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naMenS
Elk nadeel heb z'n voordeel...

Zomer 2004. Er zijn slechtere momenten dan deze, zittend in de zon... 
Onder de parasol, uiteraard. Je energiebalans niet bij voorbaat op nul 
zetten.

Eerst even de 
enquête invullen van 
de Lancet, dat 
Engelse blad voor 
wetenschappelijk
medisch onderzoek. 
Ze willen twee 
dingen weten. Ten 
eerste: wat op dit 
moment de 
belangrijkste
bedreiging van de 
gezondheid is in 
Nederland. Ze 
verwachten vast 
dat je dan kanker, 
hart- en 
vaatziekten of MS 
invult. Maar het antwoord is eigenlijk al vele jaren hetzelfde: 'Onze 
belangrijkste bedreiging is het verkeer'. 

Waar toch? Denk eens aan de vele doden en gewonden elke dag en aan de 
milieuverontreiniging. En ten tweede wat wereldwijd de belangrijkste 
bedreiging is van de gezondheid? Ook daar zit weinig beweging in. 'Gebrek 
aan solidariteit'...
maar of ze dat bedoelen?

Dan is het tijd voor de printjes van de stukken in MSzien. Over het nut 
van bewegen... dat je zelfs als rolstoeler baat kunt hebben bij de adviezen 
van een fysiotherapeut. Een cursus voor nadat je de diagnose MS hebt 
gekregen? Denk niet dat ik dat zou doen, trouwens.

Terecht die kritiek op Valys. Goed die columnserie. En dat verhaal over die 
kleine hulpmiddelen die je kunt kopen, die kleine dingen die soms zo 
makkelijk kunnen zijn... een touwtje om de deur achter je dicht te 
trekken, een ooglapje, niet gek eigenlijk.

De ruggenprik niet meer nodig om meer te weten te komen over je 



myeline. Mooi dat. Heb ik nog wel gehad. En over myeline gesproken: een 
speciale studiebeurs voor die knappe mevrouw van de universiteit in 
Groningen, Wia Baron, die voor ons aan het zoeken is of er iets te doen is 
tegen de afbraak ervan. Zij heeft daarvoor nu een paar ton euro gekregen 
van MS Research. Stel je voor dat ze het vindt? Maar is die hoop eigenlijk 
reëel? Ze is al tien jaar bezig.

OK; dan is het tijd voor weer zo'n leuk verhaal van die Hanneke Douw met 
haar reis door Kenia. Neushoorns, olifanten, hyena's, zebra's en de geur 
van cheeta's. Je gedachten dwalen ver weg.

Kwart voor vijf 's nachts. De wekker krijgt waarschijnlijk maar twee 
piepjes de tijd. Gek dat je dat nooit precies zult weten. Uit! Wassen. 
Aankleden. Brood mee. TV aan. Teletekst. Geen bijzonderheden. De rest 
lezen we straks wel.

Auto. Lekker rustig nog. Vroeg beginnen heeft zo z'n prettige kanten. 
Waarom doen de stoplichten het eigenlijk op zo'n uur? Ben de enige!

- "Mogge".
- "Mogge".

Eerst even naar de koffieautomaat. Op je bureau liggen al twee stapeltjes 
papier. Computer aan. En dan de volgorde van je bezigheden bepalen.

-"Sigaret?"
- "Nee joh. Je weet toch dat ik ben opgehouden met roken na al die 
verhalen over longkanker..."

Om half acht 's ochtends al de eerste werkbespreking. Het lijkt hectisch 
maar is zo heerlijk, eigenlijk.
- "Is er nog nieuws?"
Geen antwoord. Dus niet. Koffieautomaat.

Twee telefoons bij de hand. Snel aan de slag. Wachten. Doorverbinden. 
Opzoeken. Uitwerken. Aantekeningen. Afspraken maken.

- "Welk werkwoord hoort bij loftrompet? Steken?
- "Zeker... maar vraag me niet waarom".

- "Is Margriet er al?'
- "Die zou vanochtend toch eerst naar Delft"
- Oh ja, waar ook"

Nieuw stuk. Hé een e-mail. Even opslaan.
Op Internet zoeken hoe laat de treinen naar Schiphol gaan... www.ns.nl. 
Wat voor een weer zou het zijn in Petersburg? Waar zijn ze in de Tweede 

Kamer mee bezig eigenlijk? Makkelijk dit: www.parlement.nl.

Krijgen we nou? Wat is dat nou voor een Kamerdebat?
- De voorzitter: "Mijn verontschuldiging voor het feit dat wij iets te laat 
beginnen. Dat komt ten dele, doordat ik zojuist mede namens u de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heb gefeliciteerd met het 
feit dat zij in verwachting is. 
- Applaus.
- Aan de orde is het debat over Schiphol.
Het staat er toch echt!

Een tik op je schouders:
-"Heb jij de kaart van Kenia?"
- "Ik? Waarom ik? Wat zou ik nou moeten met de kaart van Kenia?"

Met een schok word je wakker. 
D'r klopt iets niet!

Precies... je hebt al zo'n vijftien jaar MS. Dat tempo van toen... dat red je 
al jaren niet meer. Maar vreemd... moet er even niet aan denken, ook.

Het is nog heerlijk buiten... zomer 2004. Ineens begrijp je die stelling van 
Johan Cruyff die ook Hanneke Douw citeert: 'elk nadeel heb z'n 
voordeel...'

Redactie

Printen:
De oude nummers van MSzien en v/h@mensen.nl zijn opgeslagen 
als PDF bestand waardoor je ze gemakkelijk off-line kunt lezen 
of uitprinten. Ga daarvoor naar het PDF-archief in deze 
rubriek. Dit nummer van MSzien is binnenkort ook in het PDF-
archief te vinden. Heb je nog vragen, mail dan naar 
redactie@mszien.nl.

naar boven
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Onderzoek Liquor soms wel nuttig

Ruggenprik niet meer nodig

Bij bijna alle mensen met MS is wel eens een ruggenprik gedaan om 
vocht, liquor, uit het ruggenmerg te halen. En wel omdat je door 
onderzoek ervan de diagnose MS duidelijker kunt stellen. Velen vinden 
die prik onaangenaam; het kan soms pijnlijk zijn. Ook bestaat een 
klein risico op complicaties. Op een congres over dit onderwerp in april 
was de conclusie dat de ruggenprik voor de diagnose niet meer strikt 
nodig is... maar soms nog wel nuttig.

Door: Mart Mantel, klinisch chemicus te Rotterdam

Prof. dr. Chris 
Polman van de 
Vrije
Universiteit
(VU) in 
Amsterdam,
afdeling.
neurologie, is 
van mening, dat 
de prettiger 
toe te passen 
beeldtechniek
van de 
zogeheten MRI 
nu zo goed is, 
dat hij voor de 
diagnose MS geen liquor meer nodig heeft. Naast die MRI-scan dragen 
gegevens uit liquor namelijk niet veel meer bij aan het stellen van de 
diagnose, meent Polman. Toch voegt hij eraan toe de liquor niet graag te 
willen missen, namelijk voor het wetenschappelijk onderzoek naar de aard 
en de ontwikkeling van MS.

De bekende hoogleraar neurologie deed zijn uitspraken op 22 april 2004 
op het eerste wetenschappelijke congres van de NeuroUnit Biomarkers 

for Inflammation and Neurodegeneration (NUBIN). Dit is een pas 
opgericht samenwerkingsverband van verschillende afdelingen van het 
ziekenhuis van de VU. Het doel is het ontwikkelen van bepalingsmethoden 
voor stoffen in liquor en andere lichaamsvloeistoffen ten behoeve van de 
diagnose en het volgen van ontstekende en beschadigende ziekten van het 
zenuwstelsel.

De te bepalen stoffen heten biomerkers. Het kenmerk van een goede 
biomerker is, dat de hoeveelheid ervan in de lichaamsvloeistof een goede 
indruk geeft van de ernst van de ziekte.

Ofschoon de MRI-scan heel precies lijkt, is toch aan liquor mogelijk meer 
te zien. Het MRI-beeld zegt niet veel over de ernst van de ziekte. Soms is 
er bijvoorbeeld veel schade aan het zenuwweefsel te zien zonder 
ziektegevoel bij de patiënt.

Biomerkers
Tijdens het congres in Amsterdam gaven vijf onderzoekers uitleg over de 
stand van zaken bij het onderzoek naar biomerkers voor MS. Daarbij kan 
er gezocht worden naar merkers voor de twee meest door onderzoekers 
veronderstelde oorzaken van MS. Deze zouden de ziekte alleen of samen 
kunnen veroorzaken. Hierbij valt dan onderscheid te maken tussen 
enerzijds schade aan de myeline, een stof die de zenuwen beschermt, en 
anderzijds directe breuken in de zenuwen, door onderzoekers meestal 
aangeduid met de term axonale schade.

Dr. Gavin Giovannoni van een Londense onderzoeksgroep gaf een overzicht 
over de vele merkers, die al bekend zijn op het gebied van aantasting van 
de myeline. Medici en onderzoekers gebruiken echter geen van die 
merkers in de klinische praktijk. Goede biomerkers voor zenuwbreuken 
zijn er volgens dr. Giovannoni nog niet gevonden.

Hij wees ook nog op het feit, dat de aard van de eiwitten, die al sinds lang 
gebruikt worden bij de routinediagnostiek (zie kader onder aan dit artikel) 
nog steeds niet duidelijk is. Zijn groep is nu gestart met het toepassen 
van enkele nieuwe analytisch chemische technieken om deze duidelijkheid 
te krijgen.

