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Van de Redactie

Je ziet het pas als je het doorhebt

Soms vraag je je toch af in wat voor wereld je nou eigenlijk leeft. Ga maar eens een paar 
dagen achtereen echt naar het nieuws luisteren. Lees een week lang de krant grondig. En 
verdiep je dan in een specifiek aspect: de gezondheidszorg. Of nog beter: in minister 
Hoogervorst. 

Het moet de man nagegeven worden: hij laat straks 
een politieke erfenis van jewelste achter. Een totaal 
nieuw zorgstelsel. Bravo! Chapeau! Daar was het hem 
toch altijd om te doen? Het feit is daar, maar de 
puinhopen ook. En niet te vergeten: hij creëert in 
één klap een heleboel zieke mensen erbij. 

Wie wordt er immers vrolijk van nieuws dat 
voortaan nog maar één week lang dure medicijnen 
voorgeschreven mogen worden? Mensen die 
interferon gebruiken zeker niet, want die kosten me 
een aardige duit. 
Straks zal het wel weer loslopen en ontdekt hij dat 
dat proefballonnetje een enorm windei was, maar 
toch. Hij heeft het gelegd en voor enkele weken 
zitten mensen in de rats. Bellen hun arts, schuimen 
MSweb af en hunkeren naar deze MSzien... Elk 
nieuws hierover is meegenomen. 

Ik ken een man – en hij zal echt niet de enige zijn – die steeds weer een terugslag kreeg 
als in politiek Den Haag de WAO op de agenda stond. Was er in een week ook nog een 
debat over bezuinigingen op de thuiszorg, dan lag hij waterpas. Hij wist ook wel dat het 
uiteindelijk mee zou vallen, maar toch...

Om zich te ontspannen gaat hij wiet roken. Dat helpt. Hij functioneert beter en blijft in 
elk geval wat relaxter onder alle berichten uit het Haagse bastion. Totdat er een 
bericht komt dat het effect van nederwiet niet is bewezen en zijn zorgverzekeraar 
maar meteen besluit het spul niet meer te vergoeden.

Is hij net veranderd van zorgverzekeraar die het nog wèl vergoed, verschijnt het 
volgende bericht dat hem de stuipen op het lijf jaagt: nederwiet moet misschien 
aangemerkt worden als harddrug. Dat bericht leest hij op het moment dat hij net op 
bezoek is bij zijn moeder die al maandenlang onder de morfine zit. Gaat hij tegen de 

Tjeemig de peemig... ca-ram-ba! 
Dat M.S. staat voor Mega Stick. 

Vet strak spul zeg! 
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vlakte? Nee, hij begint keihard te lachen en citeert vanwege alle oranje vlaggetjes in de 
straten taalgrootmeester Johan Cruijff maar eens: ‘Je gaat het pas zien als je het 
doorhebt’.

Zijn gedrogeerde moeder lacht mee. En Hoogervorst? Die ziet het nog steeds niet. 
Misschien als ‘WE’ wereldkampioen worden? Daar zit een grote overeenkomst: de kans is 
klein.

De Redactie 
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De resultaten van de enquête zijn er! 

Wat vinden we van de MS-medicijnen?

Je hebt net gehoord dat je multiple sclerose (MS) hebt en je gaat op zoek naar 
medicijnen. Je arts vertelt je over Betaferon®, een lotgenoot vertelt je over 
Avonex® en op internet lees je over Copaxone® en Rebif®. Het begint je een 
beetje te duizelen. Hoe weet je wat je moet kiezen? Wat helpt en wat niet en hoe 
zit het met de bijwerkingen? Of je voelt je ziek en je vraagt je af of je nu zo’n 
beruchte 'schub' hebt. Ga je dan om een prednisolon kuur vragen of toch maar 
niet. Heb je wel zin in chemo in je lijf? Knap je daar echt sneller van op?

Door: Trudy Mantel

Dit zijn maar een paar van de vragen waar 
een mens met MS mee zit. Er zijn 
tegenwoordig gelukkig medicijnen tegen 
MS, allemaal keurig uitgetest op veiligheid 
en werkzaamheid volgens de regels die 
daarvoor gelden in ons land en elders in de wereld. Helemaal niets mis mee dus. Maar 
deze grote wetenschappelijke studies kijken naar objectieve gegevens, ze houden geen 
rekening met de subjectieve gevoelens van de mensen die de middelen gebruiken. Wat 
jij nou zo graag zou willen weten is hoe lotgenoten het gebruik van deze middelen 
ervaren. Voelen ze zich beter door het gebruik ervan en zit er vertraging in het verloop 
van hun ziekte? Deze vragen kwamen vaak terug, in het gastenboek en op het forum van 
MSweb en bij de MStelefoon van de MSVN. Voor de redactie van MSweb was het 
aanleiding om, samen met de MSVN, een onderzoek te doen naar die gevoelens. Maar hoe 
steek je zoiets aan de vork? Je moet de juiste vragen stellen en de antwoorden die je 
krijgt op de goede manier verwerken. 

Onderzoek
Daarvoor benaderde de redactie van MSweb de
Wetenschapswinkel in Utrecht. De Wetenschapswinkel 
Geneesmiddelen is een onderdeel van het departement 
Farmaceutische Wetenschapen van de Universiteit Utrecht. Hier 
kunnen organisaties met onderzoeks- of adviesvragen over 
geneesmiddelen terecht. De Wetenschapswinkel zoekt dan 
studenten, die worden begeleid door een wetenschappelijk 
medewerker van het departement, of onderzoekers om deze 
vragen te beantwoorden. Drs. Nina Winters, coördinator bij de 
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Geneesmiddelenwinkel zegde toe een student voor dit onderzoek 
te zoeken. Dat werd Chantal Ricken, een derdejaars studente 
Farmacie, die er een van haar verplichte studies, haar bachelorstudie, van maakte. Het 
onderzoek werd begeleid door drs. Nina Winters en dr.ir. Karin Lievens.

Chantal begon met een literatuuronderzoek om meer inzicht te krijgen in de ziekte en in 
de behandeling van MS. Vervolgens stelde ze aan de hand van de gevonden informatie 
twee enquêtes op, één voor de mensen met MS die prednisolon gebruiken en één voor de 
mensen met MS die interferonen of Copaxone® gebruiken. Tien vrijwilligers van MSweb 
dienden als proefkonijn om te kijken of de vragen doeltreffend waren. Vervolgens kwam 
er een oproep op MSweb en in het tijdschrift MenSen van de MSVN, in maart 2005, 
om mensen met MS op de hoogte te brengen en ze te vragen mee te doen. De enquêtes 
stonden van 10 maart tot 29 april 2005 op MSweb en in een papieren versie kon je ze 
aanvragen bij de MSVN.

Reacties
Aan het onderzoek hebben 431 mensen met MS deelgenomen, verdeeld over heel 
Nederland. Van hen hebben 91 beide enquêtes ingevuld. Zodoende kwamen er 522 
ingevulde enquêtes bij de onderzoekers binnen. Daarvan gingen er 304 over de 
interferonen en Copaxone en 218 over prednisolon. Dit is een heel mooie respons, waar 
statistisch weliswaar niet te veel conclusies aan kunnen worden verbonden, maar die 
toch een schat aan gegevens heeft opgeleverd. De onderzoekers schatten dat 8,5% van 
het totaal aantal gebruikers in Nederland van Avonex, Betaferon, Rebif en Copaxone de 
enquête heeft ingevuld! Driekwart van hen waren vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 
41 jaar. Bij ruim 70% van alle inzenders was de diagnose gesteld op een leeftijd tussen 
20 en 40 jaar.
Een interessant gegeven is verder dat 88% van de mensen die gereageerd heeft het 
merendeel van hun informatie over MS van internet haalt. Dat scoort hoger dan de 
informatie van de arts; die haalt maar 80%. Wel is 99% van de mensen bij een arts 
onder behandeling en dat is natuurlijk logisch: iemand moet de medicijnen voorschrijven.  

