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Van de Redactie

Zorg op maat

Vorige week viel er 
weer een 
tijdschrift in de 
bus van een 
thuiszorgbedrijf
dat ‘zorg op maat’ 
biedt. ‘Uw wensen, 
dat is onze zorg’, 
staat er te lezen. 
Nou, de mijne ook, 
dacht ik meteen. De 
wensen van mensen 
die ondersteuning 
nodig hebben, zijn 
zorgelijk. Niet 
omdat ze zoveel meer vragen, maar omdat de gewoonste vragen niet 
meer op een normaal antwoord kunnen rekenen. 

Een vrouw met MS die twee jonge kinderen heeft, krijgt geen indicatie 
voor huishoudelijke hulp. Haar kinderen van vier en zes kunnen best 
meehelpen en haar man die minstens vijftig uur per week werkt, moet de 
rest maar doen. Het valt nog mee dat zij zelf niet is ingeroosterd, want 
ze kan weinig, maar ze kan zeker wel een stofdoek aan haar rolstoel 
binden om de plintjes af te stoffen. Het klinkt absurd, maar het moment 
dat een indicatiesteller dit soort eisen gaat stellen lijkt steeds 
dichterbij te komen.  

Zorg op maat, maatwerk, individuele onafhankelijke indicatiestelling; het 
zijn loze termen geworden. De maat wordt al een hele tijd niet meer 
bepaald door de mensen die zorg nodig hebben, maar door regels. De 
waarde van individuele onafhankelijke indicatiestelling is door de 
gootsteen getrokken, omdat ‘onafhankelijkheid’ ook betekent: weinig 
kennis van de situatie én zoveel mogelijk bezuinigen. 

Zorg op maat: SUPERAANBIEDING! Bij afname van 3 
slakkehuizen: hulp in de huishouding voor halve prijs! 
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Neem een man van 62 jaar die al een paar keer ernstig is komen te vallen. 
In feite kan hij niet meer in zijn eigen huis blijven wonen, omdat hij voor 
de douche en de slaapkamer de trap op moet. Hij kàn nog wel traplopen 
maar hij is zo onzeker geworden dat hij vaak misstapt.

De indicatie wordt gesteld: meneer kan nog traplopen en dús krijgt hij 
geen aanpassingen én geen verhuiskostenvergoeding. Wat te verwachten 
viel gebeurt. Meneer valt opnieuw. Dit keer van die vermaledijde trap 
omdat hij toch af en toe moet douchen.  

Een beroep op de zorg is het gevolg. Allereerst draait hij voor twee 
weken met ernstige verwondingen het ziekenhuis in. Vervolgens moet hij 
maar naar een verpleegtehuis - de kostenteller loopt door - om te 
revalideren.

Eenmaal thuis speelt nog altijd dezelfde problematiek. De man maakt 
bezwaar bij zijn gemeente tegen de indicatie en voegt zijn 
ziekenhuisgeschiedenis bij. Hij moet nogmaals op een keuring komen. De 
arts bekijkt hem vanachter zijn dikke bril. Dan lopen ze de gang op. Of 
hij de trap op wil lopen. De man zegt dat hij dat niet kan. ‘Lopen’, 
sommeert de arts. De man schuifelt angstig naar de trap en zet een stap. 
Zijn knieën knikken. 

Zijn zoon, die is meegekomen, zegt: ‘Pa, als het niet gaat, moet je 
stoppen!’ Pa voelt zich aangesproken. Hij kan best traplopen en verbijt 
zich. Boven gekomen, moet hij terug. Naar beneden. Tot twee keer toe 
zet hij zijn voet zo op een trede dat hij bijna struikelt. De arts 
schampert: ‘U kon toch geen traplopen’. De man trekt wit weg. Zijn zoon 
zegt: ‘U ziet toch zelf dat het niet goed gaat?’ De arts: ‘Hij is toch 
beneden gekomen’. 

Een half jaar later staat een rouwadvertentie in de krant. Er wordt in de 
eerste zin gerept over een plotselinge dood. De man is 63 jaar geworden. 
Een noodlottig ongeval. En ja...hij is beneden gekomen! 