Urine
Dr. Judith Eikelenboom (VU, afdeling neurologie) liet zien dat in liquor 
antistoffen tegen zenuwweefsel zijn aan te tonen (anti-NfL), die goed 
kloppen met de mate van weefselschade aan zenuwweefsel zoals je die 
met de MRI-techniek zichtbaar kunt maken. Haar conclusie was, dat de 
merker vooral zou kunnen dienen als maatstaf voor zenuwbreuken. Maar 
strikt genomen heb je daar geen liquor voor nodig, zo betoogden enige 
deelnemers in de discussie naar aanleiding van haar voordracht. Je zou ze 
misschien ook in de urine kunnen meten!



Immunologische reacties
Prof. dr. Christine Dijkstra (VU, afdeling moleculaire celbiologie en 
immunologie) vertelde over haar experimenten met knaagdieren. Zij 
veroorzaakt bij de proefdieren een autoimmuunziekte van de hersenen 
door inenting met myeline. Zij bestudeert het gehalte van diverse 
merkers voor de mate van immunologische reactie, die zij daardoor 
veroorzaakt. Zij komt tot de conclusie, dat MS een auto-immuunziekte is, 
waarbij door infiltratie van celopetende bloedlichaampjes - macrofagen -
afbraak van de myeline plaats vindt, terwijl tegelijk waarschijnlijk ook 
breuken in zenuwen optreden. Zie hiervoor ook het artikel over haar werk 
onder Onderzoek in de Artikelen van 'Wat is MS', op MSweb.

Zenuwbreuken
Ook dr. Charlotte Teunissen (VU, afdeling moleculaire 
celbiologie en immunologie) ziet het nut van liquor. Zij 
kan daarin merkers vinden voor zenuwbreuken. Uit haar 
experimenten lijken in elk geval twee bruikbare 
merkers in liquor naar voren te komen. Het zijn N-
AcetylAspartaat (N-AA) en het eiwit 
GroeigeAssocieerde Protein - 43 (GAP-43). De 
aangetroffen gehaltes bij MS-patienten komen goed 
overeen met de ernst van de ziekte bij de patiënt!

DNA
Prof. dr. Cor Verweij (VU, afdeling biochemie - moleculaire biologie) deed 
op het congres verslag van een poging om via DNA-onderzoek aan bloed 
van MS-patienten een betere indeling te maken tussen de verschillende 
soorten MS. Het niet kunnen onderscheiden van die soorten is tot nu toe 
een handicap gebleken voor de interpretatie van de diverse merkers. 
Doordat die veelal specifiek kunnen blijken te zijn voor één soort MS en 
omdat tot nu toe bij de diverse onderzoeken veelal noodzakelijkerwijze 
diverse soorten MS-patienten samen de in het onderzoek gebruikte 
patiëntengroep vormen, is de waarde van de merkers minder goed 
aantoonbaar.

Er blijken inmiddels van de ongeveer 40.000 genen, die 
een mens kenmerken, er 470 gevonden te zijn waarbij 
afwijkingen voorkomen bij MS-patiënten Zijn 
onderzoeksgroep vond, afhankelijk van de klinische 
soort van de MS, steeds per soort dezelfde groep van 
afwijkingen in het DNA. Met geavanceerde analytische 
technieken en gesteund door steeds toenemende 
computermogelijkheden ligt hier misschien een goede 
kans om via DNA-analyse van bloedmonsters zeer vroeg in het leven een 
verhoogde risicofactor voor een bepaalde soort MS op te sporen. Dit dus 
ver voordat er klinische verschijnselen zijn.

Conclusies
Na het Amsterdamse congres zijn enkele conclusies te trekken. Om ooit 
bij mensen in een vroeg stadium MS te kunnen voorkomen of te genezen 
moet je een vroege en gedetailleerde diagnose kunnen stellen. De 
onderzoekers, die op dit congres hun resultaten bekend maakten, zijn er 
in geslaagd een bijdrage daartoe te bieden. Dat neemt niet weg, dat er 
nog veel verbetering mogelijk lijkt te zijn.

Daarbij is een ruggenprik, hoewel voor de diagnose van MS meestal niet 
direct noodzakelijk, toch nog erg gewenst om liquor te verkrijgen voor 
wetenschappelijk onderzoek. MS-onderzoekers dienen dan wel de 
beschikking te krijgen over die liquor en de overige patiëntengegevens 
met de instemming van de te prikken patient voor hun onderzoek

Diagnose van MS met liquoronderzoek

De vloeistof in het ruggenmerg is van de rest van het lichaam 
en van de bloedbaan gescheiden door een wand met hele kleine 
openingen. De eiwitten, die ontstaan bij ontstekingen binnen de 
hersenen of het ruggenmerg hebben te grote moleculen om 
eruit te kunnen. Door wat liquor als een streepje aan te 
brengen in een dun laagje gel en die daarna te plaatsen in een 
elektrisch spanningsveld zijn de eiwitten van de liquor te 
scheiden. Ze komen in bandjes naast elkaar te liggen. Na 
behandeling met een 
antistof en na kleuring 
kun je de gel 
vergelijken met 
eiwitten uit het bloed 
van dezelfde patiënt, 
dat dezelfde 
bewerking heeft 
ondergaan. Als er 
binnen het ruggenmerg 
ontstekingen zijn zullen in de liquorgel bij tenminste 90 
procent van de MS-patienten bandjes te zien zijn, die niet in 
de bloedgel voorkomen. Bij het MRI-onderzoek is de 
gevoeligheid hoger.
Natuurlijk zullen deze bandjes er ook zijn bij andere 
ontstekingen binnen het zenuwsysteem die niet tot de ziekte 
MS aanleiding geven. Deze komen echter veel minder voor en 
kunnen zonder liquoronderzoek bijna altijd door de neuroloog 
worden onderkend.
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Monique, één van de leerlingen van Mariëlle Visschedijk

'Die cursus gunde ik mezelf'

Monique van Wijk is het voorbeeld van iemand die MS heeft maar die 
veel moeite heeft moeten doen om ook daadwerkelijk die diagnose 'te 
krijgen'. Niet de diagnose MS gooide haar leven in de war; dat deed 
het feit dat haar klachten niet serieus werden genomen of psychisch 
werden geduid. En toen ze over de cursus hoorde voor 'na de diagnose 
MS', van medisch psychologe Mariëlle Visschedijk (zie MSzien 2004, 
nr. 2), vond ze dan ook dat ze wel wat 'achterstallig onderhoud' kon 
gebruiken. "Die cursus gunde ik mezelf".

Door: Nora Holtrust

Monique komt uit een gezin van vader, 
moeder en drie kinderen, een oudere zus 
en een tweelingzus. Zij denk dat ze een 
ééneiige tweeling zijn en haar zus denkt 
twee-eiig maar geen van beiden vindt het 
nodig dat uit te zoeken. "Ook toen ik MS 
kreeg, was dat voor mijn zus geen 
noodzaak. Ze zei: als het zo is, dan merk 
ik het wel. Ik ga niet vooruitleven".

Alles was legergroen
"Ik voel me Duits. Ik ben Nederlands 
maar ik voel me Duits", zegt Monique. 
Niet zo vreemd voor iemand die van haar 
zesde tot haar achttiende in Duitsland 
heeft gewoond. "Mijn verhaal is het 
leven van een dochter in een militair gezin en dat is een heel apart leven. 
Alles was legergroen. Mijn vader heb ik alleen maar in legerpak gekend. 
Teveel leger. Het heeft een groot stempel op mijn leven gedrukt. Alleen al 
het feit dat je in rangen en standen dacht. Ik had nooit contact met een 
kind waarvan de vader boer was, of bakker. Nee, alleen maar kinderen van 
militairen. Als kind van een officier kwam je niet in de onderofficierswijk. 
Dat deed je niet. Als we in het weekend ergens heen gingen, dan ging je 

naar de kazerne, naar de officiersmess en daar speelde je met 
officierskinderen. Een heel verknipt leven".

Op haar achttiende, haar ouders zijn inmiddels gescheiden en haar oudste 
zus studeert in Duitsland, gaan vader, Monique en haar tweelingzus terug 
naar Nederland. Monique volgt de opleiding tot A-verpleegkundige en gaat 
daarna werken op de Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis 
(PAAZ) in Enschede. Een nieuwe afdeling voor mensen met ernstige 
trauma's. Maar tot haar spijt, gaat de PAAZ na vijf jaar dicht "omdat er 
een nieuw psychiatrisch ziekenhuis in Enschede kwam en daar kon ik als A-
verpleegkundige niet meer terecht".

Psychiatrie
De psychiatrie boeide Monique meer dan het 'gewone' verpleegwerk en zij 
besluit de B-opleiding te gaan volgen in Heiloo. "Ik bedacht me dat ik nu 
wel eens aan de kust wilde wonen". Ze zal niet meer uit Noord-Holland 
weggaan en vindt na de opleiding werk in Den Helder.

"Ik ging werken bij de PAAZ in Den Helder met het gevoel van: lekker, 
mensen, problemen, ik kan er goed mee omgaan, ik weet oplossingen, ik kan 
het loslaten als ik naar huis ga, dat gaat helemaal lukken. Maar dat liep 
anders. De werkomstandigheden leverden veel stress op en ik merkte dat 
ik het loslaten moeilijker vond dan ik dacht. Soms vroeg ik me af of ik een 
soort van overspannen was, iets wat je bij wijze van spreken oploopt als je 
al zo lang in de psychiatrie meeloopt. En ik was vooral zo moe".