Tevredenheidscores
En hoe tevreden zijn we nu eigenlijk over de medicijnen die we gebruiken? Het rapport 
geeft in verschillende tabellen aan hoe de mensen de middelen gebruiken. Welke vorm 
van MS ze hebben en welk middel ze toepassen. Welke bijwerkingen er zijn  en hoe men 
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het spuiten ervaart Avonex is in gebruik bij ongeveer 34% van de mensen die 
gereageerd hebben. Betaferon, Rebif en Copaxone nemen elk ongeveer 22% voor hun 
rekening. Bijna iedereen heeft last van bijwerkingen en ervaart het spuiten als 
belastend. Toch geeft het merendeel aan het betreffende middel te willen blijven 
gebruiken zolang ze het gevoel hebben dat het werkt. En dat het in meerdere of 
mindere mate helpt is ongeveer de helft van de mensen wel van mening.
88% van de mensen die de enquête over prednisolon hebben ingevuld gebruiken 
prednisolon alleen tijdens een schub, 36% van deze respondenten gebruiken meerdere 
prednisolonkuren per jaar. 93% van de respondenten kreeg de prednisolon toegediend 
via een infuus. Bijna de helft van de prednisolonkuren werd poliklinisch gegeven, 39%
tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Prednisolon wordt toegediend tijdens een korte 
kuur van 3 tot 5 dagen. Ook tijdens deze kuur hebben veel mensen last van bijwerkingen, 
die men voor lief neemt zolang het helpt. 

Aanrader
Als je op zoek bent naar een geneesmiddel om jouw MS draaglijker te maken is dit 
rapport een aanrader; wellicht maakt het ‘t makkelijker om, samen met je behandelaar, 
tot de juiste keuze te komen. Of zoals de onderzoekers het zelf zeggen in hun 
aanbeveling: “Dit rapport dient als hulp bij het maken van een keuze voor een 
geneesmiddel. Deze keuze is afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en prioriteiten en 
kan daarom per individu anders zijn. De keuze voor een geneesmiddel hangt samen met 
de vorm van MS en de beperkingen die men van de symptomen van MS ondervindt”. 
Volgens de onderzoekers  geven de resultaten van het onderzoek aanleiding tot meer en
uitgebreider onderzoek met meer onderzochte personen. 
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Het rapport is in PDF per e-mail (wewi@pharm.uu.nl) aan te 
vragen bij de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht.
www.uu.nl/wetenschapswinkels/geneesmiddelen.
De papieren versie kun je  als volgt bestellen: Maak het 
bedrag (€ 7,00) over op giro 228947, t.n.v. U.U., Departement 
Farmaceutische Wetenschappen, Utrecht, o.v.v. het PUG-
nummer (PUG/06-7).  
Vergeet niet je naam en adres te vermelden. 
Na ontvangst van het geld, krijg je het rapport zo
snel mogelijk opgestuurd.
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Nieuwbenoemde hoogleraar Jon Laman: 

Samenwerking neurologen en biologen zeer belangrijk

Het zijn vooral artsen, met name neurologen, die de wetenschappelijke strijd 
aanbinden tegen MS. Maar in de frontlinie werken zij de laatste tijd meer en meer 
samen met niet-artsen. Biologen vooral, en in het bijzonder immunologen. Een van 
hen is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar immuunregulatie in Rotterdam: 
prof. dr. Jon Laman (1964). Hij laat er geen misverstand over bestaan vooral die 
samenwerking zeer belangrijk te vinden.

Door: Raymond Timmermans

Prof. dr. Jon D. Laman heeft MS hoog op zijn onderzoekslijst 
staan, zo blijkt op vrijdagmiddag 12 mei 2006.: “Het mag zo 
zijn dat immunologen lang geleden  een overrompelend succes 
hebben behaald in de strijd tegen tal van infectieziekten 
zoals polio en pokken, op het gebied van chronische 
ontstekingen en auto-immuunziekten valt nog veel te winnen. 
Daarbij heeft multiple sclerose, MS, mijn speciale 
belangstelling. Ondanks meer dan een halve eeuw intensief 
onderzoek moeten we het antwoord op de vraag hoe MS 
ontstaat namelijk nog steeds schuldig blijven”.  

Laman zegt het in een zaal met ruim tweehonderd mensen, de 
aula van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Voor die zeer 
talrijke ziekten waarbij het immuunsysteem een rol speelt is 
er echter één groot probleem: de pijplijn van nieuwe geneesmiddelen stroomt niet, die 
pijplijn drupt. Het proces is te traag! Er bestaat grote behoefte aan allerlei creatieve 
manieren om het onderzoek te versnellen en te verdiepen”.  

Als dat gebeurt, betekent het volgens de nieuwe hoogleraar echter niet dat er dan ook 
binnen vijf jaar een anti-MS-medicijn is. “Dat is zonder enige twijfel te optimistisch, 
want de ontwikkeling van een geheel nieuw geneesmiddel kost gemiddeld tien jaar. 
Gelukkig zijn er op dit moment wel diverse geneesmiddelen in ontwikkeling”. 

Etiquette
Professor Laman houdt drie kwartier een verhandeling, de  zogeheten inaugurele rede, 
waarmee hij het ambt van bijzonder hoogleraar immuunregulatie aanvaardt. Een oratie 
heet dat onder professoren. Een publieke les als het ware, onder de cryptische titel: 
Immuun etiquette; omgang met vorm in context. De rode draad is, dat het erop lijkt dat 
de menselijke afweer tegen indringers, het immuunsysteem, werkt volgens strikte regels 

Prof. dr. Jon D. Laman 
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– de immuunetiquette - maar dat de toepassing van die regels per situatie kan 
verschillen. Dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder het systeem toch net niet het 
voorgeprogrammeerde ene doet, maar juist het andere. En dat het systeem bovendien 
soms in verwarring lijkt te raken, zodat het geen onderscheid meer maakt tussen 
goedaardige, eigen signalen en  vreemde ziekteverwekkers: de omgang met vorm in 
context. En dat nu juist dit tot MS kan leiden. 

Enkele flarden uit Lamans oratie blijven hangen. “Hoe het afweersysteem omgaat met 
vormen, structuren van het lichaam zelf en structuren afkomstig van ziekteverwekkers, 
wordt in hoge mate bepaald door de context in het weefsel: wat er ter plaatse gaande is 
bepaalt hoe het immuunsysteem reageert (…). De witte bloedcellen, de leukocyten, 
patrouilleren voortdurend door de gehele stad en kijken van huis tot huis of alles in orde 
en rustig is, of cellen en weefsels zich gezond gedragen. En slechts aan een heel klein 
signaal of verandering hebben leukocyten genoeg om te weten dat er iets loos is, een 
indringer, een infectie, een ontsporing. Maar hier ontstaat een groot probleem: is het 
een vriend of een vijand?” 

Lamans werkgebied is de weefselkunde, histologie heet dat netjes, en de immunologie, 
de kennis van de weerstandsystemen van zowel bacteriën, planten en ongewervelde en 
gewervelde dieren als de mens  Hij is een veelgevraagd spreker op internationale 
congressen - van de Verenigde Staten, Zwitserland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, 
voormalig Joegoslavië en Griekenland tot laatst in Italië en Berlijn.

Mexican Wave
Laman illustreert zijn oratie in Rotterdam met zo’n zeventig 
lichtbeelden, sommige daarvan met een knipoog naar de 
buitenwereld, zoals het wereldkampioenschap voetbal. En dat steeds 
om nog eens te laten zien hoe immuunregulatie volgens hem werkt. 
Neem het  beeld van de zogeheten Mexican Wave op een 
voetbaltribune: "Deze populatie van supporters, hier gebruikt als 
model voor een populatie witte bloedcellen, is als geheel duidelijk 
geactiveerd: die activatiegolf van opstaan en met de armen zwaaien 
trekt door het hele vak. Maar sommigen doen niet mee en anderen 
wat halfslachtig, soms onder invloed van hun omgeving. Er zijn dus 
allerlei gradaties in activatie”. 

Een vrolijk beeld om te laten zien hoe  een zo treurige ziekte als MS kan ontstaan… 
Regels die niet altijd dezelfde uitwerking hebben… “Ontstekingsziekten als MS zijn de 
prijs die we betalen voor onze uiterst effectieve afweer tegen infecties”, zo 
concludeert Jon Laman mild.  

