eerste studie kreeg de naam AFFIRM. In dat onderzoek werkten 99 klinische centra 
over de hele wereld samen onder voorzitterschap van dr. Chris Polman van het MS-
centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In dit onderzoek bekeken ze de 
werking van Tysabri als ze iedere vier weken 300 mg van het middel per infuus 
toedienden. Het onderzoek duurde 116 weken. Er deden 942 mensen met bewezen RRMS 
aan mee. Ze werden volgens het lot verdeeld in een groep van 627 mensen, die Tysabri 
kreeg en 315 personen, die een nepmiddel (placebo) kregen toegediend. Het onderzoek 
startte op 6 november 2001. 

De tweede studie kreeg de naam SENTINEL. Daar deden 124 centra aan mee onder 
voorzitterschap van dr. Richard Rudick van het MS-centrum in Cleveland in de VS. Dit 
onderzoek telde 1196 deelnemers, die allen al tenminste een jaar Avonex gebruikten. 
Van hen werden er 25 niet mee geteld wegens administratieve fouten in de centra. Ze 
werden verdeeld in twee groepen. Daarvan kregen er 589 naast de Avonex iedere vier 
weken per infuus 300 mg Tysabri en 582 kregen naast de Avonex een placebo. De 
onderzoekers begonnen met het onderzoek op 14 januari 2002. 

Verder lijken de studies heel erg op elkaar en we kunnen ze dus goed samen beschrijven. 

Vóór het onderzoek
Van groot belang bij een studie is het bij voorbaat uitschakelen van factoren, die op de 
resultaten van invloed kunnen zijn en die daardoor geen goede conclusie toelaten na 
afloop van het onderzoek. Daarom geven de voorzitters in hun rapportage, die in maart 
2006 is verschenen, een uitgebreid overzicht van de samenstelling van de 
onderzoeksgroepen. Ze hebben bekeken of er op voorhand verschillen waren en 
onderzochten daarom leeftijd, geslacht, ras, de gemiddelde tijd 
dat de mensen al MS hadden, het aantal schubs in het jaar vóór 
de start van het onderzoek en de mate van invaliditeit volgens de 
EDSS-scoretabel. De EDSS-scoretabel staat op MSweb>wat is 
MS>diagnose, zie onderaan. Tussen de groepen met Tysabri en 
met een placebo konden de onderzoekers op deze punten bij het 
begin van het onderzoek geen verschil vinden.

Ook tussen de twee studies was er bij de onderzoeksgroepen niet 
veel verschil. Alleen was de gemiddelde voorafgaande duur van de 
MS voor AFFIRM 5 jaar en voor SENTINEL 7 jaar. De 
gemiddelde EDSS-score bedroeg bij beide studies ongeveer 2,3 
en de hoeveelheid schubs in het voorafgaande jaar was ongeveer 1,5.  Dit zowel bij 
AFFIRM als bij SENTINEL en ondanks het feit, dat de deelnemers aan AFFIRM de zes 
maanden vóór de start geen geneesmiddelen gebruikten. 

Bij beide studies zorgden  de onderzoekers ervoor dat zowel behandelaars als 
deelnemers absoluut niet wisten of ze Tysabri dan wel de placebo toedienden of 

Expanded Disability 
Status Scale (EDSS) 

toegediend kregen. Dit heet een dubbelblind onderzoek. Tussentijdse schubs en andere 
ziekteverschijnselen werden op de gewone manier behandeld door andere artsen dan 
degenen, die bij de studie betrokken waren. Beide rapportages gaan tot in detail na om 
welke ziekten het ging en in hoeverre ze veroorzaakt zouden kunnen zijn door de studie. 
De geneesmiddelgroepen verschillen niet van de placebo-groepen in dit opzicht. Wel 
maakt het AFFIRM-rapport melding van zes gevallen van kanker, waarvan vijf in de 
Tysabri-groep. Het gaat om drie gevallen van borstkanker, één geval van beginnende 
baarmoederhalskanker en één geval van huidkanker. 

Resultaten
Het eindresultaat van beide studies is te zien in de tabel. Hierin staan de belangrijkste 
resultaten na twee jaar studie vermeld.

Het aantal mensen, dat meer dan 1 scorepunt verslechterde, daalde bij AFFIRM van 29 
naar 17 procent en bij SENTINEL van 29 naar 23 procent. 

Het jaarlijkse aantal schubs verminderde bij AFFIRM van 0,67 naar 0,22 en bij 
SENTINEL van 0,75 naar 0,33 

Hoewel ook Tysabri dus geen echt geneesmiddel is voor MS, heeft het wel een 
aanzienlijk remmende werking. Een combinatie van Tysabri met andere geneesmiddelen 
als Avonex lijkt weinig voordeel te bieden en is inmiddels trouwens door de Amerikaanse 
autoriteiten verboden. Dit komt door het optreden van een paar gevallen van de ernstige 
ziekte PML bij de SENTINEL-studie. PML staat voor Progressieve Multifocale 
Leukoencephalopathie en is een zeer ernstige ziekte, waarbij het myelineweefsel rond 
de zenuwen met grote snelheid wordt afgebroken. Een ook bij gezonde mensen 
voorkomend en doorgaans onschadelijk virus (het menselijk polyoomvrus JC) veroorzaakt 
in uitzonderlijke gevallen deze ziekte. 

Risoco van het krijgen van PML
De opvallend goede resultaten van de studies waren al na één jaar duidelijk aan het 
worden. De Amerikaanse toezichthouder op geneesmiddelengebruik, de FDA, achtte het 
in december 2004 dan ook ethisch niet langer verantwoord het middel aan mensen met 
MS te onthouden. Ze gaf toestemming tot het op de markt brengen van Tysabri. Tussen 
november 2004 en februari 2005 werden er 7000 mensen mee behandeld. Toen er 
echter in de SENTINEL- studiegroep twee gevallen van PML optraden, heeft de 
toezichthouder de toestemming in februari 2005 weer ingetrokken. Later bleek zich ook 
een geval van PML voor te doen bij iemand die met Tysabri werd behandeld voor de 



darmziekte van Crohn. 
Naar aanleiding van deze gevallen bekeek een internationale werkgroep onder 
voorzitterschap van dr. Tarek Yousri uit Londen of zich ooit PML had ontwikkeld bij 
mensen, die behandeld werden met natalizumab. Na het evalueren van de 
ziektegeschiedenissen van 3826 mensen kwam de werkgroep tot de conclusie, dat het 
risico van het krijgen van PML bij gebruik van Tysabri ruwweg geschat kan worden op 
1:1000 bij een behandeling gedurende 17,9 maanden. Het risico bij een langere 
behandelingsduur is onbekend. 

Eind goed, al goed?
Op grond van deze resultaten gaf een commissie van de FDA op 23 maart de aanbeveling 
het middel opnieuw voor behandeling van MS toe te staan. Daarbij zijn wel strikte 
voorwaarden geformuleerd voor de artsen (zie kader hieronder). 
In Europa moeten we nog wachten op een oordeel van de Europese commissie voor het 
toezicht op geneesmiddelen, de EMEA. Sommige Engelse artsen hebben een kritische 
toon laten horen over de hun inziens te hoge snelheid van handelen van de Amerikaanse 
FDA. Op de website artsennet.nl van de Nederlandse artsenorganisatie KNMG 
beschouwt een schrijver in de editie van 9 maart de behandeling als zeer effectief maar 
risicovol. De meeste neurologen hopen op een spoedige goedkeuring. Ook in ons land. 