Zó moe

Eigen werk van Monique

Maar ja, zó moe... misschien was dat ook niet zo gek. 
"Dan ga je denken: nou ja, ik moet ook elke dag op 
en neer rijden naar Den Helder, 30 kilometer heen; 
30 kilometer terug. Ik heb een druk privé-leven - in 
die tijd had ik een relatie met een man met twee 
gehandicapte kinderen - ik hou van veel dingen, 
beeldhouwen, tuinieren, noem maar op en daarbij 40 
uur per week werken, met onregelmatige diensten. 
Ach, nou ja mijn leven is niet alleen maar een 
makkelijk geweest, dacht ik dan. Daar zal ik wel moe 
van zijn".

Op een gegeven moment gaat vermoeidheid een steeds grotere rol spelen 
in haar werk. "Dan was er bijvoorbeeld een spoedgeval en dan moest ik 
snel een injectie geven, omdat er iemand door het lint ging, maar dan zat 
ik maar te tobben. Wel vier, vijf keer te checken, doe ik het echt wel 
goed? Ook met vergaderingen merkte ik het. Ik raakte veel te 
geëmotioneerd, te gestresst. Kleine conflicten maakte ik veel te groot. En 
dan vroeg ik voorzichtig aan collega's: zou ik soms psychisch overbelast 



zijn? En ja, natuurlijk, dat kon. Want er kan heel veel op psychische 
gronden".

Door problemen met haar ogen, belandt Monique bij de oogarts. Maar 
volgens de oogarts zijn haar ogen prima in orde. De huisarts stuurt haar 
naar de neuroloog. Lichamelijk is er niets mis met jou, meent de neuroloog. 
"Na een paar vragen over mijn werksituatie, mijn thuissituatie en mijn 
verleden, is de conclusie: overspannen. Aan de ene kant wist ik zeker dat 
er iets niet klopte met mijn lijf maar die twijfel of ik misschien 
overspannen was, die bleef ook".

Geen klacht
Na een half jaar gaat ze opnieuw naar een neuroloog en weer en weer. Dat 
sleept zich zes jaar voort. Dan, met enkele MRI's in de hand, vraagt 
Monique een 'second opinion' en krijgt eindelijk te horen dat ze MS heeft. 
"Toen voelde ik me vreselijk genaaid. Mijn eerste reactie was: een klacht 
indienen tegen de neuroloog die mij al die jaren heeft bedonderd. Voor 
mezelf en voor mijn MS is dit zó slecht geweest, dat niet duiden van MS 
terwijl het wèl had gekund. Kijk, de diagnose is niet gemakkelijk voor een 
mens. Je moet het misschien langzaam vertellen. Maar níet vertellen, nou, 
dat heeft mijn zenuwen doorgezaagd".

Een klacht dient ze uiteindelijk niet in. "Ik heb eerst jaren gestreden voor 
erkenning van mijn klachten en nu had ik een diagnose en dan zou ik me 
weer voor jarenlang vastbijten in een strijd. Strijd voor een excuus. En 
strijd betekent stress en die moet je nu juist vermijden met MS. Nou ja 
de man is nu met pensioen. Ik hoop dat-ie er van geniet".

Qua werk is Monique dan inmiddels in de Ziektewet beland en op weg naar 
de WAO, met de diagnose 'psychische overbelasting'. Iets waar ze zich 
tegen verzet. Door de diagnose MS krijgt ze erkenning voor haar klachten 
en begrip op haar werk. Het WAO-traject wordt teruggedraaid en ze gaat 
weer in haar oude functie werken. Maar dat blijkt toch niet meer te 
lukken. "Ik was te moe en voelde me totaal overvraagd. Nergens kon ik 
meer tegen. Mijn relatie liep op de klippen en ik moest verhuizen. In die 
tijd heb ik vaak de MS telefoon gebeld"

VUmc-cursus
Ze gaat er een paar maanden helemaal tussenuit, logeren bij haar oudste 
zus in Duitsland. "Niets moest, alles mocht. Daar ben ik enorm van 
opgeknapt. Gewoon koekjes bakken met de kinderen en even Monique zijn". 
Terug in Holland probeert ze haar leven, nu mét diagnose MS, op de rails 
te zetten. Ze verhuist, maakt van een zwijnenstal een paleisje, pakt oude 
hobby's op, wordt actief in de MS Vereniging. En dan ziet ze in het 
medisch centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VUmc) de 
cursus van Mariëlle Visschedijk aangekondigd.

"Het was eigenlijk voor mensen die nog niet 
zo lang de diagnose hadden. Ik wist het 
inmiddels al wel langer, maar ik vond dat ik er 
recht op had. Er is bij mij zoveel mis gegaan 
dat ik vond dat ik achterstallig onderhoud 
nodig had. Zo'n beginfase van dat ze naar je 
klachten luisteren, een diagnose stellen, een 
behandelplan uitstippelen, die normale gang 
van zaken, die kon ik via die cursus inhalen. Ik 
dacht: dat gun ik mezelf. En ik hoopte ook 
iets kwijt te raken van mijn boosheid en 
frustraties".

Gelukkig is er plaats op de cursus en Monique 
krijgt het programma toegestuurd. "Het zag 
er allemaal heel professioneel uit. Ik vond het heel spannend. Want wat 
voor mensen zouden er aan mee doen. Ben ik niet veel te goed als MS-
patiënt? Heb ik misschien al te veel voorkennis? En dan mijn achtergrond 
van bijna-psycholoog zijn. Ik was bang. Maar ik heb er heel veel aan gehad. 
Wat één woord soms kon doen. Huilbuien kwamen los, emoties, boosheid, 
frustraties, klachtenpatronen, angsten, hoe ga ik dood aan MS en hoe snel, 
welke vorm heb ik, wordt ik net zoals zij? Er gebeurde heel veel en het 
werd heel goed begeleid".

Mobiliteit
Een cursus die niet voor iedereen even gemakkelijk blijkt. "Voor sommige 
mensen was de cursus zelfs te confronterend. Je ziet ze naar je kijken: ik 
liep met een stok en een enorme dronkemansgang. Ik draaide mijn zinnen 
om en was vaak woorden kwijt en ik had dramatische plasverhalen. Daar 
werden sommigen doodsbang van. Zelf had ik veel last van schaamte. 
Schaamte voor allerlei hulpmiddelen die ik al gebruikte of later nodig zou 
hebben. Die cursus zelf vond ik echt een cadeautje. Maar veel deelnemers 
hadden wel een vervoersprobleem. En nu met Valys is dat alleen maar 
problematischer geworden.

Als ik nu het aanbod zou krijgen: gratis cursus bij de VU; dan zou ik alleen 
met een taxi kunnen. Als ik dat zelf zou moeten betalen, zou dat een 
probleem zijn. Eigenlijk zou het VUmc mobiel moeten worden. De cursus 
overal in het land aanbieden. Want je vraagt nu van mensen die weinig 
mobiel zijn, die moe zijn, die klachten hebben, kom maar naar ons. Ik denk: 
goh, zet zelf een stap. Als je wat aanbiedt, biedt het dan ook écht aan. 
Zet een intekenlijst op Internet en zeg: ik geef je een mantel, ik kom naar 
je toe. Want ik weet zeker dat mensen veel aan die cursus hebben". Aldus 
Monique, een van de leerlingen van Mariëlle Visschedijk.

terug naar overzicht MSzien
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Fysiotherapie voor mensen met MS (1)

Hulp bij bewegen kan helpen

Multiple sclerose kan leiden tot zeer uiteenlopende klachten. In de 
strijd tegen sommige daarvan kan fysiotherapie heel waardevol zijn, 
zo is gebleken. Reden om daarbij in een serie eens langer stil te 
staan, samen met een deskundige bij uitstek: de fysiotherapeut drs. 
Marc Rietberg, verbonden aan het Vrije Universiteit medisch centrum 
(VUmc) in Amsterdam.

Door: Raymond Timmermans

Bij MS kunnen veel 
verschillende klachten 
ontstaan. Sommige 
klachten komen vrij 
algemeen voor, andere 
klachten zijn zeldzaam 
en alleen voor een 
kleine groep mensen 
van toepassing. MS 
verloopt bij iedereen 
namelijk anders. Maar 
vrij algemeen bij 
mensen met MS zijn 
toch wel de klachten 
over vermoeidheid en 
spierzwakte. En wat 
dit betreft blijken 
steeds meer 
deskundigen heil te 
verwachten van 
fysiotherapie.

Zo zei de internationaal gecertificeerde MS-verpleegkundige Kitty 
Harrison-Hilhorst laatst in MSzien (jaargang 2003, nummer 5): "Een 
fysiotherapeut kan per individu een trainingsprogramma opstellen, voor 

conditieverbetering en versterking van spiermassa. Goed gebruik van 
spiergroepen leidt vaak tot minder vermoeidheid".

En betoogde de neuroloog dr. Brechtje Jelles, verbonden aan het MS-
centrum van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam (MSzien jaargang 
2003, nummer 6): "Als we ontdekken dat iemand in een slechte algemene 
lichamelijke conditie is geraakt doordat ie nog maar weinig beweegt, zullen 
we hem of haar vragen naar de fysiotherapie te gaan voor een advies om 
aan een of andere sportieve activiteit te beginnen". 