Uitleg
Zijn verhaal is niet allemaal even makkelijke kost, maar we stappen maar eens op de 
nieuwbenoemde hoogleraar af en vragen hem zelf om een nadere uitleg. Laman: "Wat ik 
vooral wil zeggen is, dat er in je immuunsysteem  wel regels bestaan, in mijn beeldspraak 
de etiquette, maar dat de toepassing daarvan vaak afhankelijk is van de omstandigheden. 
En dat is met de etiquette in het normale leven niet anders. Het is zoals mijn vader zei: 

Witte bloedcellen 
gedragen zich soms 

net als voetbal-
supporters in een 
Mexican Wave: 

sommigen doen niet 
mee 
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een heer houdt de deur open voor een dame, tenzij hij iets groots draagt natuurlijk. Dan 
opent zij uiteraard de deur voor hem. Je moet verder in de gaten houden dat ons 
immuunsysteem geen onderscheid kan maken tussen lichaamseigen stukjes, dat wat van 
onszelf is, en stukjes van ziekteverwekkers, ons niet-zelf. Daardoor bestrijdt het 
systeem soms onze lichaamseigen stukjes, zoals  bij MS. En dat noemen we auto-
immuniteit.  Het immuunsysteem handelt dus tegen de achtergrond van wat er ter 
plekke gebeurt en beslist dan steeds per geval wat te doen: de ene keer de deur zelf 
open houden en de volgende keer de deur geopend krijgen”. 

Prof. Laman is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam hoofd van de eenheid 
Immuunregulatie binnen de afdeling Immunologie. In het bijzonder zoekend naar de 
oorzaken, gevolgen en bestrijdingsmogelijkheden van tekortkomingen in het 
immuunsysteem die bijvoorbeeld leiden tot bloedkanker en huidziekten, of tot auto-
immuunziekten als MS, reuma en het Guillain-Barré-syndroom (GBS). Laman: “Er valt 
grote winst te halen door binnen één en dezelfde onderzoeksgroep diverse van deze 
ontstekingsziekten tegelijk te bestuderen. De afweermechanismen die aan deze ziekten 
ten grondslag liggen zijn vaak gelijksoortig. MS speelt zich af in hersenen en 
ruggenmerg, terwijl GBS zenuwen daarbuiten beschadigt, dus bijvoorbeeld in de romp en 
ledematen”. 

Bekende mensen
In  het team van Laman zitten mensen die inmiddels in het MS-wereldje al enige 
bekendheid genieten. Zoals dr. Leonie Boven, aan wie onlangs door de Stichting MS 
Research het MS Fellowship is toegekend, een bedrag van 3,5 ton om onderzoek te doen 
naar een natuurlijk beschermend mechanisme bij MS. En Laman werkt nauw samen met 
andere, in MS-kring inmiddels bekende namen. Zoals zijn directe collega – zoals hij hem 
duidt - de Rotterdamse neuroloog dr. Rogier Hintzen, dr. Rivka Ravid van de 
Nederlandse Hersenbank, en ook collega-immunoloog en –onderzoeker dr. Herbert Brok 
– ‘onze’ Herbert Brok, want hij is een van de redacteuren van MSzien - en dr. Bert ’t 
Hart, beiden van het onderzoeksinstituut BPRC in Rijswijk. 

“Het belangrijkste is misschien wel de nauwe samenwerking met de arts-onderzoekers 
die daadwerkelijk de patiënten zien en ons biologen dus extra scherp houden. Ik heb 
groot respect voor de manier waarop onze onderzoekers goede patiëntenzorg terecht 
steeds voorop stellen en bovendien op hoog niveau onderzoek doen. Centraal daarbij is 
begrip te houden voor elkaars positie: wij moeten als onderzoekers weten dat patiënten 
altijd voorgaan. De wachtkamers moeten leeg en wel door topzorg! En de artsen moeten 
beseffen welke druk op ons onderzoekers ligt en dat je nieuwe geneesmiddelen nu 
eenmaal niet in korte tijd kunt ontwikkelen”. 

Dierproeven
Wat het onderzoek betreft is naar Lamans oordeel niet aan dierproeven te ontkomen, 
hoezeer hij en zijn collega’s dat ook zouden willen. In zijn oratie wijdde hij daar een 
aparte passage aan: “Proefdiermodellen versnellen de ontwikkeling van de inzichten en 
nieuwe therapieën aanzienlijk. Bovendien stellen ze ons dikwijls - maar niet altijd – in 
staat om gevaarlijke bijverschijnselen te identificeren, en zijn ze dus een belangrijke 
noodrem. Het ware te wensen dat de discussie over proefdieren voortaan vooral op 
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grond van feiten wordt gevoerd, en dat emoties - hoewel erkend en gerespecteerd - niet 
de overhand nemen (...). Enkele van die feiten: een Engelsman eet gedurende zijn leven 
630 dieren. Op datzelfde mensenleven worden 4 proefdieren verbruikt…” 

Werkdag
Jon Laman is een Amsterdammer in Rotterdam. Een slanke 
man van éénmetertachtig, golvend haar, licht grijzend. 
Beweeglijk en met zijn handen pratend. Enthousiast. Zijn 
doorsnee werkdag begint om half acht ‘s ochtends in de 
trein van Amsterdam naar Rotterdam en eindigt tussen zes 
en zeven als hij weer naar het station fietst in de 
Maasstad. Daar tussenin heeft hij vooral veel gesprekken. 
Van werkoverleg met mensen uit het lab – “zit ik met 
pakweg acht mensen aan tafel” - tot werkbesprekingen met 
de hele afdeling Immunologie – “zo’n zeventig mensen in de zaal, waarbij een 
onderzoeker zijn of haar experimenten bespreekt”.  
In de ban van zijn vak biologie, de leer van alle wezens. “Hoe dat is begonnen? Gewoon 
bij een goede biologielerares op de middelbare school en bij uitstekende immunologie-
docenten op de VU in Amsterdam”. Nu geeft hij geregeld zelf onderwijs. “Bijvoorbeeld 
weefselleer of immunologie-practicum aan geneeskunde-studenten. Maar ook lezingen 
aan patiënt-consulenten of neurologen in opleiding. Soms oogt dat schools en klassiek, 
dus mensen in bankjes, maar vaak gebeurt dat één op één”.  

Tussendoor is hij vaak in overleg met neurologen en andere artsen. “Verder moet ik heel 
veel wetenschappelijke literatuur lezen, projecten uitschrijven, projecten en artikelen 
van andere onderzoekers beoordelen, zelf artikelen schrijven en mijn e-mail-
correspondentie afdoen”. In zijn oratie wijst hij er en passant op dat de vijf 
werkgroepen waarmee hij te maken heeft in de afgelopen acht jaar al meer dan 150 
wetenschappelijke artikelen hebben gepubliceerd. 

Een overtuigd bioloog, op wie mensen met MS mogen rekenen. “Ik verwacht trouwens 
grote ontwikkelingen overal in de biologie”, zo betoogt hij in zijn oratie met nadruk. “De 
huidige eeuw is immers die van de biologie, zoals de vorige die van natuurkunde was en 
die daarvoor van de chemie". 

Foto’s:  Levien Willemse/Erasmus Universiteit Rotterdam
MSzien, jaargang 2006, nr. 3 – Rubriek: Onderzoek 

Prof. dr. Jon D. Laman 

Over de afdeling Immunologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is via 
Internet – in het Engels – meer te lezen op www.immunologie.nl. De 
samenvattingen van de onderzoeken zijn voor iedereen toegankelijk: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/. Het universitaire MS centrum ErasMS is te vinden 
op www.erasmusmc.nl/mscentrumrotterdam/. Over het fenomeen Mexican Wave 
heeft zich een onderzoeksgroep gebogen van de Universiteit van Boedapest. Zie 
daarvoor http://angel.elte.hu/wave/.
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 Internationaal MS verpleegkundige Marco Heerings  

 Er is meer dan injecties en pilletjes

Naar schatting 50 tot 75 procent van de mensen met MS hebben wel eens een 
‘aanvullend medicament’ of een ‘alternatieve therapie’ gebruikt. Niet zozeer in de 
overtuiging dat er meer moet zijn dan injecties en pilletjes om hen van MS af te 
helpen, maar veeleer met het gevoel dat het hun goed doet. De internationaal 
bekende MS-verpleegkundige Marco Heerings legt uit hoe dat zit.

Door: Marco Heerings *)

Zolang er aandoeningen bestaan waar mensen last van hebben, 
bestaan er ook behandelmogelijkheden die kunnen bijdragen aan 
het herstel of het welbevinden van diegene die aan een 
aandoening lijdt. In elke cultuur is dat anders en zo zie je dan 
ook dat per cultuur niet alleen de visie op gezondheid kan 
verschillen maar ook hoe die is te beïnvloeden. In sommige 
culturen neemt bijvoorbeeld de religie een belangrijke plaats in 
en is er daardoor soms zelfs meer aandacht voor de religieuze 
aspecten van ziek zijn. Zo wordt in de Joodse cultuur een periode 
van ziek zijn gezien als een periode van bezinning en ‘loutering’. 
Je hebt tijd om na te denken over hoe je in het leven staat en 
daar zaken in te veranderen die je gezondheid ten goede zouden kunnen komen. 