*Mart Mantel is gepensioneerd klinisch chemicus; hij is medisch adviseur van MSweb.

Bron: N Engl J Med 2006; 354:899-967
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Voorwaarden gesteld door de Amerikaanse FDA voor verstrekking Tysabri:

Alleen mensen, die met hun dokter een verplichte lijst van vragen hebben ingevuld 
komen in aanmerking voor het middel
Het middel mag alleen per infuus gegeven worden in daarvoor bevoegde centra, waar 
het personeel getraind is en weet heeft van het risico van PML
Alleen mensen met een goede diagnose MS mogen het gebruiken  
Het mag niet gebruikt worden in combinatie met een ander geneesmiddel voor een 
immuunziekte, met uitzondering van een korte periode steroïden (prednison) bij een 
terugval  
Op de bijsluiter moet het risico van PML vermeld zijn  
De behandelende arts moet voordat hij Tysabri voorschrijft een checklijst invullen om 
er zeker van te zijn, dat aan alle voorwaarden is voldaan  
Voordat er een infuus wordt gegeven moet de verpleging een checklijst invullen om de 
mogelijkheid van het ontstaan van PML na te gaan. 
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MS Research Kunstprijs 2006 

Talentvolle Melanie Bosboom wint Eerste Prijs 

Voor het eerst is dit jaar de MS Research Kunstprijs uitgereikt en wel aan 
Melanie Bosboom. Ze kreeg de prijs voor een fantasieprikkelende foto. De 
veiling van haar werk en dat van andere kunstenaars leverde een flink bedrag 
op. Stichting MS Research financiert er de MS Fellowship mee: een subsidie 
voor een vierjarig MS onderzoeksproject.

Door: Marja Morskieft 

In een vol Kurhaus in Scheveningen is op 20 maart jl. 
de eerste MS Research Kunstprijs uitgereikt aan de 
jonge, talentvolle Melanie Bosboom. De prijs bestaat 
uit een verbronsd sculptuur en een geldbedrag van 
10.000 euro. De uitreiking  was het slotakkoord van een 
Lentelunch, georganiseerd door Stichting MS 
Research.  Aan de lunch, die bezocht werd door zo’n 
vierhonderd genodigden, was een veiling gekoppeld van 
werk van gerenommeerde kunstenaars – als Marte 
Röling en Jan Janssen - en  genomineerd werk van 
jonge kunstenaars. De kunstwerken waren belangeloos 
afgestaan. Het geld van de veiling was bestemd voor de 
financiering van het MS Research Fellowship 2006.

Stichting MS Research en kunst 
Stichting MS Research is een non- profit organisatie, 
die -zonder overheidssteun- fondsen werft voor stimulering en financiering van 
wetenschappelijke onderzoek naar de oorzaken van MS. De Stichting heeft een 
bijzondere relatie met kunst: via beeldende kunst, muziek en literatuur ontwikkelt 
ze activiteiten die geld opbrengen voor de financiering van onderzoek naar MS. In 
het logo van MS Research bevindt zich het kunstwerk ‘De helpende hand’ (ook als 
beeldje te koop); in Utrecht staat op het Centraal station  het werk ‘L’incontra’ –de 
ontmoeting -  van Wim Steins, een combinatie van een sculptuur en een 
beeldscherm waar iedereen een sms-je  (tegen een meerprijs) kan achterlaten. En 
nu dus een Kunstprijs voor veelbelovende kunstenaars. 

Melanie Bosboom 



Melanie Bosboom 
De winnaar van de eerste MS Research Kunstprijs is Melanie Bosboom (1971). 
Melanie is in 1996 afgestudeerd als lerares tekenen en schilderen, met als 
specialisatie ruimtelijke beelden. Ze heeft al een indrukwekkende lijst 
tentoonstellingen op haar naam staan. Melanie maakt beelden, foto’s en video’s. Ze 
werkt met textiele materialen, vaak mooie kleurige stoffen, maar ook met gips, 
hout en een ongebruikelijk materiaal als haar. Haar heeft voor Melanie de 
associatie met groei, zoals bij een boom. De groei van haar laat zien dat er nog 
verandering is, terwijl het lichaam stil lijkt te staan. De groei van haar laat 
verandering, leven zien, aldus Melanie. 
In veel van Melanies beelden en foto’s zijn benen erg aanwezig. Zelf zegt ze 
hierover: ”In eerder werk bestonden mijn beelden bijna alleen uit benen. Het 
bovenlijf en hoofd koppelde ik sterk aan gevoel, emotie die letterlijk uitgeschakeld 
wordt door de afwezigheid ervan. Onderlijf en bovenlijf, hebben ieder bijna een 
eigen leven en functie.”  

Het bovenlijf en hoofd zijn vaak 
verstopt –zoals een kind zijn hoofd 
verbergt en dan denkt dat niemand hem 
ziet- en dat wijst op een terugkerend 
thema in haar werk: ’Ik zie jullie niet, 
dus jullie kunnen mij ook niet zien.’ 
Deze dualiteit van situaties – het 
verdwijnen tegenover het zijn, raken 
tegenover geraakt worden -  vormt de 
basis van haar werk. Het menselijk lichaam maakt altijd deel uit van haar kunst. 
Mensfiguren stellen zich verdekt op, verbergen hun gezicht achter een grote 
haardos.  Eén beeld (zonder titel, 2000) laat dat goed zien: een mensfiguur zit 
voorovergebogen met haar hoofd tussen de benen. Ze verstopt zich letterlijk en 
figuurlijk. Melanie Bosboom speelt met de thema’s kwetsbaarheid en bescherming.  

Zelf zegt ze op haar website www.bosboom.mous-design.nl: “Beelden maken is 
spreken door te zwijgen, verschijnen zonder persoonlijk aanwezig te hoeven zijn, 
een plaats innemen in de wereld zonder in den lijve ruimte in beslag te hoeven 
nemen.”  

Lust voor het oog 
Haar beelden behandelen het menszijn op een heel directe, fysieke manier.  Ze 
laten menselijke wezens zien in een soms onwaarschijnlijke verschijning. Ze komen 
daardoor heel dichtbij en zijn soms onweerstaanbaar grappig. Of aangrijpend.
Lichamen kunnen tien benen hebben, die in de knoop liggen, mooie panty’s dragen, 
dansen. Voor  mensen met trage, stijve benen door de MS is dat een lust voor het 
oog, dat speelse spotten met (on)mogelijkheden. 

beeld van Melanie Bosboom, zonder titel (2000) 

“Vergeefse pogingen ondernemen om de vijand te misleiden of de dreiging de baas 
te blijven, schuilen voor naderend onheil of gekoesterd worden door een 
beschermende omgeving: dat zijn gebeurtenissen en situaties die de basis vormen 
voor mijn ideeën”,  aldus Melanie. Uitspraken waarin ook mensen met MS zich heel 
goed zullen herkennen. Wie doet het niet: de vijand misleiden, doen alsof er niets 
aan de hand is, de rolstoel thuislaten. Het ziekenhuis mijden, blijven zitten zodat 
niemand je ziet wankelen. Met mij is niets aan de hand! 