Luik-Bastenaken-Luik
Brechtje Jelles komt voor zulke bewegingsadviezen vaak uit bij drs. Marc 
Rietberg (1965), een lange, slanke, goedlachse Groninger. Een universitair 
in bewegingswetenschappen geschoolde fysiotherapeut. Getrouwd - "en we 
hebben een pracht-dochter: Floor"- en ook zelf als het even kan volop in 
beweging, vooral als langeafstandsfietser - "Ik rij als het even kan elk 
jaar twee trajecten van klassiekers: de Amstel Gold Race bijvoorbeeld en 
Luik-Bastenaken-Luik".

Door zijn werk in het team van het VUmc heeft hij steeds meer inzicht 
gekregen in de specifieke bewegingsproblemen van mensen met MS. In de 
praktijk besteedt hij daaraan ongeveer veertig procent van zijn werktijd. 
Zo ziet en helpt hij zelf als regel een of twee nieuwe mensen met MS per 
week, neemt hij deel aan het geregelde 'multidisciplinair MS-overleg' en 
werkt hij aan diverse op MS gerichte projecten. Zo ontwikkelt hij 
bijvoorbeeld een groepstraining voor mensen met MS die loop- en 
balansproblemen hebben.

Marc Rietberg is er al doende steeds meer van overtuigd dat er ook op 
zijn vakgebied geen sprake kan zijn van één algemeen geldende 
behandeling. "Het enige universele is, dat je kunt stellen dat Rust Roest, 
ook voor mensen met MS. Het is ook voor hen belangrijk om binnen zijn of 
haar mogelijkheden lichamelijk actief te zijn, ongeacht de mate waarin de 
MS is voortgeschreden. Natuurlijk is het wel zo, dat de invulling van de 
bewegingsvorm bij iemand die bijvoorbeeld in een rolstoel zit anders zal 
zijn dan bij anderen". 

Er is wel éénzelfde algemeen hoofddoel, legt Marc Rietberg uit: "Het 
verbeteren van je conditie om daarmee bijvoorbeeld zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen functioneren". 

Functioneel
Op zijn behandellijstje staat hoog: het verbeteren van de functionele 
mogelijkheden door middel van verbetering van onder andere spierkracht, 
lenigheid en balans. "Daarnaast zijn er bij MS enkele nevendoelen te 
stellen die direct met de ziekte te maken hebben. Zo kunnen bepaalde 
vormen van beweging leiden tot vermindering van spasmen of tot het 



opnieuw leren ervaren van grenzen - ook belangrijk, want bewegen kan een 
gunstige invloed hebben op het zelfvertrouwen". 

Het hoofddoel van oefentherapie 
is vaak, zolang mogelijk zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen 
functioneren. Om dit te bereiken 
raadt Marc Rietberg aan, om 
vooral dingen uit het dagelijks 
leven te oefenen waarmee je de 
meeste moeite hebt, bijvoorbeeld 
traplopen. Of wanneer iemand in 
een rolstoel zit, verplaatsingen 
tussen bed-rolstoel en rolstoel-
toilet. "Dit heet in ons vak 
functioneel oefenen. Hierbij geldt 
als uitgangspunt dat je datgene 
moet oefenen waar je beter in wilt 
worden. Dus, als het streven is de 
balans in stand te verbeteren dan 
train je ook daadwerkelijk de 
balans en ga je bijvoorbeeld niet 
op een fietsergometer trainen".

Vermoeidheid
Marc Rietberg plaatst bij dit al 
één forse kanttekening: Mensen met MS moeten zich altijd realiseren dat 
fysiotherapie de MS zelf niet beïnvloedt. "Fysiotherapie pakt alleen 
enkele gevolgen van MS aan". Bovendien wil hij bij zijn adviezen een extra 
voorbehoud maken. "Vele mensen met MS melden dat ze hun 
oorspronkelijk niveau van lichamelijk functioneren gewoonweg niet kúnnen 
handhaven omdat ze te vermoeid zijn. Daar moeten we dus samen heel 
goed rekening mee houden".

Om daarop in te spelen kijkt hij eerst naar de dag- en weekindeling van 
degene die hij voor zich heeft. "Omdat ik alleen iets wil nastreven dat 
reëel is en wil voorkomen dat we voortborduren op de periode van vóór de 
MS, met als gevolg dat je dan een niveau najaagt dat niet meer haalbaar 
is".

Door goed naar de dagindeling te kijken wil hij als fysiotherapeut tevoren 
een inschatting maken van de effecten van oefeningen op andere 
activiteiten binnen het dagelijks leven. "Het kan immers niet de bedoeling 
zijn, dat het gevolg van drie keer in de week sportief bewegen is, dat je 
niet meer in staat bent om de rest van de week nog iets te doen en 
bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging of de verzorging van de omgeving 
ernstig in het gedrang komt. Al mag je ervan uitgaan dat met voorlichting 
over bewegen en oefeningen ook op dat punt iets te bereiken valt".

Energiebalans
Kortom: Marc Rietberg vindt dat iemand met MS en zijn hulpverlener goed 
op die typische MS-vermoeidheid moeten letten en inspelen. "Ik zeg altijd 
dat het de kunst is om de oefentherapie een plaats te geven binnen de 
ingeperkte energetische ruimte, zonder dat dit je belastbaarheid 
overschrijdt. Want ik besef heel goed dat teveel oefeningen met een te 
hoge intensiteit kunnen leiden tot - soms dagen durende - 
oververmoeidheid, terwijl anderzijds te weinig oefening weer kan 
resulteren in een verminderde conditie en spierkracht". Rietberg spreekt 
in dit verband van 'de gewenste energiebalans', met aan de ene kant de 
energie die iemand heeft om dingen te doen en aan de andere kant de 
activiteiten die energie vragen. 

"Afhankelijk van de ernst van de chronische vermoeidheid moet je het 
activiteitenniveau aanpassen. Want structurele oververmoeidheid is 
roofbouw en moet je voorkomen". 

Daadwerkelijk sportief bewegen is naar zijn oordeel bij mensen met MS 
niet eens de eerste weg om de conditie te verbeteren. "Uit onderzoek 
blijkt steeds meer dat het belang van normale activiteiten in het dagelijks 
leven, zoals lopen, traplopen en fietsen, lang onderschat is. Met name als 
vermoeidheid meer op de voorgrond staat is het goed om te kijken of de 
activiteiten die je al doet, op een iets hogere intensiteit of een iets 
andere manier zijn uit te voeren. Bijvoorbeeld als je normaal met de auto 
naar de bakker gaat, kun je dat vervangen door met de fiets te gaan. Ook 
regelmatig met de hond wandelen is een prima voorbeeld. Je onderhoudt 
dan je conditie zonder het dagelijkse activiteitenpatroon ingrijpend te 
veranderen".

Volhouden
Zoals bij veel dingen is het ook hier vaak een zaak van discipline: je tijd zo 
indelen dat je je oefenprogramma, hoe bescheiden ook, kunt volhouden. 
"De beslissing om aan je conditie te gaan werken is over het algemeen niet 
moeilijk. Het is echter vaak wel moeilijk om met dit veranderde gedrag 
door te gaan".

Ook daarom adviseert hij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de normale, 
dagelijkse activiteiten. "In eerste instantie is het heel belangrijk dat je 
kiest voor een vorm van bewegen die past bij je huidige situatie en 
dagelijkse routine. Probeer dus uit te gaan van wat je nu kunt en doet en 
niet van wat je vroeger kon en deed. Vervolgens kan het stellen van 
bepaalde nieuwe doelen een belangrijk hulpmiddel zijn om je te blijven 
motiveren. Het weten waarvoor je het doet, hoe je het moet doen en 
merken dat je vooruitgang boekt kan heel stimulerend zijn. Bedenk echter 
wel dat je jezelf reële doelen stelt. Het niet bereiken van doelen kan 
namelijk heel frustrerend zijn".



Samengevat: het regelmatig doen van lichaamsoefeningen is zeker aan te 
bevelen, ook voor mensen met MS, maar moet zijn afgestemd op de 
individuele mogelijkheden en behoeften. Hulp kan dan helpen, bijvoorbeeld 
van een fysiotherapeut. "Zo kan een fysiotherapeut je behulpzaam zijn bij 
het stellen van je doelen en bij het opstellen van een programma om die 
doelen te bereiken. Hij of zij kan de inspanningen en vorderingen in de 
gaten houden. Hij kan je remmen of stimuleren indien dat nodig is. Ook 
kan ie vragen beantwoorden. Maar bovenal is de fysiotherapeut degene die 
je kan helpen te zien dat je op de goede weg bent".

Volgende keer in deze serie Marc Rietbergs pleidooi voor zo'n tevoren 
uitgezet fysiotherapeutisch Behandelplan
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Volgend jaar naar de medicijnman?

Kijk mij eens met mijn MS in Kenia (3)

Al heb je MS... met vakantie, het moet kunnen. En waarom dan niet 
meteen naar Afrika? Hanneke Douw deed het. Met haar man Hans en 
dochter Rosa ging ze twee weken naar Kenia, het land waar ze vijftien 
jaar geleden was geweest... toen nog zonder MS. In dit nummer van 
MSzien deel 3 van haar vakantieverhaal.

door: Hanneke Douw*

Een Masaidorp in Amboseli. Een 
nomadenvolk, beroofd van hun 
oorspronkelijke manier van leven, jagend op 
wild, levend van het eigen vee. Om in hun 
levensonderhoud te voorzien nodigen ze nu 
toeristen zoals ons uit om hun dorpen te 
komen bezichtigen.