In onze Westerse cultuur schijnt langzaam de visie te zijn ontstaan dat het lichaam 
bestaat uit verschillende onderdelen die ‘stuk’ kunnen raken maar ook ‘gerepareerd’ 
kunnen worden. We hebben de neiging om dat allemaal steeds technischer aan te pakken. 
Er kan immers in onze moderne tijd zo veel! We kunnen zelfs organen vervangen en in de 
toekomst wellicht nieuw weefsel laten ontstaan dat voor transplantatie is te gebruiken. 
Zie een recent artikel over het ‘kweken’ van een blaas. 

Holistisch
Gelukkig zien we ook dat de gezondheidszorg zich in de afgelopen decennia 
tegelijkertijd steeds holistischer opstelt. Dat betekent dat de mens gezien wordt als 
een combinatie van lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten. En 
belangrijker nog: dat deze aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarmee 
wordt erkend dat een ziekte zich nooit binnen één van deze aspecten afspeelt maar 
altijd binnen meerdere, zo niet alle aspecten. En dat je daar met het behandelen van een 
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ziekte dus ook rekening mee moet houden. Andere culturen dan de westerse kennen die 
holistische visie trouwens al langer, zodat je kunt stellen dat deze gedachtegang goed 
aansluit op het steeds multicultureler worden van onze samenleving.  

'Evidence based'
Een ander aspect van ons huidige denken over gezondheid en ziekte is dat steeds meer 
behandelingen zoals dat heet ‘Evidence based’ moeten zijn. Dat betekent dat in 
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek moet zijn aangetoond dat een bepaalde 
behandeling effectief is. In de meest gunstige situatie moet zoiets bewezen zijn in 
zogeheten placebo-gecontroleerde onderzoeken, het liefst ‘dubbel blind’ en 
‘gerandomiseerd’. In normaal Nederlands: een groep mensen krijgt een behandeling of 
medicijn terwijl een vergelijkbare groep iets krijgt wat er uiterlijk op lijkt maar niet 
kán werken.

De onderzochte persoon weet niet wat hij krijgt - middel of placebo - en de 
onderzoeker weet dat evenmin. De indeling van de groepen geschiedt via een soort 
loting. Pas na de onderzoeksperiode, als alle gegevens verzameld zijn, wordt gekeken wie 
nu wat gehad heeft en of er een verschil is in resultaat tussen de behandelde groep en 
de placebogroep. Soms heeft tijdens een dergelijk onderzoek ook nog een keer een 
wissel plaats: degene die het werkzame middel kreeg, krijgt dan de placebo en 
andersom, degene met de placebo krijgt het werkzame middel. Ook weer van tevoren zo 
bepaald zonder dat iemand op dat moment weet wie nu wat krijgt. 

Dit is natuurlijk een langdurige, dure procedure om aan te tonen of iets werkt. Van de 
andere kant kan daarmee ook duidelijk worden welke behandelingen niet of nauwelijks 
iets doen en mogelijk nare bijwerkingen hebben. 

Effecten
Kijken we naar multiple sclerose, dan zijn er bijvoorbeeld 
veel onderzoeken gedaan naar het effect van interferon 
(Betaferon, Avonex en Rebif) en glatirameeracetaat 
(Copaxone). Aangetoond is dat deze middelen - in de 
periode dat het onderzoek loopt - effectief zijn, 
vergeleken met een placebo. Zelfs zo effectief dat het 
raadzaam is om dergelijke middelen te gebruiken bij 
Relapsing Remitting MS (RR MS). Vergelijkbare 
onderzoeken hebben aangetoond dat Interferon niet werkt 
bij – Primair of Secundair - Progressieve MS. Mensen die 
aan deze vorm van MS lijden moeten dus geen interferon 
gebruiken. Het zal hun niets opleveren en de bijwerkingen 
zullen alleen maar meer hinder geven in het dagelijkse 
leven. 

Er is ook onderzoek gedaan naar het effect van 
bijensteken op MS. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er geen enkele verschil was 
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tussen de groep die wel en niet behandeld werd. Op geen enkele van de van tevoren 
vastgestelde uitkomstpunten. Niet doen dus! Bijensteken kunnen voor sommige mensen 
zelfs levensgevaarlijk zijn!

Maar houden we in al die onderzoeken wel voldoende rekening met alle aspecten van het 
menselijk functioneren? Hoe kan het dat in de placebogroep van de onderzoeken naar de 
werking van interferon zoveel mensen het ook beter deden - vergeleken met mensen die 
helemaal niet behandeld zijn. Zelfs de MRI van veel mensen die een placebo kregen zag 
er beter uit! En hoe kan het dat, ondanks de negatieve uitkomst van het onderzoek naar 
het effect van bijensteken op MS, de meerderheid van de deelnemers toch aangeeft 
zich er beter bij te voelen? Terwijl dat op geen enkele meting is terug te vinden? 

Beter voelen
Dat heeft ongetwijfeld te maken met andere factoren die niet goed te beschrijven of 
te benoemen zijn maar die er wel zijn! Factoren die maken dat we ons beter gaan voelen 
als we iets doen om onze gezondheid te beïnvloeden, zeker wanneer we ziek zijn en de 
medische wetenschap daar geen oplossing voor heeft. 

Dan vallen we terug op zaken waarvan ‘aangenomen’ wordt dat het helpt of waarvan we 
zelf merken dat het helpt. Dan hebben we geen boodschap aan ‘Evidence based’. Dan 
gaat het erom dat het ons helpt en niet meer dan dat. 

Complementair
In die hoek vallen al die behandelingen die we complementaire behandelingen noemen. 
Complementair betekent ‘aanvullend’ en dat heet zo omdat het de ‘reguliere’ 
geneeskunde met zijn ‘Evidence based’ behandelingen aanvult. Die reguliere geneeskunde 
en ook al het onderzoek daarin stoelt op veronderstellingen die gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke kennis. De complementaire behandelingen berusten op de som van 
menselijke ervaringen. Dat is een ander uitgangspunt, maar zeker niet te verwaarlozen. 
Het is de oudste vorm van geneeskunst. Ik vind de term complementair dan ook eigenlijk 
getuigen van te grote bescheidenheid. Beter is misschien te spreken van 
‘ervaringsgeneeskunde’.

Onze maatschappij kent totnogtoe meer belang toe aan de reguliere geneeskunde, vaak 
ingegeven door verzekeraars en overheid die de kosten van de gezondheidszorg elk jaar 
alleen maar zien stijgen. En die menen dat we alleen maar gezond kunnen worden of 
blijven als we van ‘bewezen’ therapieën gebruik maken.  Maar in mijn visie verdienen de 
complementaire behandelingen wel degelijk een plaats in de gezondheidszorg en zeker 
bij die aandoeningen waar de moderne geneeskunst geen afdoende antwoorden op heeft. 

Maar voorzichtigheid is zeker op zijn plaats! Dat betekent dat je  gerust gebruik kunt 
maken van complementaire zorg maar altijd je neuroloog of MS-verpleegkundige 
daarover moet inlichten en om advies vragen. Zij zullen je dat kunnen geven. Weet dat 
er behandelingen zijn die schadelijk voor je kunnen zijn, die je MS mogelijk zouden 
kunnen verergeren! Of die, in combinatie met door je arts voorgeschreven medicijnen, 
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schadelijk kunnen zijn. In de bijgevoegde Risicolijst staat een aantal dat mogelijk 
nadelige effecten zou kunnen hebben -niet bewezen, maar wel iets om rekening mee te 
houden. 

Van acupunctuur tot Reiki
Onder complementaire behandelingen is veel te vatten. Dit kan acupunctuur zijn maar 
ook homeopathie, kruidentherapie, geur- of kleurtherapie, Therapeutic Touch of Reiki. 
Maar ook de koelvesten die sommige mensen met MS dankbaar gebruiken en marihuana 
vallen hieronder. En eigenlijk ook de ‘hangers’ die Tineke de Nooij op televisie aanprijst. 