Prachtig beeld 
Een prachtig beeld is de vrouw (zonder titel 2001), in 
kleurige lappen gewikkeld, die ligt uit te druipen op 
een uitgeklapt wasrek. Haar lange haren hangen 
ontspannen naar beneden. Konden wij ons af en toe 
maar zo licht voelen! Zo zwevend boven het 
moeizame aardse bestaan.  Bevrijd van lastige 
voeten, scheefliggende tegels, drempels.  Je kunt er 
jaloers van worden, als je die vrouw zo ziet liggen. 
Hoe zou Melanie weten dat dit een diep gekoesterd 
verlangen van mensen met MS is?  En dan het beeld (zonder titel 2004) dat enkel 
uit benen lijkt te bestaan, gekleed in spetterend rode beenwarmers!  Om vrolijk 
van te worden.

Fantasie op hol 
Het winnende kunstwerk, een full color fotoprint (zonder titel 2005) laat de 
fantasie op hol slaan. Je ziet een jonge vrouw boven op een stapel meubels, hout, 
tapijten en rommel staan. Haar hand vastberaden aan een gordijnrail of iets 
dergelijks, als was het een roer van een vlot. Vóór haar strekt zich een prachtig 
meer uit, waarin de besneeuwde bergen aan de overkant zich spiegelen. Ze trekt 
eropuit! Met heel haar hebben en houden. Je zou zó mee willen. 

Je wordt dus vrolijk van Melanie Bosbooms werk. Het laat zoveel te fantaseren en 
te herinneren over. Jammer dat deze foto al verkocht is, voor 3000 euro nog wel. 
Fijn dat het ten goede komt aan onderzoek dat wellicht meer aan het licht brengt 
over het mysterie MS, al zouden het maar manieren zijn om ‘de vijand te misleiden’. 
Melanie Bosboom gaat "haar prijzengeld gebruiken om voor een langere periode  te 
werken, te onderzoeken en te experimenteren met haar foto’s,  beelden en video’s." 

Expositie
Melanie Bosboom heeft ook een expositieplaats gewonnen in het Atrium van 
Stadhuis Den Haag. Dinsdag 16 mei om 19.00 uur wordt deze expositie, inclusief de 
tentoongestelde foto's van Bosboom, geopend. De werken zijn te zien tot en met 
28 mei.

beeld van Melanie Bosboom, 
zonder titel (2001) 
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MS Fellowship, kunstenaars helpen onderzoekers

De MS Research Kunstprijs is in het leven geroepen om jonge, talentvolle 
kunstenaars te stimuleren. De geldprijs stelt hen in staat hun ambities in de kunst 
te realiseren. Tegelijkertijd brengen ze door het afstaan van werk  geld bijeen om 
de MS Fellowship mogelijk te maken. De MS Fellowship bestaat uit onderzoeksgeld 
dat om het andere jaar uitgereikt wordt aan een talentvolle jonge wetenschapper. 
Beginnende onderzoekers worden hiermee gestimuleerd  om zich aan MS- 
onderzoek te verbinden en hun talent en vindingrijkheid aan te wenden bij 
onderzoek dat MS de wereld uit moet helpen. De Fellowship moet hem of haar de 
mogelijkheid geven een eigen onderzoekslijn op te zetten en zich voor meerdere 
jaren met MS – onderzoek bezig te houden.

Mooie opbrengst: De Lentelunch, de veiling van kunstwerken en de verkoop van 
‘funloten’ (voor een diner met een topsporter bijvoorbeeld)  bracht dit jaar niet 
minder dan 365.000 euro op. Met dit bedrag wordt het onderzoek van dr. Leonie 
Bovens van het Erasmus Medisch Centrum gefinancierd. Zij doet onderzoek naar 
een natuurlijk afweermechanisme bij MS. Met de Fellowship is er voor vier jaar 
subsidie voor haar onderzoeksproject.
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MSzien 28/04/06 

Het mysterie van de witte stof (3) 

Op zoek naar het geheim achter MS

Na in deel 1 (MSzien 2005, nr. 5) te hebben uitgelegd dat MS een ziekte is van 
het centrale zenuwstelsel en in deel 2 (MSzien 2006, nr. 1) nader te zijn ingegaan 
op de basis (cellen, DNA en gen), duiken we nu wat dieper in de materie met 
aminozuren, eiwitten en membranen. Maar schrik niet, het blijft allemaal 
begrijpelijke taal.

door: Herbert Brok*

Van levensbelang
Eiwitten zijn van levensbelang  voor ons lichaam. Stellen we ons lichaam voor als een 
huis, dan zijn cellen de stenen en de eiwitten het cement. Eiwitten bestaan vaak uit vele 
honderden aminozuren en elk eiwit heeft een eigen karakteristieke aminozuurvolgorde. 
Er zijn 24 verschillende aminozuren. Cellen hebben de aminozuren nodig voor de groei, 
behoud en vernieuwing van ons lichaam. 
Acht van de 24 aminozuren kan het lichaam niet zelf maken, dat worden de essentiële 
aminozuren genoemd. Essentiële aminozuren moet je dus  op een andere manier 
binnenkrijgen, via de voeding in de vorm van dierlijke of plantaardige eiwitten. Naast de 
essentiële zijn er ook nog de niet-essentiële aminozuren die in beginsel door de lever 
aangemaakt kunnen worden. Maar dit is een tijdrovend en energievretend proces. 
Verstandig dus om ook deze niet-essentiële aminozuren via  voedsel tot je te nemen. 
Kijk daarvoor eens op www.voedingswijzer.nl of www.functionelevoeding.be. Wat er 
namelijk is, hoef je niet zelf te maken. 
Eet dus gevarieerd!

Hekje
Om de cellen waaruit ons lichaam is opgebouwd hun vorm te laten behouden staat er een 
soort hekje omheen, een membraan. Zou dat er niet zijn, dan zou je een grote 
ongeorganiseerde soep krijgen. Een celmembraan is voor te stellen  als de spouwmuur 
van een huis. Een membraan bestaat uit een dubbele laag van lipiden. Die zijn met hun 
waterafstotende kant naar binnen gericht, en met hun waterminnende kant naar buiten
(zie figuur 1 hieronder). 



In de celmembraan drijven allerlei eiwitten. Die zorgen er voor dat de cel, ondanks  het 
muurtje,  toch  kan “praten” met andere cellen en dat ze kunnen blijven reageren op 
signalen uit de omgeving. Eiwitten zijn  als het ware de brievenbus, de 
internetaansluiting, een muur-anker, een sleutelgat, de ramen en deuren van een huis. 
Sommige drijven echt, maar de meeste liggen toch min of meer vast, omdat ze 
verstrengeld zitten tussen de lipiden en/of omdat ze weer verbonden zijn met 
structuren binnenin de cel. Elk type cel heeft haar eigen typische patroon van eiwitten 
en uitsteeksels in de celmembraan (als voorbeeld zie figuur 2).

Zenuwcellen en dus ook hun uitlopers 
hebben zelf een membraan, waarbij 
myeline als een extra bescherm- of 
isolatielaag rondom de zenuwuitlopers 
gewikkeld is. De myelinemembraan 
komt zowel voor in het centrale (CZS) 
als in het perifere zenuwstelsel (PZS). 