Het dorpshoofd vertelt. We luisteren naar 
zijn instructies, zien hoe zijn onderdanen 
door het ronddraaien van stokjes in een 
paardevijg vliegensvlug een vuurtje maken 
en worden vervolgens losgelaten. Dat wil 
zeggen iedereen behalve ik. Aan de arm van 
een knappe jongeman in het rood word ik 
rondgeleid. Zijn arm voelt sterk en ik geef me over aan zijn 
begeleiderscapaciteiten.

We lopen wat rond in het dorp dat geheel bestaat uit lemen hutten die 
rondom staan. We worden aangestaard door prachtige kindjes en op een 
goed moment komen we bij een hut waar ze ons uitnodigen binnen te 
komen. Pa zit buiten, kinderen ook en dat is maar goed ook, want de ingang 
biedt krap ruimte aan mij en mijn sterke arm. Ik buk, zie niks en pas als 
mijn ogen gewend zijn aan het donker kan ik dingen onderscheiden. Handig 



is het wel zo'n kleine hut. Ik kan me overal vasthouden en bang om te 
vallen hoef ik niet te zijn, het kan gewoon niet. Daarvoor zijn de gangen te 
nauw. 'Elk nadeel heb zijn voordeel' hoor ik Cruyff zeggen.

Moeder met kind
Rechts voor me zie ik een keteltje op een vuurtje staan en als ik links een 
kleine ruimte inkijk zie ik daar ineens moeder met kind op schoot zitten. 
Ik schrik even maar kijk in de stralende ogen van een kleine peuter en 
hoewel het even wringen is probeer ik op ooghoogte met het kind te komen 
en dat lukt.

Ik lach hem toe, vergeet een foto te maken en verbaas me over de kleine 
ruimte die deze mensen bewonen. Er komt op twee plaatsen licht binnen. 
In de wanden van de hut zijn twee gaten gemaakt van vijf centimeter 
doorsnee. Dat is alles en daar in dat donker wordt geleefd.

De zon moet buitengehouden worden dat is duidelijk. Het is hierbinnen dan 
ook aangenaam koel, maar het vuurtje onder de ketel met... tja met wat... 
beneemt je zo nu en dan de adem. De bedden zijn van koeienvel en ik wurm 
me er even op. Participerende Observatie heet dat en dat weet ik nog van 
toen ik in een grijs verleden Culturele Antropologie studeerde.

Huisvredebreuk
Na enkele minuten sta ik weer buiten en nu verdwijnen Hans en Rosa door 
het nauwe gat naar binnen. Zij houden het minder lang vol. Ik beloof 
mezelf dit niet meer te vergeten want fotograferen kun je zoiets niet. Te 
donker en te gênant ook om iemand van zo dichtbij in zijn eigen huis vast 
te leggen. Het voelt toch een beetje als huisvredebreuk.

Buiten staan andere Masai's al weer te wachten om ons verder rond te 
leiden maar mijn beschermheer wijkt geen centimeter bij me vandaan. En 
dan vraagt hij of we meegaan naar zijn familie om misschien iets te kopen. 
Natuurlijk doen we dat. We zien de oude moeder en nog wat klein grut en 
allemaal zitten ze rond een deken waarop van alles ligt uitgestald. 
Kettingen, slabestek, houten girafjes. Het bekende werk. En toch voelt 
het anders dit keer.

Ik koop van alles. Hans kijkt er met lede ogen naar. Het kan me niks 
schelen. Deze jongen verdient het om een goede dagomzet te maken. Als 
ik in Nederland aardig word geholpen in een zaak geef ik dat ook aan door 
een goede tip te geven. We rekenen af en besluiten de excursie met een 
warm afscheid. Zingend doen ze ons uitgeleide en het dorpshoofd bedankt 
ons voor onze financiële bijdrage.

Neushoorns
En dan beginnen we aan onze volgende 'game-drive'. En dit keer zien we: 
neushoorns, olifanten, hyena's en zebra's. Het ruikt naar cheeta's volgens 

Papa Simba, maar we zien ze niet. Maar het zien van die neushoorn laat je 
niet ongemoeid dus de rest is bijzaak voor vandaag.

Pas als het donker is komen we terug bij de 'lodge' en we eten onder een 
sterrenhemel zoals je die alleen in landen ziet waar het 
allesoverheersende kunstlicht je nog niet het zicht op het heelal beneemt. 
De maan staat erbij en wij zitten met zijn allen om een groot vuur. 
Intussen zingt een Keniase band een slechte imitatie van Bob Marley en ik 
voel me thuis. Ook dit maakte ik eerder mee, destijds in Nairobi. Op mijn 
verzoek zong ik het nummer Summertime toen mee. Iedereen daar in 
Nairobi klapte als was ik Billy Holiday. Ik denk er met liefde aan terug.

Hand in hand
Om elf uur 's avonds kukelen Rosa en ik ons bed in. We zitten in een 
prachtige ruimte met boven het bed een joekel van een klamboe. Aan de 
muur schilderijen van leeuwen en olifanten. Het licht verspreidt een 
oranje gloed. Ook al is het bed niet echt 'toegankelijk', dan nog is slapen 
in deze adembenemende mooie kamer geen straf. Ik slik een extra 
spierverslappertje en val hand in hand met Rosa in slaap.

Om kwart voor zes gaat de wekker en ietwat stijf richt ik me op. Een 
nieuwe 'game-drive' wacht en na een kop koffie in de open lucht 
vertrekken we. Het is koud nog, maar helder en we ontdekken: cheeta's!!!

Fascinerend gezicht is dat, drie van die wilde beesten op jacht. Prima op 
elkaar ingespeeld zijn ze. De een zet de jacht in, de ander neemt het over 
en als arme gazelle heb je het nakijken. Dat wil zeggen, de zwakste, de 
kreupele, diegene die iets minder mee kan, die is de klos. Het gaat me aan 
het hart en wederom ben ik blij geen dier te zijn met MS in Kenia. Tegen 
achten gaan we terug voor ons eigen ontbijt, naar de Old Tokay Lodge.

We pakken in en maken ons op voor de komende dag. Haren en kleren staan 
inmiddels stijf van stof en vocht. maar het maakt niet meer uit, uiterlijk 
speelt geen rol meer tijdens dit soort vakanties. Onderweg 'spotten' we 



olifanten, zebra's en nog veel meer, maar dat het went dat is zeker. 
Schoonheid went, net zoals alles in het leven! Waarvoor een reis door 
Kenia al niet goed kan zijn.

Onderweg stoppen we voor een picknick, letterlijk 
met en tussen de bavianen. We zitten op 
boomstronken en de brutaalste jat ons het brood 
en de appels zo uit de handen. Rosa maakt er een 
spelletje van en lacht zich suf als er weer een 
toerist wordt beroofd van zijn lunchbox.

Nijlpaarden
Maar we zitten in een gebied dat waterrijk is en 
de nijlpaarden wachten op ons, volgens Papa 
Simba. De rest gaat aan de wandel maar Simba 
rijdt mij eerst in de rolstoel zover als maar kan 
en vervolgens neemt hij me onder de arm en 
keuvelend banen we ons een weg door het 
oerwoud. En dan komen we bij een uitloper van een grote rivier.

Ik ga zitten en zie de nijlpaarden dollen in het water. Terwijl een krokodil 
me met zijn valse oogjes aanstaart, praat ik wat over koetjes en kalfjes 
met Simba maar gaandeweg het gesprek kom ik steeds meer te weten over 
zijn persoonlijke leven.

Hij woont in Mombassa met zijn vrouw en twee kinderen. Ze leven met zijn 
vieren in een kamer en gebruiken met drie andere gezinnen het toilet en 
de douche. Zijn schoolgaande kinderen moet hij zelf betalen. Boeken, 
uniformen, schoolgeld enzovoort. Maar hij heeft het er graag voor over. 
Voor de woning betaalt hij 2000 shilling per maand, oftewel 25 euro. Hij 
verdient een kleine 100 euro in de maand.

Samen lopen we weer terug. Hij doet alles om zijn kinderen een 
rooskleurige toekomst te kunnen bieden. Zoveel verschillen we nou ook 
weer niet, zeg ik, en ik voel me op mijn gemak zo onder de arm van deze 
aardige man.

Schapenbloed
Terug bij de busjes durven de andere chauffeurs eindelijk te vragen wat 
er met mij aan de hand is. Als ik vertel dat ik MS heb is er tenminste een 
die me haarfijn uitlegt wat dat is. En het klopt …helemaal. Hij kent een 
Keniaan die het ook heeft en hij begint over een medicijnman in Mombassa 
die me kan helpen. Alleen al voor de spanning en om mijn nieuwsgierigheid 
te bevredigen wil ik er heen. Maar dat zal een andere keer moeten want 
het komt er niet meer van. Hij vertelt nog wel dat ik helemaal met 
schapenbloed word ingesmeerd, maar ik vertrek geen spier. Ik heb wel 
meer gekke fratsen uitgehaald om van mijn MS af te komen dus ook 

hiervoor deins ik niet terug.