Of al deze behandelingen daadwerkelijk effect op je MS hebben is niet bekend noch 
bewezen. Maar er zijn wel mensen die zich hier beter bij voelen. En dat is toch ook 
belangrijk. Helaas moet er wel bij gezegd worden dat wat de één helpt de ander 
helemaal niet hoeft te helpen. Je moet dus zelf op zoek! En het enige advies dat ik 
daarbij kan geven is: Let op je portemonnee! Veel complementaire zorg 
wordt niet vergoed en is duur. En er zijn helaas ook mensen die aan je 
ziekte een dik belegde boterham willen verdienen. Reden temeer om 
vooraf bij je neuroloog of MS-verpleegkundige te informeren of je 
ergens wel of beter niet gebruik van kan maken. 

Internet
Veel informatie over deze ‘complementaire en aanvullende geneeskunst’ 
- of zoals dat in het Engels heet Complementary and Alternative 
Medicine (CAM) - is te vinden op het Internet. Helaas weet je niet of 
deze informatie altijd betrouwbaar is. Maar in elk geval kan MSweb 
een bron zijn om ervaringen te delen en te horen hoe lotgenoten met complementaire 
zorg omgaan. 

In het Engels is een hele verhandeling over CAM te vinden op de site van het Engelse 
MS-genootschap en wel via: 
www.mssociety.org.uk/what_is_ms/publications_shop/essentials_18_c.html.

Nederlandse websites van organisaties die zich bij uitstek richten op complementaire 
zorg zijn www.ms-int.nl en de onlangs opgerichte Nederlandse stichting 
www.msremedies.nl.

*) Marco Heerings (1961) is MS-verpleegkundige. Hij was eind jaren ‘90 de eerste 
Nederlander met het internationaal erkende certificaat van Certified MS Nurse. Ook 
was hij één van de eerste ‘Nurse Practitioners’ in Nederland, gespecialiseerd in multiple 
sclerose. Hiermee is hij niet alleen verpleegkundige maar ook bevoegd tot enkele 
medische handelingen. Marco Heerings is geboren in Delft, getogen in Assen en al jaren 
verbonden aan het MS-centrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG). Hij combineert er zorg en medische aandacht in één spreekuur. Marco Heerings 
is niet alleen daar actief. Hij onderhoudt ook nauwe contacten met zijn collega's in 
binnen- en buitenland. Zo zit hij onder meer in het bestuur van de internationale 
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organisatie van MS-verpleegkundigen IOMSN en is hij redactielid van het blad ‘MS in 
focus’, de periodiek van de MSIF, de internationale koepel van MS-organisaties. 

MSzien, jaargang 2006, nr. 3 – Rubriek: Alternatieven

Risicolijst

Op de lijst met middelen die het risico hebben dat ze het immuunsysteem kunnen stimuleren en daardoor 
schadelijk zouden kunnen zijn bij MS staan: 

Alfalfa – een soort taugé 
Astragalus- een vlinderbloem 
Betacarotene- pro-vitamine A  
Cat’s claw- een Peruviaanse liaan 
Coenzyme Q10 – een ademhalingsenzymbestanddeel 
Dehydroepiandrosterone- een bijnierhormoon 
Echinacea- de rode zonnehoed 
Garlic- knoflook 
Ginseng- een klimop 
Goldenseal- een ranonkel 
Grape seed extract- druivenpittenextract 
Licorice- drop 
Melatonine- een neurohormoon, gemaakt in de pijnappelklier in de mensenhersenen 
Oligomeric proanthocyanidins - producten van plantkleurstof 
Pycnogenol - pijnboomschors, gemengd met druivenpittenextract 
Saw palmetto- zaagpalmpje
Selenium- chemisch element 
Vitamine A, Vitamine C, Vitamine E 
Zink- chemisch element.

Bron: Allen C. Bowling, MD, PhD; een bekende Amerikaanse arts die een warm voorstander is van alternatieve 
middelen en therapieën. Hij schreef het boek Alternative Medicine and MS.
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Nicolette de Vroedt: 

In zijn hoofd kan Willem alles nog

Nicolette (1960) en Willem (1956) de Vroedt leren elkaar kennen in de Jeugdsoos 
in Den Dolder. Ze trouwen in 1982 en gaan in Zeist wonen. Als het vierde kind er 
aan komt, dreigt het huis wel wat klein te worden en Willem zal een stukje gaan 
aanbouwen. Maar aan deze verbouwing lijkt geen eind te komen. Twee jaar later 
hoort Willem dat hij MS heeft. Nicolette vertelt over de impact die dat op haar en 
de kinderen heeft.

Door: Nora Holtrust

“Voordat ik Willem kende, heb ik wel 
een paar vriendjes gehad maar bij 
Willem voelde ik me voor het eerst 
veilig”, vertelt Nicolette. Ze leren elkaar kennen in de 
Jeugdsoos in Den Dolder. Het raakt aan en na een jaar of 
vier verkering kopen ze een huis in Zeist en trouwen in 
1982. Na vier jaar huwelijk komt het eerste kind, al snel 
gevolgd door nummer twee en drie. “Ja, een kroon hè, 
kinderen”, zegt Nicolette. “Dat was wel een heel groot 
verlangen”. Willem is handig en verbouwt in zijn vrije 
uren het hele huis. Als er tot Nicolette’s vreugde in 1995 nog een vierde kind komt, 
wordt het huis toch wat klein. Willem begint een serre en een bijkeuken aan te bouwen. 
“Maar dat kwam maar nooit af”, vertelt Nicolette. “Ik zat alsmaar in de rommel, met een 
kruipend kind over de vloer en een gat achter het huis. Dat gaf veel strijd. Maak het nou 
toch eens af, riep ik. Maar hij lag bijna de hele zaterdag te slapen.”  

Eerdere signalen
Achteraf gezien zijn er wel meer signalen geweest dat het niet zo goed ging met Willem. 
Nicolette vond het bijvoorbeeld niet echt prettig meer om bij hem in de auto te zitten. 
“Nam hij de bocht, gingen we over de stoeprand heen. Je moet een bril nemen, zei ik 
dan. Of de keer dat hij thuiskwam van zijn werk. Hij stapt  uit de bus en valt zomaar op 
straat. Hij is wel eens naar de dokter geweest, maar die had het dan over 
vitaminegebrek”.

Dan krijgt Willem problemen met zijn linkeroog. De opticien stuurt hem door naar de 
huisarts. “Dit keer had de huisarts toch wel meteen het idee dat er meer aan de hand 
was. Hij belde met de oogarts in het ziekenhuis en Willem kon nog dezelfde middag 
terecht. Vervolgens moest hij door naar de neuroloog, die al bij het eerste consult zei: 
“Oh, ik denk dat je MS hebt”. Nicolette wordt er nog boos over. “Willem zat daar in zijn 
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eentje. Dan zeg je zoiets toch niet. Hij kwam huilend thuis: ze denken dat ik MS heb”. 
Als Nicolette dat hoort, doemt bij haar meteen het beeld van een rolstoel op. 

”Achteraf gezien deden de symptomen zich al jarenlang voor. Rond de geboorte van onze 
derde hadden we samen al eens gesprekken gehad met iemand van maatschappelijk 
werk”, vertelt Nicolette. “Zo van, joh, wat is er toch met jou? Toen hij in februari 1997 
de diagnose kreeg, viel de puzzel in elkaar”.  

Steun
Nicolette zegt, dat ze in die tijd ontzettend veel steun heeft gehad aan haar vader. “Bij 
hem kon ik goed over Willem praten en ook klagen, zeg maar. Dan veroordeelde hij me 
niet, maar hij knuffelde me even. Of dan kwam hij achterom door de poort en ging even 
de schuur opruimen, van die kleine dingen. In 1999 is mijn vader onverwacht overleden. 
Dat was voor mij heel moeilijk. Nou ja, voor het hele gezin eigenlijk. Maar ik verloor mijn 
maatje en met de kinderen liep ook niet alles goed. En ik moest er ook voor mijn moeder 
zijn…”

Anderhalf jaar na het overlijden van haar vader stort Nicolette in. Ze krijgt een zware 
depressie en voelt zich heel eenzaam, niet gesteund door Willem. Overdag doet ze de 
telefoon eruit, deur op slot, en verder helemaal niks. Alleen voor de kinderen komt ze 
eruit. Met behulp van medicijnen en therapie krabbelt Nicolette toch weer uit het dal. 
En met hulp van de kerk. “Daar zeiden ze: je moet op zoek naar mensen waar je je in 
herkent en waar je je verhaal bij kwijt kan”.