De Redactie

MSzien, jaargang 2006, nr. 4
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Met MS op weg naar werk 

Stel, je bent jong, je hebt een flinke studie achter de rug en je wilt wat. Werken 
bijvoorbeeld. Maar dat is lastig want je hebt een probleem. MS namelijk. Hoe kom 
je met je ziekte aan de slag? Wat moet je er allemaal voor doen en is er 
überhaupt een kans dat je een baan krijgt? En moet je aan je toekomstige 
werkgever nou wel of niet vertellen dat je MS hebt? Allemaal vragen die in 
onderstaand artikel aan de orde komen. Reïntegreren is het toverwoord.

Door: Marja Morskieft

Carolien van Dalen, medewerkster bij een groot 
reïntegratiebureau, heeft zelf MS. Als geen ander weet 
ze hoe belangrijk het is dat er passend werk gevonden 
wordt als je jong bent, chronisch ziek of gehandicapt, en 
gewoon wilt werken. Je kunt hulp krijgen als je voor de 
eerste keer, of weer opnieuw na een periode van terugval, 
de arbeidsmarkt op wilt. Dat kan door middel van een 
reïntegratie traject. 

Carolien: “ Naar aanleiding van een aanvraag voor een
uitkering in het kader van de Wet 
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapte 
(WAJONG) of een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen) krijg je te maken met het UWV. 
In eerste instantie word je door een arts gekeurd, deze 
gaat onderzoeken in hoeverre je belastbaar bent. 
Vervolgens volgt het meer praktische gedeelte bij een arbeidsdeskundige. Hij/zij 
bekijkt wat je met je beperkingen in theorie –nog- zou kunnen verdienen en wat voor 
werk iemand zou kunnen doen. Vervolgens meldt de arbeidsdeskundige je aan bij een 
reïntegratiebureau voor een traject.

Zelf de regie 
Wat als je al een tijdje in een uitkeringssituatie zit en graag weer aan de slag wilt? 
Carolien vertelt dat je dan een IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst) kunt 
aanvragen. Dat heeft het voordeel dat je de touwtjes zelf in handen houdt. Jij geeft 
dan de opdracht aan een reïntegratiebureau dat je zelf kiest. Voordeel is dat je meer 
invloed hebt op hoe je eigen reïntegratie er uit gaat zien.  
Maar hoe kies je zo’n bureau? Er zijn er zo veel! Carolien bevestigt dat de keus voor een 
goed, bij jou passend bureau, niet makkelijk is te maken. Vooral ook omdat het per regio 
nogal verschilt. 

Je bent jong en je wilt wat... 
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Het advies van  Carolien: “ Vraag je arbeidsdeskundige met welk bureau hij/zij goede 
ervaringen heeft. Kijk op internet, vraag het in je omgeving. Selecteer zo’n drie bureaus 
en maak afspraken voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek kun je vragen naar de 
werkwijze van de adviseur. Zo kun je globaal een indruk krijgen en bekijken wie je 
aanspreekt. Eigenlijk vind ik de klik met de reïntegratieadviseur/ coach het 
belangrijkste! Tenslotte gaat hij of zij jou begeleiden naar werk. Tijdens een traject 
worden er persoonlijke vragen besproken. Daarom is het goed om je af te vragen of je 
voldoende vertrouwen in deze persoon hebt om je minder goede eigenschappen te laten 
zien.” 
Ze geeft nog een waardevolle tip: “Zie deze fase als startonderdeel van je reïntegratie. 
Je moet je realiseren dat er aan jou te verdienen valt. De reïntegratiebureaus 
solliciteren bij jou naar werk. Kijk dus goed hoe ze zich presenteren. Wat is je eerste 
indruk? Maken ze een gemotiveerde indruk? Wat zijn hun goede kanten en wat is 
minder? Wat hebben ze je te bieden?” 