Volgend jaar misschien. Een mens moet tenslotte iets hebben om naar uit 
te kijken.

Simba is later iets realistischer en zegt me dat hij hoopt dat ik ooit zal 
opstaan zonder de ziekte. Ik lach hem toe. Een fikse fooi heeft hij al 
binnen, dat spreekt. En voort gaat de reis op weg naar Westerman Camp.

Een tentenkamp met als we aankomen rechts een adembenemende 
zonsondergang en links een hoge berg die een dag later door ons 
beklommen zal worden. Dat wil zeggen, niet door mij, maar het is geen 
straf om anderen te zien zwoegen terwijl ik met mijn lamme benen in het 
zwembad bungel. Ik verheug me er nu al op.

Maar voorlopig liggen er eerst nog heerlijke kipsatés op het houtvuur en 
bij een ondergaande zon in het Afrikaanse landschap smaken ze 
goddelijker dan ooit.

En ik denk bij mezelf: Kijk mij nou eens met mijn MS in Kenia. (volgend 
keer het laatste deel)

* Hanneke Douw (1959) is geboren als Hanneke Faut in Maastricht, 
in een gezin met vijf kinderen. Intussen in hart en ziel 
Amsterdamse. Ze weet sedert 1991 dat ze MS heeft. Gebruikt 
diverse loopmiddelen en een rolstoel en heeft als vervoermiddel 
voor buiten een geheel aangepaste Canta. Haar man Hans (1942): 
tandarts, hartpatiënt. Twee hartinfarcten gehad, waarvan de eerste 
in 1991. Werkt full-time. Hun dochter Rosa (1991): zit op het 
Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Speelt piano en schaatst elke 
week op de Jaap Edenbaan; doet al sinds haar derde aan ballet.

terug naar overzicht MSzien
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IMMOBIEL

Tot twee jaar geleden was ik een enthousiast automobilist. Mijn leven 
lang ben ik, al dan niet vergezeld door twee kinderen en een hond op 
de voorstoel, van hot naar her gereden. Ik ging naar mijn ouders, ik 
ging naar cursussen en vergaderingen, ik bracht mijn kinderen overal 
heen en ik deed de boodschappen. Midden in het leven dus.

Door: Trudy Mantel

Vijftien jaar geleden sloeg 
de MS toe. Dat ging heel 
sluipend en ik kreeg dus 
royaal de tijd om eraan te 
wennen. Die eerste jaren 
was de auto een uitkomst; 
ik had een heel kleintje, dus 
ik reed overal bijna naar 
binnen. Toen mijn benen het 
begonnen op te geven kreeg 
ik een automaatje. Ik reed 
vrolijk verder met mijn 
linkerbeen op de rem en 
mijn rechter op het gas, dat moest van het CBR. Nog later gaf mijn 
rechterbeen het helemaal op. Mijn kleine autootje ging weg en onze 
gezinsauto werd vervangen door een grote, waar ik de elektrische Quickie 
in kon takelen en die was voorzien van een inklapbaar linker gaspedaal. 
Daar heb ik nog drie jaar in gereden, tot ik zelf het idee had dat het toch 
niet meer zo lekker ging. Bovendien verliep mijn beperkte rijbewijs; het 
was geen prettig idee weer dat hele traject door te moeten.

Nu ben ik dus afhankelijk van iemand die me wil rijden, als ik verder weg 
wil dan de actieradius van de scooter toestaat. De TraXX kwam me die 
eerste tijd altijd keurig halen, met een rolstoelbus, zelfs als ik één of 
twee dorpen verder wilde. Dat werd al snel afgeschaft; voor lokaal 
vervoer is nu de gemeente verantwoordelijk. Maar mijn gemeente heeft 
geen vervoerssysteem voor gehandicapten. Alleen taxi's, die ik zelf moet 
betalen. Dat kan af en toe wel, maar ik moet er niet aan denken dat één 

van mijn dierbaren in het ziekenhuis komt te liggen. Dan maar rustig 
afwachten tot iemand me komt halen? De beste manier om mezelf echt 
zielig te gaan vinden.

Dit jaar de volgende klap: TraXX wordt Valys, met alle bekende gevolgen. 
Reizen per openbaar vervoer is met mijn elektrische rolstoel en mijn 
krakkemikkige lijf niet mogelijk. Voor een extra - nog niet echt royaal - 
kilometerbudget moet je weer door een hele bureaucratische molen. Ik 
heb besloten om dat maar niet te doen. Geen zin. Ik heb wel de Valys-pas 
aangevraagd en gekregen eigenlijk tegen beter weten in. Als ik één keer 
naar een redactievergadering van MSzien ga is mijn budget bijna op. Voor 
het extra kilometerbudget kom ik niet eens in aanmerking, zoals bleek 
toen ik de pas ontving, want ik heb een gehandicaptenparkeerkaart. Het 
zou wat al te royaal worden om dan ook nog extra kilometers te krijgen!

En wat nu? Ik blijf verder maar gewoon thuis 
als er niemand is om me te rijden. De TraXX 
heeft de overgang naar immobiliteit wat 
makkelijker gemaakt. Ik heb niet zo'n zin meer 
om me in te vechten in een nieuw systeem. Ik 
nader de zestig en ik beschouw mezelf maar als 
met pensioen.
In mijn leven heb ik meer dan genoeg gedaan en 
gezien, ik ben nu redelijk gelukkig met mijn 
boeken en mijn computer. Die MSzien-
vergaderingen? Ik heb een lieve echtgenoot die 
me daar heen brengt. Hij gaat binnenkort ook 
met pensioen, dus dat geeft wat meer lucht, 
hoewel ik niet zijn hoofdtaak wil worden.
Wat ik erg vind is dat jonge mensen die het door een gebroken carrière en 
arbeidsongeschiktheid financieel toch al niet makkelijk hebben nu weer 
hiermee geconfronteerd worden. Ik had ze graag gegund alles te kunnen 
doen en meemaken wat ieder mens in zijn leven doet en meemaakt. Niet 
om gestraft te worden voor het feit dat ze ziek zijn; dat is al erg genoeg.

De miljarden verslindende bureaucratie heeft anders beschikt.

terug naar overzicht MSzien



Onderzoek
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Speciale studiebeurs voor toponderzoeker

Wia Baron wil myeline-afbraak een slag 
keren

Als je ervan uitgaat dat veel van de hinder van MS zijn grond vindt in 
de afbraak van myeline, is daarvoor langs drie wegen een oplossing te 
zoeken: de afbraak voorkomen, de myeline herstellen of - het 
waarschijnlijkst - een combinatie van die twee. Dr. Wia Baron is 
vooral op zoek naar myelineherstel en de Stichting MS Research heeft 
haar daarvoor op 16 juni 2004 een speciale studiebeurs van 365.000 
euro gegeven. Een moment en een vrouw om iets langer bij stil te 
staan.

Dr. Wia Baron ontvangt behalve
een studiebeurs ook de 

mini-sculptuur MenS in Beeld.

Door: Raymond Timmermans

Over de hele wereld zijn talrijke 
wetenschappers op zoek naar de antwoorden 
op vele vragen die met MS samenhangen. 
Hoe het komt dat het immuunsysteem 
verstoord raakt. Of er sprake kan zijn van 
erfelijkheid. Welke virussen wellicht een 
hoofdrol spelen. Of daar sommige mensen 
meer vatbaar voor zijn dan anderen... 
enzovoort.

Een deel van al die wetenschappers richt 
zich vooral op de bij MS geconstateerde 
afbraak van myeline, de isolatie rondom 
zenuwbanen. Zonder die isolatie raakt de 
doorgifte van zenuwsignalen verstoord en 
dat nu is precies bij mensen met MS het 
geval.

Naar dat proces en in het bijzonder of het omkeerbaar is speuren ook 
enkele Nederlandse onderzoekers. Van hen kreeg dr. Wia Baron, 
verbonden aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, 

op woensdag 16 juni 2004 het MS Fellowship, de officiële aanduiding voor 
een speciale studiebeurs van 365.000 euro. Met het toekennen van een 
MS Fellowship wil de Stichting MS Research ervaren, gepromoveerde 
toponderzoekers in staat stellen, langjarige onderzoeksprojecten uit te 
voeren.

Wia Baron is de derde 'MS Fellow' van MS Research, de derde vrouw ook 
met dit predikaat. Dr. Sandra Amor van het Rotterdamse MS-centrum 
ErasMS en dr. Inge Huitinga van het Nederlands instituut voor 
Hersenonderzoek gingen haar voor.

Superlaborant
Dr. Wia Baron: van beroep medisch celbioloog. Al tien jaar mede 
studerend op de ontwikkeling van - wat heet - oligodendrocyten. Daarvoor 
onder meer een tijdje in Cambridge geweest.

"Het afremmen of zelfs terugdringen van 
de ontstekingsreactie is natuurlijk van 
groot gewicht bij MS. Maar ik vind het 
toch net zo belangrijk, te proberen de al 
aangerichte schade te herstellen, als het 
kan door heraanmaak van myeline", aldus 
de nieuwste 'MS Fellow'. "En dan heb je 
het dus over oligodendrocyten".

Zij wijst erop dat van die heraanmaak ook 
nu al vaak sprake is, zonder ingreep van 
buitenaf. "Je kunt zelfs stellen dat dit in 
de helft van de gevallen spontaan gebeurt. 
Maar mij gaat het om die andere helft. In die gevallen waar het dus niet 
gebeurt, daar is stimulatie van heraanmaak van myeline nodig om 
uiteindelijke afsterving van de zenuwen te voorkomen".