MSweb
Nicolette: “Het was de pastor die zei dat ik eens op MSweb moest gaan kijken. Dat heb 
ik gedaan. Alleen vond ik er bijna niks over partners. Toen heb ik een oproep geschreven: 
Willem wil niet klagen. Daar kreeg ik enorm veel reacties op. Eén reactie sprong er uit. 
Van een man met vier kinderen en een vrouw met MS, die vergelijkbare problemen heeft. 
Vooral ook cognitieve problemen. Uit dat contact is een vriendschap gegroeid, die er nog 
steeds is. Hij is nu mijn maatje. Als er wat is, kan ik bij hem terecht en omgekeerd”. 

De Hoogstraat
Willem heeft vorig jaar vier maanden lang gerevalideerd in Revalidatiecentrum De 
Hoogstraat. Hij heeft alle disciplines daar gehad. Dankzij haar werk als 
kraamverzorgster (éen week werken, één week 
vrij) kon Nicolette aan een heleboel gesprekken 
meedoen. Mede daardoor begrijpt ze Willem nu 
beter. “In zijn hoofd kan Willem alles nog. Maar 
het gaat gewoon niet meer. Als hij op zaterdag 
het voortuintje doet - en dat is maar heel klein - 
dan is hij de volgende dag kapot. Als er wat met 
de kinderen is, weet Willem niet goed hoe hij 
daarmee om moet gaan.  
Rust en regelmaat, dat is het beste voor hem. 
Niet te veel lawaai in huis, alles op tijd en niet 
teveel onverwachts. Niet zo makkelijk met vier kinderen. Als hij TV kijkt en de kinderen 

Nicolette tijdens het werk met tweeling 
Niels en Milan 
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doen iets op de computer, dan is het voor hem eigenlijk al teveel lawaai. Daarom hebben 
we nu een tweede computer die boven staat. Als het teveel wordt voor Willem, kunnen 
de kids naar boven uitwijken.

Op De Hoogstraat hebben ze ook gekeken naar Willem’s belastbaarheid en of hij 
eventueel weer aan het werk zou kunnen. Want dat wilde hij graag, na anderhalf jaar 
thuiszitten. Willem zat al voor 25 procent in de WAO maar helemaal thuiszitten was 
niets voor hem. Willem is geen man om veel in het gezin te zijn. Hij kan veel beter aan 
het werk. Dat past het beste bij hem. Het advies van De Hoogstraat was om weer zes 
uur per dag te gaan werken. Dat advies heeft hij opgevolgd. 

Geen hulpmiddelen
Willem gaat nu om half acht de deur uit met de bus die vlak voor het huis stopt en ook 
vlak bij zijn werk. Ze houden daar rekening met hem door hem niet te overvragen en 
door bijvoorbeeld een extra groot beeldscherm voor hem te regelen. “Echt een prima 
werkgever”, zegt Nicolette. “Maar Willem is ook al jaren een trouwe en gewaardeerde 
medewerker. Als hij thuiskomt, gaat hij meestal meteen slapen. We maken hem wakker 
om te eten en na het eten gaat hij op de bank zitten en slaapt hij meestal weer in en als 
hij naar bed gaat slaapt hij gewoon verder. Zo houdt hij het net vol.” 

Hulpmiddelen? Een rolstoel? “Er staat er eentje in de schuur maar Willem zit er nooit in. 
Nou ja, misschien als we naar Madurodam gaan, waar niemand hem kent. Op De 
Hoogstraat zeggen ze: Iedereen heeft een batterij en als die leeg is, kost het heel veel 
moeite om ‘m weer vol te krijgen. Dat maken ze ook visueel, om het goed door te laten 
dringen.” Maar bij Willem lijkt de boodschap niet over te komen.  

Keuzes
Op de Hoogstraat hebben ze Nicolette leren inzien dat Willem’s reacties vaak niet het 
gevolg zijn van onwil maar van onmacht. Ze begrijpt hem nu beter. En ze vindt hem ook 
dapper. Dat hij weer aan het werk is gegaan bijvoorbeeld en niet bij de pakken neer is 
blijven zitten. Mede door de contacten met haar maatje en andere lotgenoten heeft 
Nicolette geleerd om af en toe voor zichzelf te kiezen. Daardoor is ze begin dit jaar vijf 
dagen naar een bezinningscentrum geweest. Beetje fietsen, beetje praten. “Dat helpt 
ook”.

Nicolette: “Je maakt allemaal keuzes in je leven en ik heb gekozen voor ons gezin. 
Willem heeft niet gekozen voor MS. Ik probeer het ook altijd om te draaien. Hoe zou 
het voor mij zijn als ik MS zou krijgen en de dingen niet meer kan die ik wil?”

MSzien, jaargang 2006, nr. 3 – Rubriek: Portret
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zes mensen met MS (3) 

Zeven vragen plus één

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 derde in deze serie is Harry Dijkhuis.

Door: Hanneke Douw

Harry Dijkhuis (52) woont in Zutphen, is getrouwd met Wilma en heeft een zoon van 19 
en een dochter van 22. Harry studeerde civiele techniek in Delft. Hij werkte twintig 
jaar als verkeerskundige, maar een epileptisch insult maakte tien jaar geleden een eind 
aan die carrière. Harry bleek MS te hebben. Zijn vrouw 
werkt nu, Harry is huisman, kookt, doet boodschappen en 
de was en zorgt voor zijn zoon die, zoals hij zegt “nog 
thuis woont, geloof ik". Hij gaat z’n gang, zoals dat gaat 
met kinderen van die leeftijd”. Harry vindt zichzelf “niet 
meer mobiel maar wel bij de pinken”. 

Als hij gaat vertellen wat hij naast het huishouden 
allemaal doet, duizelt het je een beetje. Harry is actief, 
vrolijk en zeer optimistisch. In die hoedanigheid is hij een 
grote steun voor mensen die ziek zijn en daar moeite mee 
hebben. Hij had best een pastoraat kunnen hebben maar 
had andere ambities destijds. 

Harry kan vooral goed luisteren “en dat vinden mensen prettig”, zo weet hij. Hij schrijft 
ook verhalen en columns. Schreef jarenlang in het blad van de CG-raad, de chronisch 
zieken en gehandicaptenraad. In Zutphen heeft hij een groot netwerk. Zowel bij de 
instanties als bij verschillende verenigingen is Harry bekend. “Daardoor krijg ik veel 
voor elkaar. Ben zelf jaren ambtenaar geweest. Ik weet hoe het werkt”. Kortom, Harry 
is een belangenbehartiger pur sang. 

Aan hem dus de zeven vragen plus een. 

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

Ik ben assertief. Anderen noemen dat misschien brutaal. Ik ben een doorbijtertje. Je 
kent het wel, zo’n keffertje dat aan je broekspijp blijft hangen, haha. Tegenwoordig 

Harry Dijkhuis 
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probeer ik ook wat meer filosofisch tegen zaken aan te kijken. Ik probeer iets meer los 
te laten. Mijn vrouw gaat tegenwoordig alleen op vakantie. Ik hoef niet meer zo nodig. 
Iedereen gaat op pad, dus kan ik lekker thuisblijven. Mooie gedachte toch? 

2. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd?

Ja, ik ben gaan inzien dat er meer is dan alleen maar werken. Ik was een echte 
workaholic. Mijn gezin heeft daar onder geleden. Mijn dochter zegt altijd dat ze met 
mij in contact is gekomen toen ik ziek werd. Ik ben ook meer de diepte in gegaan. Mijn 
vrouw heeft een opleiding Gestalt en psychosynthese gedaan. Haar boeken las ik dan 
ook. Zo deed ik de cursus min of meer in haar schaduw. Ik kom uit een 
boeren/arbeidersgezin. Je moest een vak leren. Ik wou bruggenbouwer worden en naar 
het buitenland. Het is anders gelopen. 
MS heeft mijn leven verrijkt. Ik heb meer contact gekregen met de mensen om me 
heen.

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

Dat weet ik niet. Misschien geven mannen het eerder op. Wat dat betreft ben ik een 
vrouw. Ik beheer het huishouden, doe boodschappen. Dat gaat allemaal gewoon door. 

4. Ben je tevreden over hoe artsen en verpleegkundigen met jou en je ziekte 
omgaan?

Over het algemeen wel, anders laat ik me wel horen! De neuroloog belt mij zelfs af en 
toe met de vraag of ik eens wil praten met een patiënt die de diagnose net heeft gehad 
en er veel moeite mee heeft. Verpleegkundigen moet je wel eens corrigeren. Dat doe ik 
dan met een grap. Of ik schrijf er een column over. Zo verwerk ik het. 