Aan het werk voor werk
Vóór je werk hebt ben je dus al  druk aan het 
werk. Maar goed, je bent gemotiveerd om 
iets te vinden waarin je je talenten en 
kwaliteiten kwijt kunt en je hebt een 
geschikt bureau gevonden. Hoe gaat het dan 
verder? 
Carolien: “Dan vindt er een intake plaats. 
Tijdens dit gesprek wordt gekeken wat er 
nodig is om jou geschikt te maken voor de 
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld sollicitatie - of 
presentatievaardigheden. Maar het kan ook 
zijn dat je  allemaal nog niet zo goed weet 
wat je wilt gaan doen en dat met name  wilt onderzoeken. En misschien is het voor jou 
wel noodzakelijk een cursus te volgen.” 
Hoe zit het dan met de problemen die je ondervindt? Vermoeidheid, slecht zicht, 
concentratiemoeilijkheden? Welke mogelijkheden heeft zo’n adviseur om op je 
beperkingen in te spelen? Carolien zegt dat het belangrijk is te proberen, hoe moeilijk 
dat ook is,  om zo reëel mogelijk te zijn in wat je wel of niet kunt. En het is goed 
mogelijk dat de adviseur of coach je juist helpt om de gevolgen van je beperkingen in 
kaart te brengen en belangrijker nog: met jou te bekijken waar je mogelijkheden liggen. 

Kwaliteiten uitgangspunt 
Oké, je hebt beperkingen. Maar een gemotiveerder werknemer dan jij vind je niet snel! 
Je hebt natuurlijk ook kwaliteiten en je wilt dat je potentiële werkgever duidelijk 
maken. Hoe pak je dat aan? 
“Je kwaliteiten vormen het uitgangspunt van een traject” stelt Carolien met nadruk. Ze 
zegt: “Het (leren) benoemen van kwaliteiten is volgens mij zeer belangrijk. Je moet je 
als werkzoekende zien te verkopen op de arbeidsmarkt. Vaak ontbreekt het aan 
zelfvertrouwen. Ik heb gezonde mensen met een goede opleiding na een ontslag totaal 
onzeker over eigen capaciteiten aan mijn bureau gehad. Kan je nagaan wat het voor 

Carolien van Dalen 
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iemand betekent met een onbetrouwbaar lichaam”. 
Na de intake en het maken van het zoekprofiel komt de fase van de jobhunt. Er wordt 
actief naar een baan gezocht. Daarbij is het van belang  te weten dat het voor een 
werkgever financieel aantrekkelijk kan zijn iemand met een arbeidshandicap aan te 
nemen. En voor aanpassingen, zoals spraakherkenningsprogramma’s voor de computer, of 
een aangepaste stoel, kunnen er voorzieningen aangevraagd worden bij het UWV.  

Kat in het bakkie, zou je zeggen. Maar als je MS hebt, ken je goede en slechte tijden. 
Als blijkt dat je te zwaar belast wordt, dat het werken je zoveel energie kost dat je 
gezondheid eronder lijdt, hoe pak je dat dan aan? Heb je recht op taken met minder 
belastbaarheid, of kun je minder werken? 
Carolien: “Dat is afhankelijk van je situatie. In ieder geval zul je met je werkgever 
moeten bespreken dat het niet meer gaat. Mocht je er samen niet uitkomen dan kan de 
Arbo-dienst en/of het UWV ondersteuning bieden en bekijken of er aanpassingen nodig 
of mogelijk zijn.” 

Dilemma
Tenslotte leg ik Carolien  de vraag voor of je wel of niet moet vertellen aan je
werkgever dat je MS hebt. Dat vindt ze  een moeilijke kwestie. Je ontkomt er volgens 
haar niet altijd aan te vermelden dat je ‘iets’ hebt, je komt namelijk uit een 
reïntegratietraject. En zeker als je aanpassingen nodig hebt, is het geen optie om niets 
te vertellen. Maar je bent het niet verplicht, tenminste als het geen invloed heeft op de 
uitoefening van je functie. Sommigen kiezen er dan ook voor om de werkgever niet in te 
lichten. Dat kan eigenlijk alleen als je nauwelijks hinder ondervindt van je aandoening.  
Vertel je dat MS hebt, dan kan dat  echter nadelig voor je uitpakken 
(carrièreperspectief!)  vanwege de beelden en vooroordelen die er bij veel werkgevers
leven, zoals rolstoel, ‘invalide’, ziekte-uitval, zielig, papieren rompslomp, noem maar op. 
Het komt bijvoorbeeld voor (en dat is mijn eigen ervaring, MM) dat een vaste aanstelling 
uitblijft “omdat MS zo’n moeilijk ziektebeeld is!”  Dat terwijl er nog niet één ziektedag 
genoteerd staat… 
Kortom, het blijft een moeilijke keuze.