Vreemde zaak
Bij de meeste MS-patienten lijkt het 
erop dat alleen of  vooral het myeline 
van het CZS wordt beschadigd en niet 
dat van het PZS. Op het eerste 
gezicht  een vreemde zaak. Myeline 
kun je isoleren uit donormateriaal, 
afkomstig van bijvoorbeeld de 
Hersenbank, met behulp van speciale 
centrifuges. Myeline-lipiden van het 
PZS en CZS verschillen namelijk niet 
of nauwelijks van elkaar. En dus wordt 
hun rol bij het ontstaan en voortgang 
van het ziekteproces bij MS in het 
algemeen niet als essentieel gezien, 
omdat MS nu juist een ziekte van het 

Figuur 2 

centrale zenuwstelsel is.  Opvallend is dat in het laboratorium  de ziekte MS niet 
nagebootst kan worden door gebruik te maken van myeline-lipiden. Interessant is wel 
dat er juist bij MS-patiënten wel antilichamen gevonden zijn tegen deze stoffen die de 
vorming van nieuw myeline zouden kunnen tegengaan.

Verder is inmiddels  al wel duidelijk  dat er grote verschillen in samenstelling zijn tussen 
het CZS- en het PZS-myeline. Veel van deze eiwitten zijn in staat om bij dieren een MS-
achtige ziekte op te wekken. Juist het vóórkomen van en de verschillen in samenstelling 
van zowel de aanwezige eiwitten binnen dit myeline, hun gebruikte bouwstenen (de 
aminozuren) als de genetische code (het gen ingebed in het DNA) zouden de sleutel 
kunnen vormen om te begrijpen hoe MS ontstaat. En om er  een therapie voor te kunnen 
ontwikkelen. Hier zal in deel 4 van de serie verder op worden ingegaan. 

MSzien, jaargang 2006, nummer 2 – rubriek ONDERZOEK

* Dr. Herbert Brok (1965) is immunoloog en verricht al jarenlang onderzoek op het 
gebied van MS.
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"Dat kun je niet braak laten liggen” 

  Het talent van Marianne Blijdenstein-Piël 

Marianne Blijdenstein-Piël (1943) is van jongsaf vertrouwd met MS. Haar moeder is 
ziek, naar later blijkt door een aan MS verwante ziekte, en Marianne neemt als 
kind de zorg voor het hele gezin op zich. Maar ze heeft ook een groot talent, voor 
tekenen. Tegen de verdrukking in ontwikkelt ze dat tekentalent en kan er later 
zelfs de kost mee verdienen. Ook wanneer ze zelf MS krijgt.

Door: Nora Holtrust

“Toen ik zes was zijn we verhuisd van Amsterdam naar Laren. 
Mijn vader wilde graag buiten wonen en het leek hem beter 
voor mijn moeder. Mijn moeder was al ziek toen ze mij kreeg 
en na mij kreeg ze nog drie kinderen. Mijn vader werkte de 
hele dag in Amsterdam en met vier kinderen moest er toch 
een heleboel werk gebeuren”, peinst Marianne, terwijl ze het 
verleden probeert terug te halen. 

”We hadden  heel wat personeel. Soms kwamen die mensen 
maar ze bleven ook vaak weer weg. Mijn moeder was namelijk 
‘moeilijk’ naar anderen toe. Ze dacht dat ze alles kon maar ze 
kon niks. Dat schrok de mensen af”. Wat er precies mis was met de moeder van 
Marianne was destijds onduidelijk. Haar moeder zelf dacht dat haar 
gezondheidsproblemen te wijten waren aan een aanrijding, in de oorlog, door een grote 
trailer.

Veel verantwoordelijkheid
Omdat Marianne als oudste  veel verantwoordelijkheidsgevoel had en er door dat gevoel 
ook altijd veel moest van haarzelf, deed zij veel in huis. “En omdat ik een tekenaar ben, 
zag ik veel. Ik zag mijn moeders onmacht en dan hielp ik haar even”. 

Marianne vertelt dat toen ze twaalf was haar vader met zijn handen in het haar zat. “Hij 
vroeg me of ik thuis voor mijn moeder en voor het gezin wilde zorgen. Ik had zoiets van 
jeetje. Ik ben naar een vriendin gegaan met een hele grote tuin, een bos eigenlijk, en 
heb een middag lang in dat bos rondgedoold en vond toen dat ik het moest doen. Ergens 
voelde ik me ook heel flink en stoer, dat ze dachten  dat ik dat kon”. Marianne was in die 
tijd natuurlijk nog leerplichtig maar  haar vader heeft er ‘dankzij een goeie babbel’  voor 
gezorgd dat ze als twaalfjarig  meisje thuis kon blijven, onder voorwaarde dat ze 
bijlessen kreeg. 

Marianne Blijdenstein-Piël 

Verliefd op nieuw huis
Op een gegeven moment verhuisde het gezin van Laren naar Blaricum. Vijftien jaar was 
Marianne en op slag verliefd op het nieuwe huis. Dat is ze altijd gebleven. Op een kleine 
onderbreking na woont ze nog steeds in hetzelfde huis dat ze als puber betrok. 

Toen Marianne 16 was, wilde ze toch wat meer doen dan alleen de huishouding thuis. 
Hoewel ze geen middelbare school had, kon ze toch terecht op de modeacademie van 
‘Braam & Wibaut’. Drie jaar lang reed ze met haar vader mee naar Amsterdam en deed 
ze ’s avonds de huishouding. Haar zusje zat intussen op de avondmulo, om overdag bij 
hun moeder te kunnen zijn. 

Theodotion
Marianne had al vroeg een vriendje en trouwde toen ze 21 was. Binnen tien maanden 
werd een dochter geboren en twee jaar later een zoon. Aanvankelijk woonde het jonge 
gezin bij de ouders in. Toen vond Marianne eindelijk  hulp voor haar moeder, in de 
persoon van mevrouw de Wit, die twaalf jaar trouw voor haar moeder gezorgd heeft. 

De laatste drie jaar van hun leven woonden haar ouders in het Theodotion, een 
verpleeghuis van de Johanniterorde. Daar kreeg de ziekte van haar moeder ook een 
naam: Transverse Myelitis*, een neurologisch symptoom veroorzaakt door een 
ontsteking van het ruggenmerg. Een zusje van MS dus.  

Haar vader kreeg op latere leeftijd Parkinson en kwam  in een rolstoel terecht. “Als ik 
kwam duwde hij mijn moeder en ik duwde mijn vader en dan reden we als een treintje 
door de gangen naar buiten ”. Veertien dagen na elkaar zijn ze overleden.  

Niet braak laten liggen... 
Na de dood van haar ouders keert Marianne weer 
terug naar het huis waar ze als vijftienjarige  zo 
verliefd op werd. In het midden van de jaren 
zeventig kwam er eens een bevriend echtpaar bij 
Marianne en haar man op bezoek die ‘ontdekten’ 
dat Marianne heel goed kon tekenen. “Ik kon heel 
goed eventjes zo’n krabbel maken. Die tekeningen 
lagen bij wijze van spreken allemaal onder mijn 
bed. Mijn vrienden zeiden: maar Marianne, dat kun 
je niet braak laten liggen. Dat bleef  maar door 
mijn hoofd malen. Ik dacht steeds: dat mag ik niet 
braak laten liggen”. 