5. Ben je tevreden met het gehandicaptenbeleid van de overheid? Zo nee, wat mis 
je vooral?

Eigenlijk ben ik wel tevreden. Ik heb alle voorzieningen die ik nodig heb aangevraagd en 
gekregen. Dat is toch heel mooi. Ik ben zelf natuurlijk ambtenaar geweest en weet dat 
je bij de heren en dames de vinger aan de pols moet houden. Als ik iets had aangevraagd, 
belde ik wekelijks om te horen hoe het ermee stond. Ze werden waarschijnlijk doodmoe 
van me en zorgden dat de spullen er snel waren. Financieel zit ik verder goed en dat 
maakt natuurlijk veel uit. De lijn van Hoogervorst begrijp ik wel, maar ja, ik heb 
makkelijk praten. Ik zit er warmpjes bij. 

6. Hoe sta je tegenover alternatieve geneeswijzen of medicatie?

Ik heb er veel aan gedaan, dat wel, maar echt helpen deed het niet. Ik heb me 
bijvoorbeeld veelvuldig laten masseren door shiatsu-meesters. Ik geef me over, vind het 
lekker en dat is het. Ik geniet eigenlijk meer van de aandacht op zo’n moment. Beter 
voel ik me niet echt. Ik vind het prima dat mensen eraan doen hoor, maar geef mij maar 
een nieuw aangepast stuurtje voor in mijn auto, daar heb ik tenminste wat aan. 
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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?

Dan zou ik er eentje uitgekozen hebben die overgaat. Een fikse longontsteking 
bijvoorbeeld. Op mijn achttiende vond ik dat al heel wat. Je kon er dood aan gaan. 
Verder bestond ziek zijn niet. Ik was kerngezond en oersterk toen. 

8. Wat heeft MS jou gegeven?

Heel veel. Ik ben contactpersoon geworden voor de MSVN  regio Gelderland- Noord. Ik 
spreek heel veel mensen, kan goed luisteren en weet uit ervaring hoe het is om met een 
chronische ziekte te leven. Ik organiseer projecten voor de provincie. En bij MEE 1)

kennen ze me. Dan hebben ze weer een idee en bellen ze mij. Ik ga ermee aan de gang en 
dan ontstaat er weer iets. Ik schrijf stukjes, maak columns en ben bijvoorbeeld net 
weer gevraagd door het IRV, Kenniscentrum voor revalidatie en Handicap, in 
Hoensbroek. Ze willen een ervaringsdeskundige voor een nieuw op te starten project en 
zijn bij mij terechtgekomen. Zo gaat dat. Ik overtuig mensen graag van mijn gelijk. 
Misschien heeft dat wel iets te maken met mijn achtergrond. Ik ben protestants 
opgevoed. Maar ik heb veel katholieke vrienden, hoor. Die zijn wat vrolijker in de leer. 
En tegenwoordig voel ik me erg aangetrokken tot het Boeddhisme. Ik lees erover en 
verdiep me erin. 
En dat heeft MS me allemaal opgeleverd. 

1) MEE Nederland is een organisatie die zich, zoals ze zelf stelt, inspant ter verbetering van het bestaan 

van mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte (red).
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Boek Monique Doderlein de Win 

Afscheid van een zus

Als Monique Doderlein de Win op een doordeweekse dag druk in de weer is met 
fax, zakentelefoontjes en e-mail, belt haar zus Mimi op. Ze vertelt dat ze een 
datum heeft gekozen voor haar euthanasie.Vanaf dat moment komt Monique in een 
draaikolk van emoties terecht. Haar gevoelens beschrijft ze in een boekje: Dag 
zus…straks ben je er niet meer.

Door: Marja Morskieft 

Monique Doderlein de Win is 45 jaar, getrouwd en moeder 
van twee pubers. Ze is de jongste van een gezin van zes 
kinderen; haar zus Mimi is zeven jaar ouder. Mimi heeft al 
achttien jaar MS en de laatste jaren gaat haar gezondheid 
en de kwaliteit van haar leven met sprongen achteruit. 
Mimi heeft veel nare ervaringen in ziekenhuizen opgedaan. 
Incompetente artsen, bijna-fouten, ze voelt zich er niet 
meer veilig. Thuis, waar haar man de laatste jaren fulltime 
voor haar zorgt, is een vertrouwde en gelukkige omgeving 
voor haar. Ze kiest er dan ook voor om daar afscheid te 
nemen van iedereen die haar lief is, op haar eigen  manier 
en op een moment dat ze zelf uitkiest. 

Als Mimi haar euthanasiedatum aan Monique doorgeeft, 
resten er nog vier weken. Weken van intense, tegenstrijdige emoties, korte gesprekken, 
ontroerende ontmoetingen. Monique beschrijft ze in haar boekje Dag zus…straks ben je 
er niet meer. Een andere kijk op euthanasie. 1) Het is het relaas van een vrouw die 
meemaakt dat haar oudere zus voor de dood kiest. 

Redenen om te gaan schrijven 
Waarom heeft ze voor een boekje gekozen? Monique: “ De gesprekken die ik had met 
Mimi in haar laatste vier weken wilde ik nooit vergeten! Ze bleven ook letterlijk zin voor 
zin in mijn hoofd hangen. Er was daardoor geen plaats meer voor andere emoties en 
gedachten, het maakte me zeer onrustig, ik sliep nauwelijks nog. Ik moest me blijven 
herinneren wat ze allemaal had gezegd. Ik wilde dat niet vergeten. Daarom besloot ik 
het op te schrijven. Zodat ik mezelf daarmee wat kon vrijmaken.”

Gevoelens op een rijtje 

Monique Doderlein de Win 
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Het schrijven helpt Monique om in de eerste plaats zelf haar gevoelens op een rijtje te 
krijgen. “Het schrijven heeft me rust gegeven, hoewel het verdriet natuurlijk blijft en 
vooral het feit dat het lijden haar lust om te leven heeft ingehaald. Dat ze zo heeft 
moeten lijden dat uiteindelijk alleen de dood haar uitkomst bood, dat blijft heel heftig. 
En dat zal het altijd blijven. Haar ziekte was een schaduw in mijn leven, haar keus voor 
euthanasie zal dat ook altijd blijven.” Maar het schrijven van het boekje is ook een 
manier om voor haar kinderen vast te leggen wat Mimi’s redenen waren om voor 
euthanasie te kiezen. Want al wisten de jongens wel dat tante Mimi ziek was, hóe ziek 
ze was heeft ze de jongens nooit laten zien. Monique: “Mimi deed altijd alsof het wel 
goed met haar ging als we kwamen. Dan had ze chips en andere dingen voor de jongens 
geregeld, om het maar gezellig te maken.”

Ervaringen van nabestaanden
Het boekje is ook een eerbetoon aan Mimi. Monique: “Ik vond dat 
de moed die Mimi had getoond, haar verhaal, nooit verloren 
mocht gaan.” Al schrijvend besefte ze dat ze met dit verhaal ook 
iets kon betekenen voor anderen die met euthanasie te maken 
krijgen. Zelf  heeft ze het erg gemist dat er nauwelijks 
ervaringsverhalen zijn van nabestaanden. Ze  ontdekt wel een 
boek van Hans van Dam, Euthanasie, de praktijk anders 
bekeken.2) waarin verhalen staan die haar bemoedigen en begrip 
laten krijgen voor de beslissing van haar zus. Ook het boekje van 
de Dalai Lama, De kracht van het mededogen, helpt haar te 
aanvaarden en te erkennen dat Mimi’s grenzen bereikt zijn.3)

Dat haar boek veel los maakt, merkt Monique aan het grote aantal reacties dat ze 
krijgt: veel persoonlijke verhalen  van broers en zussen die in haar boekje herkenning 
vinden en zich getroost of gesteund weten door haar ervaringen. 

Betrekkelijk
Het gaat nu goed met Monique. Al blijft de invloed van Mimi’s keus voor euthanasie 
groot, op haar en haar gezin. Ze verwoordt het zo: “Mimi’s ziekte en overlijden hebben 
me heel bewust gemaakt van de betrekkelijkheid hier op aarde. Dit hier is, denk ik, 
gewoon een van de vele levens tijdens onze spirituele reis. En ik geloof dat Mimi is 
begonnen aan een nieuwe reis waarin ze meer plezier heeft en krijgt dan tijdens haar 
leven hier op aarde. Ons gezin is niet meer compleet na het verlies van Mimi. Niet alleen 
is iemand weggevallen die je dierbaar was, er is  ook een stuk van jezelf weggevallen. 
Je komt anders in het leven te staan. Rouw om een zus is anders dan rouw om een 
partner, anders dan rouw om een kind, anders dan rouw om een vader of moeder, een 
vriend of vriendin. Broers en zussen zijn door hun familie- en bloedband onverbrekelijk 
met elkaar verbonden. Niemand kende Mimi langer dan ik”.  