In de volgende MSzien meer over de WAJONG en een interview met een 
Wajongere met MS die een reïntegratietraject doorloopt. 

MSzien, jaargang 2006, nr. 4 - Rubriek: Werken

UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zorgt voor reïntegratie en 
uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. 
Wajong: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Een vangnet op 
minimumniveau als je vóór je 18e of tijdens je studie arbeidsongeschikt bent of 
raakt. 
WAO: Wet Arbeidsongeschiktheid. Is vanaf 1 januari 2006  vervangen door de WIA: 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. 
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Leonie Boven, de leeuwin van Erasmus 

Op het spoor van een natuurlijke MS-stopper

De Stichting MS Research heeft voor de vierde keer in haar geschiedenis een MS 
Fellowship toegekend, de aanduiding voor een speciale studiebeurs van € 365.000. 
De beurs ging dit keer naar dr. Leonie Boven (1972), immunoloog, verbonden aan de 
Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Een vrouw die om een aantal redenen goed het 
predicaat de leeuwin van Erasmus zou passen. Op het spoor van een natuurlijk 
beschermingsmechanisme bij MS, een MS-stopper.

Door: Raymond Timmermans

“Steeds meer is het duidelijk dat bij MS de groei van een 
beschadigd plekje, een laesie, in het zenuwsysteem, niet 
eindeloos doorgaat. Er blijkt een moment te zijn dat die 
groei stopt. Daar heb ik maar één verklaring voor: het 
lichaam heeft zelf een mechanisme dat voor die afremming 
van de groei zorgt. Ik wil graag weten hoe dat precies 
werkt. Want als we weten hoe het lichaam dit voor elkaar 
krijgt, kunnen we proberen dat mechanisme eerder of 
harder aan te zetten, zodat de ontwikkeling van een MS-
laesie in een vroeger stadium is te stoppen”.

Aldus dr. Leonie Alexandra Boven. Aan haar heeft de Stichting MS Research onlangs 
het MS Fellowship toegekend. Dit Fellowship is een beurs waarmee de stichting 
toponderzoekers wil helpen een meerjarig onderzoeksproject uit te voeren. Leonie is de 
vierde Fellow. Dr. Sandra Amor van hetzelfde Rotterdamse onderzoekscentrum, dr. 
Inge Huitinga van het Nederlands instituut voor Hersenonderzoek en dr. Wia Baron, 
medisch celbioloog aan de universiteit van Groningen, gingen haar voor. Alle vier vrouwen 
kregen van MS Research ruim drieëneenhalve ton euro ieder.  

Wia Baron twee jaar geleden. Zij is toen in MSzien geafficheerd als de leeuwin van 
Groningen. Dit mede omdat ze haar hele wetenschappelijke leven niet aflatend op jacht 
is naar die ene prooi: een myelinehersteller voor mensen met MS bij wie die 
beschermlaag voor zenuwstrengen is aangetast. Ook dr. Boven past het predicaat 
leeuwin. De leeuwin van Erasmus dan. Ook zij jaagt verbeten op dé oplossing voor mensen 
met MS. Bovendien draagt ze de van de leeuwin uit het Latijn afgeleide voornaam 
Leonie.