Marianne stapt naar het Rosa Spierhuis* met een hele stapel schetsblokken onder haar 
arm en vraagt of ze daar mag exposeren. Dat mag. De commissie die het moet 
beoordelen is enthousiast. “Ik heb toen meer dan 30 tekeningen verkocht. Een jaar later 
volgde een expositie in het Singer Museum. Daar verkocht ik nog veel beter. Ook litho’s 
en aquarellen. Daarna is het eigenlijk allemaal vanzelf gegaan. Kijk, mijn vader vond dat 
ik iets moest leren waar ik mijn geld mee kon verdienen en daarom ging ik naar de 

Huisje Schaapherder Meentweg 



modeacademie. Maar de drang om vrije kunst te scheppen heb ik eigenlijk altijd gehad”.  

Als haar huwelijk geen stand blijkt te houden, moet Marianne opeens voor brood op de 
plank zorgen. “Gelukkig is me dat redelijk goed afgegaan. Het ging wel met veel spanning 
gepaard, van red ik dat wel. Ik had hoge vaste lasten, maar het is me gelukt. Ik heb heel 
veel geëxposeerd en we konden er van leven”. 

En dan de diagnose MS
De kinderen waren nog klein toen de neuroloog bij Marianne de diagnose ‘waarschijnlijk 
MS’ stelde. “De emotie die ik toen voelde weet ik me nog heel goed te herinneren. Ik 
schoot helemaal vol. Ik kende natuurlijk het proces van mijn moeder, hoe het met mijn 
moeder was gegaan. Om het zeker te weten moest ik een ruggenmergpunctie laten doen. 
Maar dat wilde ik niet; er was immers toch geen geneesmiddel voor”.

Achteraf gezien heeft Marianne wel eerder ‘MS-signalen’ gehad. Toen ze op de 
modeacademie zat bijvoorbeeld. “Opeens was de tram grijs en waren de mensen grijs, ze 
bewogen wel, maar alles was grijs”. Achteraf beseft ze dat de oogarts toen al 
vermoedde dat ze MS had. Of na de geboorte van haar dochter, toen ze de 
veiligheidsspelden niet kon vastpakken. Haar oom, die dokter was, weet het aan vitamine 
B gebrek. En ja, na enkele vitamine B-injecties ging het weer een stuk beter.

De MS heeft zich lange tijd mild gedragen bij Marianne. Maar sinds een jaar of vier 
moet ze aan hulpmiddelen geloven. De trippelstoel, de scootmobiel en de rolstoel hebben 
hun intrede gedaan in huize Blijdenstein.

Man ontmoet op expositie
Door de schilderkunst heeft Marianne niet alleen haar 
gezin kunnen onderhouden, ze heeft daardoor ook haar 
huidige man ontmoet. Sybert Blijdenstein kreeg een 
kaart met één van de aquarellen van Marianne, die toen 
nog Piël heette. Die kaart sprak hem dusdanig aan dat 
hij een expositie van haar bezocht.  

Na afloop van de expositie ging Marianne de 
overgebleven aquarellen ophalen en liep daar een koper, 
Sybert, tegen het lijf. Hij vroeg haar of zij zijn 
kinderen wilde schilderen maar dat drong niet tot haar door, overdonderd als ze was 
door het feit dat hij zes aquarellen tegelijk van haar had gekocht!  

Het sprookje begint dan nog niet meteen. Maar uiteindelijk volgt ‘de klik’ en inmiddels 
zijn ze al weer twaalf jaar gelukkig getrouwd. Op het moment dat Sybert Marianne ten 
huwelijk vraagt, heeft ze al MS. Zij vindt dat Sybert zich door een neuroloog moet laten 
voorlichten over “de rotziekte die MS is. Ik liep toen nog en hij geloofde niet dat ik MS 
had. Hij zei, dat doe ik niet. Of je nu wel of niet MS hebt, ik wil gewoon met je 
trouwen”.

In 1993 zijn ze getrouwd. In 2001 krijgt Marianne een trippelstoel. “Voor die tijd 

hebben we nog heel veel gedaan”, zegt Marianne, “veel gewandeld en geskied en zo. Maar 
nou zit hij met de gebakken peren”. 

* Het Rosa Spierhuis is een verzorgingshuis voor bejaarde kunstenaars 
* zie over Transverse Myelitis: www.myelitis.org.
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Zeven vragen plus een

aan zes mensen met MS 

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

Door: Hanneke Douw

Dorothé  van Dijk is 41 jaar en woont in Helmond. Vanaf haar 35ste heeft ze MS. Ze is 
getrouwd en heeft twee dochters van 10 en 7. Ze is mededirecteur van 
Kinderdagverblijf  “De Ontdekking” in Gemert en ze voelt zich zoals ze zelf zegt “op dit 
moment redelijk”. Ondanks drie schubs, waarvan de laatste, in 2005, haar een gevoel van 
doofheid aan de linkerzijde bezorgde. 

Eigenlijk is ze secretaresse, ze was een tijd
werkzaam in de marketing. Maar in 2002 startte 
ze met een partner het kinderdagverblijf. 
Inmiddels werken er tien leidsters, heeft ze zelf 
een assistente voor 5 uur en zijn er 59 plaatsen 
voor kinderen beschikbaar voor kinderen van 0 tot 
13 jaar. 
Een druk bestaan met MS, maar Dorothé kan het 
vooralsnog prima aan. Ze werkt 30 uren in de week, 
en haar man heeft ook een drukke baan. Twee 
dochters, twee katten en een hond houden haar 
thuis wel aan de gang. Dorothé, met haar warme 
zuidelijke tongval, is een goed voorbeeld van hoe je 
om kunt gaan met een chronische ziekte. Carpe Diem (Pluk de dag) is haar motto. 

Aan haar dus de zeven vragen plus een. 

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

“Ik ben ambitieus, wil graag iets bereiken, iets afmaken. Moeite heb ik met mensen die 
boven me staan. 
Verder is het glas voor mij altijd halfvol. 
Ik ben optimistisch, vind het al gauw gezellig en  heb een hekel aan ruzie. 
En ik denk in het klein. Ik doe wat ik kan in mijn directe omgeving”. 

Dorothé van Dijk op haar 
kinderdagverblijf 

2. Nu je te maken hebt gekregen met MS… in hoeverre heeft dat jouw leven 
veranderd?

“Eigenlijk niet. Voor de diagnose was ik in loondienst en werkte 24 uur. Na de diagnose 
ben ik een tijdje 12 uur gaan werken. Maar dat had weinig met MS te maken. De 
werksfeer was niet goed en dat beviel me niet. 
Ik kan me nog steeds niet een echte voorstelling maken van MS en wat dat is. Met het 
dove gevoel in een gedeelte van mijn lijf kon ik niks. Je kunt zeggen dat ik MS als het 
ware ‘parkeer’. Op het moment dat het er is, beleef ik het als heel heftig, maar verder 
leef ik gewoon door. Alleen  maak ik het niet meer al te laat. Niet meer zoals vroeger, 
tot heel laat doorfeesten. Ik let wat meer op mezelf”. 

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

“Ik heb geen idee. Ik ken maar heel weinig mensen met MS. Er woont een vrouw bij mij 
in de straat. Zij heeft MS en maakt gebruik van een aangepaste auto en een 
scootmobiel. Verder ben ik op dit moment niet in de fase waarin ik contact zoek met 
andere mensen met MS. Ik ken  ook geen mannen met MS. Mannen in het algemeen doen 
wel veel zieliger. Als ze een griepje hebben is dat vaak al teveel”. 