En ze besluit met een Chinees gezegde: “Het is niet te voorkomen dat vogels van 
droefheid landen op onze schouders, wel is te voorkomen dat zij nesten bouwen in ons 
haar”.

Dag zus... straks ben je 
er niet meer 
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1. Monique Doderlein de Win: Dag zus…straks ben je er niet meer.
Een andere kijk op euthanasie. 
Te bestellen via de website www.doderleindewin.nl

2. Hans van Dam: Euthanasie, de praktijk anders bekeken.  
Interviews met nabestaanden. 
Libra & Libris, Veghel,  2005 
ISBN 90 808150 2 0 

3. Dalai Lama: De kracht van het mededogen 
Muntinga, Rainbowpocket, 1997 
ISBN 90 417007 6 5
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Jaarlijkse uitstapje Amsterdam-Buitenveldert 

Met MS naar de robben

Zeehondjes bekijken. Dat was dit keer het doel van het jaarlijkse uitstapje van de 
MS-sociëteit Amsterdam-Buitenveldert. Ieder jaar organiseert deze MS-soos een 
uitstapje voor haar leden, voor het merendeel ernstig invalide mensen. Het is een 
extraatje naast de leerzame of culturele ochtenden die een keer per maand dankzij 
een aantal gedreven en enthousiaste vrijwilligers plaatsvinden. Onder de bezielende 
leiding van Joke Paffen. Bij het uitstapje snijdt het mes aan twee kanten: de 
mantelzorgers hebben een dagje vrij en de mensen met MS treffen elkaar eens in 
een andere omgeving. Ook wel eens aardig.

Door: Hanneke Douw-Faut

Sinds drie jaar werft de MSVN -regio Amsterdam - waar 
de MS-sociëteit een soort zijtak van is - onder haar leden 
mensen die mee willen met het uitstapje. En dat lukt 
aardig. Veel mensen zijn  geïnteresseerd, zeker omdat het 
hier om een gratis uitstapje gaat, mogelijk gemaakt 
dankzij een subsidie van de gemeente. Zo’n trip per bus en 
boot inclusief eten en borrelen is immers al gauw een (te) 
dure grap. 

Verheugd
Dit jaar gaat de reis richting Ameland, waar het bekijken 
van de zeehonden op het programma staat. Veel leden 
hebben zich op dit uitstapje verheugd, want wanneer krijg 
je nou de kans zeehonden in hun natuurlijke omgeving in 
vrijheid te zien spelen, zwemmen en misschien zelfs hoesten (zeehonden maken een 
typisch geluid dat lijkt op hoesten).  
Om half negen moet iedereen bij de opstapplek zijn. Dat is heel vroeg, zeker als je 
bedenkt dat velen dan de thuiszorg en het speciale vervoer al achter de rug hebben. Je 
moet er wat voor over hebben! Gelukkig zijn de bussen goed uitgerust met een speciale 
lift en lekkere stoelen om in te zitten. Er is zelfs een toilet aan boord, al moet je daar 
wel een paar stappen voor kunnen lopen. 

Relaxed
Als iedereen zit, vertrekt de chauffeur. Het is een man die begrijpt dat je niet met 80 
km per uur door de straten van Amsterdam moet scheuren. Heerlijk relaxed laten we de 

de Robbenboot 
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stad dan ook achter ons op deze prachtige 10e mei. Geen wolkje aan de lucht. En geen 
file te bekennen, althans deze kant op. Om het Ijsselmeer heen rijden we via een mooie 
toeristische route naar Holwerd, waar de boot naar Ameland vertrekt. Voor velen is de 
rit alleen al een echte belevenis, zeker voor de mensen die normaal gesproken 
Amsterdam niet uit komen. In Almere waan je je al ver van de grote stad. En de 
chauffeur weet over veel plekken waar we langskomen iets te vertellen. Ooit geweten 
dat er langs de snelweg bij Almere vier reusachtige olifanten staan? En dat in een 
Friese boerderij van oudsher een gat in het dak zit, zodat uilen naar binnen kunnen om 
de muizen te vangen die zeker vroeger veel voorkwamen in de boerderijen? Ik bedoel 
maar. 

'Robbentochten'
De reis verloopt voorspoedig en op een goed moment ruiken we het wad. Of is het omdat 
we het wad willen ruiken? In Holwerd ligt de boot al klaar. Met grote letters staat er 
‘Robbenboot’ op, dat kan dus niet missen. En het vriendelijke personeel aan boord 
bevestigt dat we de robben ook zeker zullen gaan zien. Al enkele minuten na het vertrek 
ervaren we de ruimtelijkheid van het wad. Een mens voelt er zich nietig bij. Grote 
zeemeeuwen cirkelen boven ons hoofd. Ze laten zich meevoeren op het straffe windje. 
Na een heerlijke lunch met, hoe kan het anders, vis op het menu, is het tijd om naar 
buiten te gaan. Met moeite klauteren sommigen naar boven. Een van de dames wordt, 
geholpen door een begeleider, zittend voetje voor voetje naar boven geleid. Na tien 
minuten is ze er, ze straalt helemaal en besluit de rest van de tocht bovendeks te 
blijven. Heerlijk in het zonnetje en smullend van het toetje dat speciaal voor haar naar 
boven wordt gebracht. De toiletten zijn ruim en ook het invalidentoilet is goed te doen, 
met zo hier en daar een extra handje.  

Daar zijn ze... 
En dan is daar het langverwachte moment… Langzaam 
schuift de boot voor een bank met daarop wel 
zeventig zeehonden. Je kunt ze bijna aanraken en de 
ooohhh’s en aaahhhs zijn dan ook niet van de lucht. 
Daar waren we voor gekomen, daar liggen de 
‘jongens’ (zoals de bemanning ze noemt) lekker in het 
zonnetje uit te rusten. Klein en wat groter, grijs of 
wat bruiner, maar allemaal even schattig. Je moet 
een beetje stil zijn, om ze niet teveel te storen, maar verder mag je foto’s maken zoveel 
je maar wil en gluren, want een beetje een voyeur voel je je wel. De boot vaart langzaam 
heen en weer en na een kwartiertje heeft iedereen genoeg gezien. Met een brede smile 
op het gezicht gaan we terug. Het allerbeste maken die beesten in je wakker. En wat een 
schurken die ze doodknuppelen. Iedereen is het erover eens: Zeehonden kijken schept 
een band. 

Schelpenstrand
Midden op het wad legt de boot nog even aan bij een schelpenstrandje. Een loopplank 
wordt neergelaten en als je dan nog een paar passen loopt liggen er duizenden schelpen 
maar ook oesters voor het oprapen. Een leuk souveniertje voor thuis en een herinnering 

de 'jongens' 
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aan een mooie dag.  
Op de terugweg varen we langs Ameland en zien de 
dorpjes, de vuurtoren, een strandhuisje en heel veel 
wadlopers. Alles ademt weidsheid en ruimte, hoezo 
Nederland vol? Aan boord is er koffie met gebak en dan 
gaat het weer richting Holwerd. Na een uurtje komen we 
daar aan. Het is half 5. De tijd vliegt, als het leven goed 
is. Zo’n dag zou veel langer mogen duren. 

Ogen vallen dicht
Uitgezwaaid door de bemanning, hijsen we onszelf en 
degenen die dat niet op eigen gelegenheid kunnen in de bus. De terugreis gaat via de 
Afsluitdijk. En dan slaat de vermoeidheid toe: menig oog valt dicht. Het is rustig op de 
weg en na een paar uur rijdt de chauffeur Amsterdam binnen. Daar staan de bussen van 
het speciale vervoer al klaar. Een hand, een groet, een bedankje over en weer en ieder 
gaat zijns weegs, moe maar voldaan. 
Benieuwd wat we volgend jaar gaan doen. De andere kant op? Misschien een terrasje 
pikken op het Vrijthof in Maastricht? Het is een idee. 
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op het schelpenstrand 

Voor meer informatie over de waddentochten: 
www.waddentravel.com en www.robbenboot.nl
tel: 0519/542166; fax 0519543141 
e-mail: waddentravel@home.nl
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