Kweekbakjes
Een dertiger, blonde manen, onderzoekende blauwe ogen, een gulle lach. Bijna dagelijks 

dr. Leonie Boven 
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is Leonie Boven in het Rotterdamse lab te vinden om naar haar kweekbakjes, glaasjes en 
buisjes met bloed en hersenweefsel te kijken. Bijgestaan inmiddels door nog zeven 
analisten en biologen *). “Een belangrijk deel van mijn werk is het coachen van 
medewerkers. Het is leuk met mensen van gedachten te wisselen en met elkaar slimme 
experimenten te verzinnen”. In een doorsneeweek zit zij op vaste momenten met de 
leden van haar team rond de tafel. “Daarnaast hebben we natuurlijk ook veel ad hoc-
overleg over allerlei praktische zaken. Bovendien heb ik besprekingen met andere 
groepen waarmee we samenwerken. En de tijd die overblijft besteed ik aan het lezen van 
literatuur, het schrijven van artikelen het analyseren van gegevens en vanaf september 
weer aan lesgeven en begeleiden van geneeskundestudenten”. 

In haar lab niet gehinderd door de heetste Nederlandse zomer sinds eeuwen. Voor veel 
mensen met MS bijna onhoudbaar, voor deze MS-onderzoekers absoluut geen probleem. 
“Integendeel. We hebben hier airconditioning… iedereen komt in zo’n zomer met nog 
groter plezier naar het werk!” 

Dat werk begint met allerlei gegevens naast elkaar leggen, daarover lezen in lijvige 
rapporten en dan beslissen om bepaalde proefjes te doen. De onderzoekster: “Net een 
soort detectivewerk vind ik altijd. Je hebt allemaal losse puzzelstukjes die je op de een 
of andere manier in elkaar probeert te passen. De puzzelstukjes kunnen eigen resultaten 
uit voorgaande experimenten zijn, maar ook gegevens die anderen hebben gevonden. Dan 
ga je vervolgens experimenten verzinnen om de lege vakjes in te vullen”.

Een puzzel met diverse schalen die vele putjes bevatten waarin cellen groeien in een 
speciale vloeistof met voedingsstoffen. De kweekschalen staan in een stoof van 37 
graden Celsius, dezelfde temperatuur als het lichaam. Aan de putjes voegen de 
onderzoekers telkens wat stofjes toe. Al die kweken hebben dagelijks aandacht nodig. 
De vloeistof met voedingsstoffen moet bijvoorbeeld regelmatig worden ververst. 
Leonie: “Als we een experiment doen, kijken en meten we soms zelfs elke tien minuten, 
maar afhankelijk van het type experiment kan het ook om de paar dagen zijn” . 

Hersenweefsel
De experimenten worden uitgevoerd met 
vrijwillig afgestaan bloed en vooral met 
hersenweefsel van overleden mensen, in het 
bijzonder Hersenbank-weefsel van mensen 
met MS. “Om erachter te komen wat er aan 
de gang is in hersenweefsel is het zeer 
belangrijk om heel goed en nauwkeurig naar 
dat weefsel te kijken. Met behulp van 
speciale technieken, kunnen we interacties 
tussen verschillende cellen zichtbaar maken 
met kleurstoffen. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
zien of een cel betrokken was bij een 
ontstekingsreactie”, zegt de jongste Fellow. 

Daarbij heeft Leonie speciaal aandacht voor een bepaald type witte bloedcel, de 
macrofaag. Letterlijk betekent dat ‘de grote eter’. Die macrofaag houdt zij 

Teamgenoot Marloes van Zwam snijdt dunne 
plakjes bevroren hersenweefsel om dit daarna te 

onderzoeken onder de microscoop 
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verantwoordelijk voor het opslokken van myeline en tegelijkertijd mogelijk ook voor het 
remmen van ontstekingen. Om dat laatste gaat het Leonie. “We zullen beginnen met 
proberen te bepalen hoe dat beschermende mechanisme werkt in geïsoleerde 
kweeksystemen. Later kunnen we dan de stap maken naar levende organismen, in dit 
geval muizen. Kijken of wat we vinden inderdaad een beschermende werking heeft”. 