4. Ben je tevreden over hoe artsen en verpleegkundigen met (jouw) ziekte 
omgaan?

“Eigenlijk niet. De huisarts die ik destijds over mijn eerste klachten consulteerde nam 
me niet serieus. U zult het wel druk hebben, zei hij. Ik was net bevallen van mijn eerste 
kind.
Later, toen ik oogklachten kreeg, ben ik naar een nieuwe huisarts gegaan. Hij verwees 
me gelijk door naar een oogarts. Die zei na mijn ogen te hebben onderzocht: ”ach 
mevrouwke, er zijn meer mensen met MS”. Ik wist niet waarover hij het had. Op MSweb 
vond ik vervolgens alle informatie over MS. De symptomen die werden beschreven 
herkende ik direct. 
Toen ik door een neuroloog tijdens mijn shub in de herfst van 2005 werd onderzocht, 
voelde ik me aan mijn lot overgelaten. Hij vond dat ik meteen een 5-daagse kuur 
solumedrol moest volgen, ook al zou ik met man en kinderen naar Hongarije gaan voor een 
korte vakantie. Het is meer de manier waarop hij ons dat vertelde, zo van: "Ik raad u 
aan om meteen te beginnen". Verder moest ik alles met de MS-verpleegkundige regelen. 
De neuroloog had geen tijd om verdere vragen te beantwoorden. 
Ik ben naar de MS-kliniek in Nijmegen gegaan en daar hoorde ik dat medicatie in dit 
stadium best kon wachten. 
Nu denk ik: wees duidelijk tegen je patiënt, toon enig medeleven en begrip. De 
klantvriendelijkheid is vaak ver te zoeken. 
Misschien uit zelfbescherming. Deze mensen hebben immers de hele dag te maken met 
nare ziekten”. 

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



“Dat vind ik moeilijk. Op dit moment maak ik geen gebruik van de voorzieningen. Ik ben 
erg onhandig en vergeetachtig, maar daar heb je geen hulpmiddelen voor nodig. In 
gebouwen waar ik kom, valt me de ontoegankelijkheid wel op”. 

6. Hoe sta je tegenover alternatieve geneeswijzen of medicatie?

“Daar heb ik geen zin in. Als anderen het willen proberen, prima. Maar geen bijen 
steektherapie voor mij. Met de man van een vriendin, die ALS (zeer progressieve 
spierziekte) had, ben ik  meegegaan naar een  bijensteek sessie. Het was haar laatste 
hoop, dat snap ik wel. Toch bekeek ik het allemaal met zeer veel scepsis. Het heeft ook 
niet mogen baten. Zeg nooit nooit, maar ik ben er huiverig voor. Mensen worden vaak zo 
bedrogen, ik hou er niet van. Eigenlijk ben ik gewoon heel nuchter, saai misschien wel”. 

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

“Op mijn achttiende zou ik hebben gezegd: doe mij maar dementie op mijn zestigste. 
Zestig  was toen nog zo ver weg. 
Nu weet ik wel beter. Je kunt beter in een rolstoel zitten en je hoofd er nog bij hebben. 
Je geestelijke vermogens behouden is zo veel belangrijker dan uit de voeten kunnen”. 

7. Je hebt een eigen bedrijf... Hoe zie je de toekomst?

“Wel goed eigenlijk. Ik moet nú eruit halen wat erin zit. 
MS zit op dit moment niet vooraan in mijn leven. Mijn man heeft een drukke baan. Ikzelf 
werk 30 uur. Mijn kinderen weten waarschijnlijk niet eens wat ik heb. Dat vind ik nu ook 
nog niet nodig, het komt gewoon niet ter sprake. 
Het leven is nu goed, je wordt ouder en de mensen om je heen worden steeds 
belangrijker, dat heeft niks met MS te maken. Of je het leuk hebt in je eigen kring, dat 
is belangrijk. 
Dat ik positief ben ingesteld, helpt wel. Maar... als je op een goed moment echt niks 
meer kan, is het de vraag of je nog wat hebt aan positief denken”. 

Kijk verder op www.deontdekking-kdv.nl
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MS-telefoon bestaat 10 jaar 

Een goed functionerend luisterend oor 

Als je net te horen hebt gekregen dat je MS hebt, maak je een moeilijke periode 
door. Ook later zijn er tijden dat het je allemaal aanvliegt, de machteloosheid, de 
onzekerheid. Je zou met iemand willen praten, maar je familie en je vrienden 
hebben ook verdriet, om jouw ziekte. Een 'luisterend oor' dat wat verder van je af 
staat zou welkom zijn.

Door: Trudy Mantel

Tien jaar geleden heeft de Multiple Sclerose Vereniging 
Nederland (MSVN) die behoefte onderkend. Op het Landelijk 
Bureau van de MSVN kwamen regelmatig telefoontjes binnen van 
mensen die wilden praten over hun situatie. Er was echter 
behoefte aan een wat meer gestructureerde aanpak, ook al 
omdat de medewerkers van het bureau door hun andere werk 
onvoldoende tijd konden vrijmaken voor diepgaande gesprekken. 
In februari 1996 stelde het bestuur een werkplan vast en toen 
kon het beginnen. 

Vrijwilligers
Bert Aarts heeft het allemaal meegemaakt. Hij is negen jaar lid geweest van het team 
van de MS-telefoon, nu is hij lid van het bestuur van de MSVN. Hij vertelt: "We 
begonnen met een team vrijwilligers, die niet allemaal zelf MS hadden, maar wel direct 
betrokken waren. Ze werkten, en dat doen ze nog steeds, van huis uit met een telefoon-
doorschakelsysteem. Op het Landelijk Bureau was een vrijwilligster die veel informatie 
had verzameld over MS en er was een coördinator die ook zijn steentje bijdroeg. Al 
doende leerde men, zeker ook van elkaar. Er ontstond een lijst van 
doorverwijsmogelijkheden en ieder had zijn eigen verzameling gegevens. De nadruk 
heeft steeds gelegen op het luisteren naar  de beller, ook al wordt het begin van het 
gesprek veelal gevormd door een medische of praktische vraag". 

Team
In die tien jaar zijn er natuurlijk mutaties geweest in het team. Het was gelukkig altijd 
weer mogelijk om nieuwe mensen te vinden. Ze meldden zich spontaan en anders was een 
oproep in MenSen, het ledenblad van de MSVN, voldoende om enthousiaste mensen te 
krijgen. De laatste jaren is er een gedegen sollicitatieprocedure en een stevige 
inwerkperiode met een vaste coach tijdens de eerste maanden van deelname. Het team 
heeft dit zelf georganiseerd, om goede nieuwe teamgenoten te kweken, maar ook om 



nieuwe teamleden niet meteen in het diepe te gooien. De MS-telefoon heeft op het 
moment dertien teamleden. Drie van hen zijn Wil, Helene en Liny.
Wil is negenenvijftig en kreeg haar diagnose MS in 2003, na vijfentwintig jaar klachten. 
Ze begon met het werk bij de MS-telefoon in 2004 nadat ze zelf met vragen gebeld 
had. Ze was zo onder de indruk van het 'luisterend oor' dat ze kreeg, dat ze zich heeft 
gemeld als medewerker. 