Lab
Even meen je haar te herkennen. Alsof je haar eerder hebt gezien. Maar 
waar dan? Kan haast niet. Weelderige, bruinrode haardos; blauwgroene 
ogen; oorknoppen; een brede glimlach, de linker wenkbrauw ietsje 
opgetrokken. Een vrouw die je even onverklaarbaar als onverwacht doet 
denken aan een van die sfinxachtige beelden langs de Fontanka in St. 
Petersburg, een leeuwin met een menselijk gezicht.

Weinigen zullen haar echt direct herkennen, trouwens, zo valt te 
veronderstellen. Want veel van haar tijd zit ze in haar lab. Een 
superlaborant als het ware. En anders is ze wel ergens in een ver 
buitenland op een congres.

Haar hele wetenschappelijke leven is ze al op jacht naar die ene prooi: een 



deugdelijke myelinehersteller. De 'leeuwin van Groningen' zou intussen een 
toepasselijke eretitel zijn, al is ze dan een geboren Friezin - in 1969 - wat 
aan haar tongval nog is te horen trouwens. Wietske Baron uit Oosterwolde. 
"Mijn ouders hebben mij Wia genoemd en zo is het gebleven". Kort, 
duidelijk, zonder omhaal.

Myeline
Oligodendrocyten... een onuitspreekbare term voor een basiselement in 
het zenuwstelsel. Het zijn de cellen in het centraal zenuwstelsel die de 
myeline maken. En die myeline bestaat uit een aantal eiwitten en 
vetachtige stoffen die nergens anders in het lichaam voorkomen, elk op 
zichzelf bijzonder en voorzien van een eigen kenmerk, een eigen gen.

De drijfveer voor Wia Baron, zich hierop te concentreren, is de 
ontdekking dat onaangetaste restanten van de afgebroken myeline in staat 
blijken een nieuwe myelinelaag te maken. "Het bijzondere is dat in een 
deel van de gebieden waarin bij MS afbraak van myeline is opgetreden er 
nog potentiële myelinevormende cellen aanwezig blijken. Ik probeer aan 
die cellen signalen te geven die ze brengt tot nieuwe activiteit. Het proces 
een slag keren".

Wia Baron legt uit dat het haar opzet is, die heraanmaak van myeline te 
laten uitvoeren door een soort van voorlopercellen van de 
oligodendrocyten. "Dat zijn de cellen die zo'n proces in gang zetten, te 
vergelijken met de aanmaak van de myeline na de geboorte".

Communicatie
Het gaat haar erom goed te leren bevatten, hoe de communicatie verloopt 
tussen de zenuwcellen en de oligodendrocyten, de cellen dus die de 
myeline aanmaken. "Om die communicatie en de daarbijbehorende 
signaalstoffen te analyseren onderzoeken we de oligodendrocyten van 
ratten. Het blijkt dat die, zonder dat er zenuwcellen in de buurt zijn, 
zelfstandig myeline - in de vorm van vellen - kunnen maken".

Wia Baron heeft van ratten ook een in kweek gebracht myeliniserend 
systeem opgezet van zenuwcellen en oligodendrocyten in één kweekschaal. 
"Daardoor kunnen we goed zien wat er gebeurt, en of en hoe we met het 
geven van de juiste signalen de aangroei van myeline zouden kunnen 
stimuleren".

Het klinkt als iets van een achternamiddag, maar in werkelijkheid is ze er 
dus al een decennium mee bezig. "In de eerste acht jaar hebben we 
uiteindelijk gevonden dat er in het lichaam sprake is van signalen die 
precies over de aanmaak van myeline gaan, dus de oligodendrocyten 
controleren. Essentieel is het correct communiceren tussen die 
oligodendrocyten en de zenuwcellen, de volgorde van die signalen, de 
plaats waar dit gebeurt en de dosering. Mijn veronderstelling is, dat in 

geval van MS de oligodendrocyten door gebrek aan de juiste signalen niet 
meer toekomen aan de aanmaak van myeline".

Voor een juiste ontwikkeling van de oligodendrocyten, en daarmee de 
aanmaak van myeline, zijn volgens Wia Baron twee soorten signalen nodig: 
op afstand, om het proces groen licht te geven, en van heel dichtbij, de 
contactsignalen, waarbij daadwerkelijk fysiek contact nodig is tussen de 
zenuwcellen en de oligodendrocyten.

"Twee jaar geleden zijn we begonnen de mogelijkheden te onderzoeken om 
deze signalen te dirigeren met behulp van wat we anti-lichamen noemen. 
Met die anti-lichamen blijken we namelijk zowel het signaal van veraf als 
het contactsignaal te kunnen nabootsen".

Eiwit
De naam van het eiwit Fibronectine valt. Een eiwit dat wel aanwezig is in 
sommige gebieden die door MS zijn aangedaan, maar niet in gezonde 
hersencellen. "Moet je je voorstellen: wat we dus eigenlijk proberen is, 
anti-lichamen te gebruiken voor de heraanmaak van myeline in de 
aangetaste gebieden. De mogelijkheden daarvan te onderzoeken, dat is de 
kern van waar ik mee bezig ben", aldus Wia Baron. "En waarvoor we dit 
geld van MS Research de komende vier jaar gaan gebruiken. Wat we 
daarbij willen bereiken is, dat onze gekweekte oligodendrocyten myeline 
gaan aanmaken, onafhankelijk van de signalen van buitenaf, dus ook in de 
aanwezigheid van Fibronectine. Lukt dat, dan betekent dit dat we de 
aanmaak van myeline daadwerkelijk kunnen beïnvloeden".

Wia Baron denkt heel dichtbij te zijn. "We hebben in Groningen al een 
flink aantal anti-lichamen getest en we hebben er één gevonden die in de 
aanwezigheid van Fibronectine de aanmaak van myeline stimuleert, en als 
het ware het effect van Fibronectine opheft. Maar verder onderzoek is 
noodzakelijk, omdat het eruitziet dat juist die ene in de nog gezonde 
myeline schade aanricht".

Al is Wia Baron in Nederland een van de weinigen die speciaal op dit punt 
actief is, in de wereld is ze niet de enige. "Iedereen heeft weer een 
andere insteek. Door de krachten te bundelen kunnen we eerder bij de 
benodigde resultaten uitkomen Bovendien moet je bedenken dat het 
ziektebeeld van MS zeer complex is en dat dus waarschijnlijk niet één 
therapie afdoende is. Hoe meer insteken hoe beter, en hoe meer overleg 
via congressen, hoe beter de samenwerking tot stand komen".

Claim
Niettemin zijn er toch al af en toe onderzoeksgroepen die zeggen de 
oplossing gevonden te hebben. Zo claimde laatst een Australisch 
onderzoeksteam onder leiding van dr. Tana Karnezis (La Trobe 
Universiteit, Melbourne) een doorbraak. Zij schreef te hebben ontdekt 



"dat het uitschakelen of verwijderen van het proteïne Nogo A bij muizen 
leidt tot een vertraging van de ziekteverschijnselen van een op MS 
lijkende aandoening van het centraal zenuwstelsel. En dat haar onderzoek 
laat zien dat dit eiwit wellicht een rol speelt bij de ontwikkeling van MS 
bij mensen".

Wia Baron over dat optimisme: "Ik vind 
het woord claimen wat overdreven. Ten 
eerste maakt ook de Australische groep 
nog uitsluitend gebruik van diermodellen 
en voor zover we weten zijn er nog niet 
echt diermodellen die helemaal gelijk 
zijn aan MS bij mensen. Een echte 
doorbraak zou er naar mijn mening zijn, 
als de oorzaak bekend is, en daardoor 
meer duidelijkheid is over het complexe 
ziektebeeld".

Maar ze verwijt die misschien wat 
overdreven claim niet haar collega-onderzoekster "Zoals vaak halen dit 
soort berichten te vaag en te vroeg de pers. Dikwijls ook nog onvolledig en 
verkeerd. Hoe dikwijls MS niet een spierziekte is genoemd, zoals laatst 
bij de berichtgeving over het Max Planckinstituut dat het signaal was 
gevonden dat de dikte van de myelinelaag controleert".

Nog jaren
Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Het zal waarschijnlijk nog jaren vergen 
eer er antwoord is op de vele vragen in verband met MS. Zoals dus de 
vraag of je in een lijf waarin de beschermende stof rondom de 
zenuwbanen, de myeline, almaar afbreekt, dit proces kunt omkeren?

Wia Baron probeert het antwoord te vinden, in dienst van de wetenschap 
maar toch vooral in dienst van de mensen met MS zelf.

terug naar overzicht MSzien
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MSzien 2004, nr. 3

Handige hulpjes voor onhandige situaties 
(1)

Ondanks alle officiële aanpassingen die velen van ons in huis en 
vervoermiddel hebben, loop je nog vaak tegen onhandige situaties aan. 
Hier een eerste overzicht van handige hulpdingetjes, sommige heel 
gewoon, andere speciaal gemaakt voor het doel om het gehandicapte 
leven wat makkelijker te maken.