Medicijn
Waarmee ze meteen duidelijk maakt dat het geen zaak wordt van gisteren op vandaag. 
"Ondanks het nodige voorwerk – we borduren immers voort op onderzoek dat we al vier 
jaar doen - staan we pas aan het begin van een vrij jong onderzoek. Het lijkt tot nu toe 
veelbelovend, maar de komende jaren moet blijken of we inderdaad dichtbij nieuwe 
inzichten zijn. Vier jaar is in de wetenschap zo voorbij. Pas in het vierde jaar verwacht 
ik een goede indicatie te hebben of er een nieuw medicijn mogelijk is dat gebruik maakt 
van de dan door ons geïdentificeerde beschermende mechanismen. Waarbij ik wil 
aantekenen: mocht het inderdaad allemaal zo werken als wij nu denken, dan is het nog 
steeds de vraag of zich dat ooit zal kunnen vertalen naar een in de praktijk regelmatig 
in te nemen medicijn. De weg van het lab naar de kliniek is onzeker: het merendeel van 
alle geniale ideeën sneuvelt tijdens dat traject”. 

Stapt zij voor een verdere ontwikkeling dan misschien over naar een farmaceut?
"Ja, dat zou zeker mogelijk zijn. Het ontwikkelen van een geneesmiddel is namelijk een 
lange en zeer dure weg die over het algemeen niet binnen een universiteit haalbaar is. 
Maar tegelijkertijd zeg ik erbij dat de creatieve kant van onderzoek mij zeer 
aanspreekt en dat ik daarvoor aan de academische omgeving, de universiteit, de 
voorkeur geef”. 

Studiehoofd
Van jongs af aan is Leonie een studiehoofd. Behoorde al op de middelbare school in haar 
geboortestad Utrecht tot de slimste meiden van de klas. Leergierig, snel en vooral 
nieuwsgierig. Een tikkeltje ongeduldig ook. Maar vooral te typeren als iemand die heel 
erg goed weet wat ze wil. “Op school was me al snel duidelijk dat mijn interesse voor 
alles bij scheikunde en biologie lag. Ik wilde daar graag verder mee maar wilde geen arts 
worden en ik had tegelijkertijd niet veel interesse in bloemen en planten. Vandaar dat ik 
medische biologie ben gaan studeren, een studie die de eerste twee jaar voor zeg maar 
zeventig procent gelijk is aan geneeskunde. Een ideale studie voor mij. Want dat ik 
nieuwsgierig ben is zeker zo. Het lijkt me ook een goede eigenschap trouwens voor een 
wetenschapper: Willen weten hoe en waarom iets werkt. In mijn geval: leren hoe 
ingewikkeld het lichaam in elkaar zit en waar het fout kan gaan. Je realiseert je dan pas 
dat het eigenlijk nog een wonder is dat de meeste mensen gezond zijn”. 

Promoveerde in 2000 aan de universiteit in Utrecht en vertrok naar de afdeling neuro-
wetenschappen van de universiteit van het Canadese Calgary. Daar kwam zij in contact 
met MS en dat ziektebeeld intrigeerde haar zeer. “Tot dan toe kende ik nauwelijks 
iemand met deze ziekte. Er kwam vroeger een vriend van mijn ouders bij ons over de 
vloer die MS had en ik herinner me dat hij in een rolstoel zat en dat dit op mij als kind 
veel indruk maakte”. In 2002 besloot ze terug naar Nederland te gaan om van onderzoek 
naar MS haar hoofdwerk te maken. 
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Prijs
Hetgeen niet onopgemerkt is gebleven. Komende maand krijgt zij van de 
Erasmusuniversiteit de prijs voor de beste en meest belovende wetenschapper, de 
Erasmus Universiteit onderzoeksprijs . Een prijs waaraan € 7000 is verbonden. "Een 
erkenning voor mijzelf maar zeker ook voor de hele onderzoeksgroep”, aldus Leonie. 