Helene is vijftig jaar en zij kreeg MS in 1996, het jaar dat de MS-telefoon is gestart. 
Ze werkt sinds 2000 bij de MS-telefoon, ze wilde weer iets gaan doen nadat ze was 
opgekrabbeld uit een schub. Van een beroepskeuzeadviseur kreeg ze het advies om iets 
voor de MS-telefoon te gaan doen. "Eerst wimpelde ik het af, maar na goed nadenken 
paste het wel bij mijn interesses, kwaliteiten en mogelijkheden. Ook had ik natuurlijk al 
veel kennis vergaard over MS". 
Liny is zesenvijftig en heeft al tweeëntwintig jaar MS. Ze is acht jaar secretaris 
geweest van een regionale werkgroep. Daar werd ze ook vaak gebeld door nieuwe leden 
met vragen. “Dat sprak me erg aan, dus toen ik in 2003 een oproep las voor MS-
telefoonmedewerkers heb ik gesolliciteerd en ik ben gelukkig aangenomen”. 

Dienst
De MS-telefoon is bereikbaar op werkdagen van twee uur 's 
middags tot negen uur 's avonds. Die tijd is verdeeld in twee 
dagdelen, van twee uur tot half zes en van half zes tot negen uur. 
De meeste vrijwilligers nemen één dagdeel per week voor hun 
rekening. Hoeveel telefoontjes er in zo'n 'dienst' binnenkomen is 
heel verschillend; de ene keer niets en de andere keer vier. De 
gesprekken zijn altijd anoniem, de beller hoeft zijn of haar naam 
niet te zeggen en het telefoonteam houdt geen lijst bij van wie er 
belt. Alleen als er veel gebeld wordt over één onderwerp, 
bijvoorbeeld een krantenartikel over nieuwe medicijnen, hebben 
de teamleden contact met elkaar over hoe ze de informatie moeten verwoorden naar de 
bellers. Ook houden ze bij over welke onderwerpen gebeld wordt. Het luisteren is het 
belangrijkste, maar ook op praktische vragen heeft het telefoonteam meestal een 
antwoord. Wil zegt hierover: "Soms geef ik, als ervaringsdeskundige, praktische 
adviezen. Maar alleen over huis-tuin-en-keukenproblemen, want medische adviezen geven 
we beslist niet, we zijn geen artsen". Dit jaar zijn vragen over zorgverzekeringen en de 
WIA ( Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) actueel, maar normaal gesproken 
is praten over MS nummer één op de top 10 van onderwerpen. 

Anoniem
Omdat de anonimiteit van de bellers gewaarborgd moet zijn, kunnen de medewerksters 
niet te veel ingaan op de aard van de gesprekken, maar soms zijn er gekke dingen. 
Helene: “Laatst had ik een beller die beter een andere lijn had kunnen bellen. Het bleek
een seksbeller, daar ben ik behoorlijk door van slag geweest". Zo zijn er ook mensen 
geweest die belden over de vertrektijden van de trein. En Wil kan heel boos worden als 
mensen  vertellen dat ze bij de neuroloog vandaan komen met het bericht: "U heeft MS, 
hier heeft u een boekje en een folder, leest u dat maar eens rustig door en maak over 

een paar maanden een nieuwe afspraak". Wil: "Dan vraag ik me altijd af wie er een 
beschadiging in de hersenen heeft, de MS patiënt of de neuroloog". 

Soms bellen mensen meer dan eens. Helene vertelt dat dat vooral gebeurt als iemand 
net de diagnose MS heeft gekregen. "Er zijn dan vaak veel vragen en er is veel behoefte 
om te praten over alles wat met MS te maken heeft. Alleen al het delen van de klachten 
kan een verademing zijn. Wat doet het met je, waar loop je tegenaan, hoe is het voor je 
partner en kun je je werk wel blijven doen? Omdat wij ook MS hebben weten we van 
wanten". Soms  bellen mensen ook terug, wanneer de telefoonmedewerker iets op moet 
zoeken of navragen. Want natuurlijk kun je  niet op alle vragen  direct een antwoord 
hebben. Als het bijvoorbeeld gaat om het specialisme van anderen - zoals bij vragen 
over verzekeringen -  verwijzen ze door. En bij medische vragen verwijzen ze door naar 
de huisarts of de neuroloog. Maar als de beller dat vraagt, willen ze ook wel hun eigen 
ervaringsdeskundigheid inbrengen. 

Feedback
De vrijwilligers hoeven het niet alleen te doen: één maal per maand vergaderen ze. Dan 
geven ze elkaar feedback, want soms kunnen gesprekken heel emotioneel en 
confronterend zijn. Heel zinvol volgens Liny: “Je kunt met elkaar praten over 
gesprekken die je nog steeds bezig houden. Want dat heb ik soms wel: als iemand me 
belt en ik kan geen bevredigend antwoord geven, dan blijft het me bezig houden”. En Wil 
zegt hierover: “Een gesprek kan heel dicht bij je zelf komen en veel emoties opwekken, 
want wij van het MS-team hebben immers allemaal zelf MS".  

En natuurlijk moeten de teamleden op de hoogte zijn van allerlei regels in de 
voorzieningen die er zijn voor chronisch zieke mensen. Ook de veranderingen in de zorg 
zijn een gespreksonderwerp. Naast de vergaderingen organiseert het bestuur van de 
MSVN tweemaal per jaar een trainingsbijeenkomst van anderhalve dag. Daar krijgen de 
medewerkers gesprekstechnieken en leren ze  omgaan met emoties. Soms kiezen ze ook 
wel eens voor een bepaald thema, zoals hoe om te gaan met euthanasievragen, 
seksualiteit en MS en het bewaken van je eigen grenzen. 

Lotgenotencontact
De MSVN hecht veel waarde aan  de MS-telefoon. Bert Aarts 
vertelt daarover: " De MS-telefoon draagt  wezenlijk bij aan 
de kerntaken van de vereniging. Zowel op het gebied van 
informatievoorziening,  MS-inhoudelijk en MSVN-
organisatorisch, als op het gebied van lotgenotencontact. Het 
is immers een intens individueel  contact, ook al is het 
anoniem, of juist daardoor. Soms ook lang qua gespreksduur en 
qua frequentie. En uit de registratie en de analyse van de 
gesprekken komen signalen  die van belang zijn voor de 
kerntaak belangenbehartiging. 

En wat vinden de medewerkers ervan? Wil: "Het geeft veel voldoening als je na een 
gesprek weet en voelt dat je de beller geholpen hebt, het maakt niet uit hoe. Door te 



luisteren,  een verwijzing te geven of een praktisch advies. In de meeste gevallen 
hebben we tevreden  bellers en dat is de kracht van ons MS telefoonteam. Want als je 
over een team spreekt, nou dan zijn wij dat wel". En Helene vindt: "Het werk geeft veel 
voldoening, het team werkt hard en staat niet stil in zijn ontwikkeling. We blijven 
werken aan het nog beter maken van de MS-telefoon". En Liny vindt het nog steeds heel 
leuk om te doen en hoopt het nog heel lang vol te houden. 
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De MS-telefoon is op werkdagen te bereiken van 14.00 uur tot 21.00 uur via het 
telefoonnummer 0900 821 21 08, ook voor mensen die geen lid zijn van de MSVN.
De kosten van een gesprek bedragen € 0,10 per minuut. 
De website van de MSVN is www.msvereniging.nl.
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De sta-op-stoel  

een nieuwe ervaring in staan

DOOVEPRODUCTS staat voor vernieuwing en verandering in de zorg. Het bedrijf 
richt zich met bijzondere producten, concepten en diensten op de verbetering van 
de mobiliteit van specifieke groepen zieken en gehandicapten. Als je de folder leest 
denk je: hier is een groep mensen aan het werk die de behoeften van 
gehandicapten begrijpt. Lees maar mee: 
“De toenemende vraag naar zorg stelt ons allemaal voor bijzondere uitdagingen. Wij 
gaan die uitdaging aan, verlaten vaste patronen, gebruiken inventiviteit, creativiteit 
en zoeken actief de grenzen op. Het vinden van nieuwe mogelijkheden geeft 
energie, plezier en vooral resultaat.” 
’s Kijken of dat allemaal klopt, dacht Hanneke Douw, en ging naar de workshop 
STAAN van DOOVE PRODUCTS waar de lichtgewicht sta-op- rolstoel werd 
gedemonstreerd. 
Een verslag.