Door: Trudy Mantel

"Waar is dat touwtje aan je deurknop toch voor?" 
Dat vragen mijn bezoekers vaak. Ik doe het dan 
voor: als ik langs de deur rijd sla ik het touw over 
m'n schouder en trek de deur met me mee dicht. 
Hoef ik me niet met m'n rolstoel om te draaien en 
rek- en strekoefeningen te doen om die deur te 
pakken te krijgen. Echt proberen! Ik heb het alleen 
aan de buitendeur, maar waarschijnlijk werkt het 
bij binnendeuren ook.

Met vaak simpele trucjes is in wel meer 
handigheidjes te voorzien. Zo is het ook heel 
plezierig om alle schemerlampen te bedienen met 
één schakelaar op alle stopcontacten... dat scheelt 
weer een hoop gerij of geloop. Er zijn tegenwoordig 
ook stekkers die met een afstandsbediening het 
licht doen schijnen. Gewoon even naar de Gamma. En 
als je het echt groot wilt aanpakken, kijk dan op 
www.gewanl.nl, op die site staan systemen waarmee je de hele 
woonomgeving draadloos bestuurbaar kunt maken!

Een wat duurdere voorziening in huis, maar wel één waar je ongelooflijk 
veel plezier van hebt is een trekrail. Zo'n rail maakt dat je, door aan één 
touwtje te trekken, de gordijnen over de hele breedte kunt sluiten. Een 



trekrail van 2½ meter komt bij je eigen stoffeerder op een dikke € 100, 
inclusief ophangen. En nog mooier is natuurlijk een elektrische rail met 
afstandsbediening, maar dan ben je meer dan tien keer zoveel kwijt.

Keuken
Het is moeilijk om, als je altijd graag gekookt hebt, dat uit handen te 
moeten geven. Het kan ook zijn dat er niemand is om die taak aan over te 
dragen. Voordat je overgaat op 'Tafeltje Dekje' of op iedere dag een kant-
en-klaarmaaltijd is er misschien nog wel iets anders te verzinnen. In de 
eerste plaats zijn er natuurlijk de vele soorten schoongemaakte en 
gesneden groenten in de winkels. Ook vlees is vrijwel klaar te krijgen. Je 
wordt er alleen wel weer met de neus bovenop gedrukt dat het veel geld 
kost om een handicap te hebben. Een grote knolraap van een euro waar je 
drie keer van kon eten is er niet meer bij!

Aardappels schillen gaat heel lang goed met de goedkoopste 
beugeldunschillers van Blokker. Koop er wel drie tegelijk, want ze doen het 
niet allemaal en ze kunnen niet tegen de vaatwasser. Nieuwe aardappels in 
de schil uit de oven zijn trouwens ook heerlijk. En als je zelf groente wilt 
snijden is een plankje met een paar spijkers een handig en goedkoop 
hulpmiddel om de zaak vast te zetten.

Er is een enorm aanbod van kleine, handige hulpmiddeltjes voor in de 
keuken en aan tafel, van een elektrische blikopener die met één hand te 
bedienen is tot een vork met een snijkant. www.able2.nl geeft een 
overzichtje. Ook op www.zorgproducten.jouwpagina.nl is onder ADL-
produkten het nodige te vinden, terwijl je op www.hethic.nl gericht kunt 
zoeken.

Voor de televisie
Een blad met een kussentje eronder vastgemaakt is ideaal om voor de 
televisie te eten, niet alleen als je een handicap hebt. Ze bestaan als 
hulpmiddel voor de rolstoel, maar je ziet ze ook wel eens in winkels met 
leuke hebbedingetjes. En als je dan toch wat laat vallen zijn er vele 
soorten grijpers, waarmee je alles weer binnen je bereik kunt halen.

Alarm
Wie veel alleen thuis is en enige neiging tot vallen heeft, zal behoefte 
hebben aan een manier om in een noodsituatie contact te kunnen maken 
met de buitenwereld. De meeste gemeenten hebben een alarmsysteem, 
waarbij met een druk op de knop om je nek iemand vanuit een centrale 
tegen je begint te praten. Dat is een prachtige oplossing, maar je kunt ook 
je mobiele telefoon om je nek hangen. Daarvoor bestaan houdertjes met 
een koord. Ze zijn te vinden door via www.it-fits.nl de rollicatalogus aan te 
vragen. Een mobiele telefoon werkt ook goed als een intercom in huis.

Vuilniszak

In de auto stappen kan lastig worden. Een stoel die naar buiten draait is 
daarvoor het mooiste hulpmiddel, maar het kan ook simpeler. Een 
vuilniszak werkt heel goed als 'glijmiddel' voor het laatste stukje de auto 
in. De rolstoel kan mee op een rolstoeldrager op de trekhaak, als hij niet 
meer in de achterbak past, 
www.rolstoeldrager.nl. Dit systeem werkt 
ongeveer hetzelfde als de fietsdrager die op de 
trekhaak staat.

Die vuilniszak werkt niet alleen in de auto, ook 
als je problemen hebt met omdraaien in bed kan 
hij soelaas bieden. Wel ervoor zorgen dat je 
voeten en schouders een wat ruwere 
ondergrond hebben, anders kun je je niet afzetten. Om rechtop te komen 
in bed kun je een papegaai gebruiken, maar minder een sta-in-de-weg is 
een touwladdertje aan het voeteneind. Dit is verkrijgbaar bij de 
thuiszorgwinkel.

En dan het ooglapje, te koop bij iedere apotheker. 
Handig voor als je in toenemende mate een probleem 
krijgt bij het scherpstellen van je ogen, een bij MS 
soms optredend probleem. Gun je ogen dan wat meer 
rust door er gewoon af en toe een te bedekken. Het 
komt je hooguit op de eretitel Zeerover te staan, zo is 
me door een ervaringsdeskundige verteld.

Het is overigens toch goed om op de hoogte te blijven van wat de 
thuiszorgwinkels zoal te bieden hebben. Ook revalidatieafdelingen hebben 
vaak een winkeltje waar ze hulpmiddeltjes zoals scharen, bestek, lange 
schoenlepels en knopenhaakjes verkopen. Helaas is er zo te zien geen 
website waarop het volledig aanbod van de thuiszorgwinkels staat. En je 
moet het natuurlijk wel kunnen opbrengen, dat steeds maar weer nieuwe 
oplossingen moeten verzinnen. Overigens zullen sommige antwoorden vaak 
ook bij anderen, bij deskundigen te krijgen zijn, een ergotherapeut 
bijvoorbeeld.

Computer
Een apart onderwerp is de computer, een hulpmiddel al van zichzelf, vaak. 
In korte tijd de steun en toeverlaat geworden van iedereen die door 
ziekte slecht in staat is te schrijven. Wat te denken van gele briefjes op 
het zogeheten bureaublad van je computer om je huisgenoten te laten 
weten waar je bent? Trouwens ook goede geheugensteuntjes voor jezelf. 
Ze zijn te vinden in 'Outlook' of als gratis programmaatje op 
www.atnotes.fr.st.

En nog eens iets: als je elektronisch bankiert hoef je geen giro's meer in 
te vullen en geen handtekeningen te zetten.



Hoofdletters
Een slechte handfunctie maakt het moeilijk om twee toetsen tegelijk in te 
drukken. Omdat hoofdletters in een document toch wel mooi staan, heeft 
Windows de voorziening 'plaktoetsen' (stickey keys), die maakt dat als je 
'shift' en hoofletter A na elkaar indrukt er een keurige hoofdletter A 
verschijnt. Je kunt dan ook 'control, 'alt' en 'del' na elkaar indrukken met 
als resultaat dat je vastgelopen programma wordt afgesloten.

De plaktoetsen kun je instellen in het configuratiescherm (control panel) 
onder toegankelijkheidsopties (accesibility). Daar zijn ook opties te vinden 
om de leesbaarheid van het beeldscherm te verbeteren door kleuren, 
grootte of contrast te veranderen. Handig is ook om altijd een kladblokje 
op het bureaublad van je computer te hebben staan om snel een 
aantekening te kunnen maken als er iemand opbelt.

Telefoon
Ook de handsfree-functie van de telefoon is niet voor niets uitgevonden! 
Als je er zo'n klein bandrecordertje naast legt heb je een prachtig 
alternatief voor het aantekenbriefje. Het is in dat geval wel aardig om je 
gesprekspartner even te melden waar je allemaal mee bezig bent. 
Tenslotte in dit eerste allegaartje van handige hulpmiddeltjes nog een 
paar nieuwigheden als aanvulling op eerder in de rubriek Hulp van MSzien 
verschenen artikelen.

- Er is een nieuwe gehandicaptenauto, de Minicruiser City, te vinden op 
www.minicruiser.nl.

- Na het verschijnen van het artikel over incontinentiemateriaal en 
katheters heeft de fabrikant informatie gestuurd over de nieuwe In-flow 
katheter. Deze katheter kan een maand lang blijven zitten. Hij wordt 
afgesloten door een klepje, zodat geen urineverlies optreedt. Op het 
toilet wordt met een afstandsbediening een pompje in werking gesteld, 
dat de blaas leegt. Helaas alleen voor vrouwen. Meer informatie hierover 
is te krijgen bij de redactie op redactie@mszien.nl.

Tips
Tot zover deze tips. Sommige zijn uit eigen ervaring, andere uit 
tijdschriften of gewoon gehoord. Volledig is het natuurlijk nooit en het 
risico bestaat dat iedereen roept: "Maar dat wisten we allang!". MSzien 
houdt zich dan ook aanbevolen voor leuke ideeën: meldt ze alsjeblieft aan 
redactie@mszien.nl.

terug naar overzicht MSzien