Door: Hanneke Douw-Faut

Magere opkomst
De locatie liegt er niet om. Om 11 uur ‘s morgens worden de deelnemers 
aan de workshop ontvangen in een van de mooiere ruimten in het geheel 
gerenoveerde Olympisch stadion in Amsterdam. Al sla je dan zelf geen 
deuk meer in een pakje boter, het uitzicht op het stadion en de 
sintelbaan geven je even het gevoel in beweging te zijn en sportief. En 
dat is precies de bedoeling van de bedenkers van de workshop. In totaal 
zijn we met drie deelnemers aan de workshop en dat valt tegen. Bij 
navraag blijkt dat DOOVECAREGROEP nog weinig aan PR doet. 
Een website en mond tot mond reclame moet het hem vooralsnog doen. 
En verder praten de rayonmanagers en de ergotherapeuten van 
DOOVECAREGROEP met revalidatiecentra. Zelf wijten ze de magere 
opkomst aan communicatie stoornissen en koudwatervrees.

Voordelen van staan
Alvorens de sta-op-stoelen mogen worden geprobeerd, toont een powerpoint-presentatie 
ons de voordelen van het staan in je rolstoel  Maar ook een fan en gebruiker van de stoel 
vertelt ons hoe gelukkig hij is, nu hij eindelijk zelf rechtop kan staan, net als gewone 
mensen. De man heeft een dwarslaesie en kan zijn armen ook maar gedeeltelijk 
gebruiken.



Op het scherm zien we intussen wat het belang is van staan. Er zijn niet alleen medische 
voordelen aan verbonden, maar ook functionele, psychosociale en maatschappelijke. Uit 
grafieken blijkt dat de mens zich prettiger voelt als hij kan staan, de bloedcirculatie is 
beter bijvoorbeeld en de darmen werken zoals het hoort. Spasmen verminderen, 
vermoeidheid neemt af en het slapen lukt beter. 
Ondertussen vertelt de ervaringsdeskundige hoe belangrijk het is om te kunnen staan 
tijdens werk, feestjes en gesprekken. Oog in oog staan is nu eenmaal bevorderlijk voor 
het gevoel van eigenwaarde. Het altijd moeten aankijken tegen billen is geen pretje. Wij 
kunnen het van harte beamen. Bovendien moeten in een samenleving, waarin de nadruk 
ligt op  bewegen en het voorkomen van obesitas, ook mensen met een functiebeperking 
de kans krijgen hier iets aan te doen. 
Daar zit wat in. De vermoeidheid die staan met zich mee brengt neem je dan 
waarschijnlijk voor lief. 

Vragen tijdens de lunch
Samen met de ervaringsdeskundige, de ergotherapeut en de rayonmanager spreken we 
vervolgens over de voors en tegens van staan-in-een-stoel onder het genot van een lunch. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met de kracht in je armen? Veel mensen met MS 
voelen krachtverlies en de sta-op-stoel in zijn basisvorm moet je met de hand bedienen. 
Kun je niet voorover vallen als je staat? En wordt zo’n stoel vergoed, want hij zit niet in 
het basispakket van de WVG. Hoe groot zijn de verschillen per gemeente als het gaat 
om vergoedingen? Is het persoonsgebonden budget wellicht een oplossing? Allemaal 
vragen, waarop het antwoord moet wachten tot het moment dat we de stoel 
daadwerkelijk gaan uitproberen. 
Dat gebeurt na de lunch. 

De sta-op-stoel in gebruik 
We worden geholpen met het gaan zitten in de stoel. Op het eerste oog lijkt het een 
gewone rolstoel, iets breder wellicht, maar dat komt door de beugels aan de zijkanten. 
Die moeten onder de knieën worden bevestigd, een  kwestie van een handigheidje. Na 
een aantal keren kun je dat zelf. Als je goed vastzit en de riem om je middel ook is 
aangetrokken kun je je met behulp van de beugels omhoog duwen. 
Dat vraagt niet veel kracht. Twee veren die op jouw gewicht zijn 
afgesteld zorgen ervoor dat je ook weer gemakkelijk in zit kunt 
komen. Kracht in je armen heb je daarbij niet echt nodig. De stoel 
rijdt soepel en licht. Hij weegt 16 kilo, als de wielen eraf zijn nog 
maar 12 à 13 kg. 
Je kunt hem dus zelf in de auto meenemen, hoewel het handiger is 
als je daar iemand voor hebt, zo verklapt de ervaringsdeskundige. Toch een nadeeltje. 
De stoel oogt dan misschien niet groot, maar hij is niet zo simpel hanteerbaar als een 
gewone rolstoel. Toch zijn we niet ontevreden. Zeker voor werk en feestjes, maar ook 
voor het gewone huishouden lijkt hij goed te voldoen. 

Vergoeding
De voordelen van de stoel zijn schier onuitputtelijk, dat laat de workshop wel zien. 
Maar dan toch nog: Krijg je de stoel wel via de WVG? 

De basisstoel kost ruim 5000 euro. Alle extra’s zitten er dan nog niet op. Wellicht heb 
je een elektrische bediening nodig of een andere hoofdsteun. Dat kost allemaal extra 
geld.
Natuurlijk beloven de DOOVE- jongens je te helpen met de aanvraag, maar de vraag is 
of ze voldoende expertise hebben om dat in voorkomende gevallen ook voor elkaar te 
krijgen. Je kunt de gemeente ook een kostenplaatje voorschotelen. Als je minder last 
krijgt van decubitus, urineweginfecties en je jezelf waardevoller voelt omdat je kunt 
staan, vermindert dat de kosten van zorg en doktersbezoek op  langere termijn. Maar 
rekent de gemeente ook zo? 
Feit blijft dat gemeenten onderling verschillen in  de toewijzing van een sta-op-stoel. 
Vaak wordt het nog gezien als overbodige luxe. Het is dan niet de goedkoopste adequate 
oplossing en de gemeente wijst de aanvraag af. 

Voor wie toch echt zo’n stoel wil is de workshop STAAN en het gesprek met de 
medewerkers van de DOOVECAREGROEP beslist een aanrader. Zij zullen zeker hun best 
doen je te helpen met de aanvraag. Kortom, DOOVECARE lijkt wat beweerd wordt in de 
folder ook echt te willen waarmaken. Kom er maar eens om, in zorgland! 

Voor meer informatie
DOOVE PRODUCTS, telefoon 0180-637000 of www.doove.nl/lifestand.
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