Een geldprijs waarvan je kunt vermoeden dat 
ze die vooral aan studiemateriaal gaat 
besteden. Ofschoon…”Ik ben onafscheidelijk 
van mijn MP3-speler. Daar staat van alles op, 
van trance tot rock en opera. Toevallig ben ik 
de afgelopen maand trouwens bij twee 
rockconcerten geweest. Verder lees ik graag 
van alles en nog wat met een lichte voorkeur 
voor sciencefiction en fantasy. En ik kijk ook 
graag film, met een voorkeur voor 
filmhuisfilms. Daarnaast duik en ski ik en 
vooral aan skiën ben ik verslaafd. Dat laatste 
is een overblijfsel uit mijn tijd in Canada 
waar ik zoveel mogelijk in de bergen te vinden was. Hier streef ik ernaar twee keer per 
week te sporten”. 

Maar haar grootste liefde is toch wetenschappelijk onderzoek. Leonie: "Ik vind dat ik 
een uitdagend beroep heb dat ik elke dag met heel veel plezier uitoefen. En als het om 
MS gaat wil ik graag een zinvolle bijdrage leveren aan het leren begrijpen van het hoe en 
waarom van de ziekte. Uiteraard met als doel het ontwikkelen van een meer effectieve 
therapie of een medicijn”. 

Op naar de Nobelprijs? Als tweede Leonie - na de schrijfster Leonie Sachs, die 
overigens als Nelly Sachs in de boeken staat – maar in elk geval als eerste Boven? “Ik 
doe m’n best!"

MSzien, jaargang 2006, nr. 4 – Rubriek: Onderzoek

Eveline de Geus, een van de medewerkers van 
Leonie Boven, bezig macrofagen te isoleren uit 

bloed van een gezonde vrijwilliger 

*) Dr. Leonie Boven maakt deel uit van de eenheid Immuunregulatie binnen de 
afdeling Immunologie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hoofd van die 
eenheid is prof. dr. Jon Laman, aan wie een artikel is gewijd in het vorige nummer 
van MSzien. Bovendien is Leonie als immunoloog verbonden aan het MS-centrum van 
de universiteit, het ErasMS, met aan het hoofd dr. Rogier Hintzen.  
De onderzoeksgroep van Leonie Boven bestaat naast haar zelf uit – in alfabetische 
volgorde - Karin Assink, Eveline de Geus, Marie-José Melief, Marjan van Meurs, 
Jane Voerman, Annet Wieringa-Wolf en Marloes van Zwam. Sommigen van hen zijn 
hier en daar op de foto’s te zien. In september komen de stagiaires Janita Lachman 
en Benjamin Schrijver de groep voor een jaar versterken.
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Het verstand zegt: zo kan het niet langer 

Het hart praat anders

Hans Wijngaarde (1969) ontmoet Marianne op 1 juli 1987. Het klikt meteen tussen 
hen. Drie jaar later krijgt Marianne de diagnose MS. Ze gaat zo hard achteruit 
dat er tot hun verdriet van kinderen geen sprake kan zijn. Hun liefde houdt 
achttien jaar stand, maar dan kan Marianne het gevecht tegen MS niet langer 
opbrengen.

Door: Nora Holtrust

“Het was liefde op het eerste gezicht. Marianne woonde bij mij in 
de straat en ik bracht een avondkrant rond. Tja, hoe gaat zoiets 
dan? Je maakt eens een praatje, je gaat een keertje uit. De 
eerste keer weet ik me nog precies te herinneren, dat was op 1 
juli 1987”, zegt Hans zonder een seconde te hoeven nadenken.

Toen Hans en Marianne elkaar leerden kennen waren ze allebei 18 
jaar met maar twee weken verschil ertussen. Drie jaar laten 
krijgt Marianne de eerste verschijnselen van MS. “Achteraf kun 
je zeggen dat ze al langer vaak heel moe was. Maar ja, dan dacht 
je aan zoiets als voorjaarsmoeheid”, zegt Hans. Op een 
zondagochtend valt Marianne bij het opstaan zomaar naast haar 
bed. Geen kracht meer in de benen. Ze gaan meteen naar de huisarts en die denkt 
eigenlijk onmiddellijk aan MS. Marianne wordt doorgestuurd naar de neuroloog en in een 
tijdsbestek van twee maanden is het duidelijk: Marianne heeft MS. 

Samenwonen
“We wisten niet echt goed wat MS was”, zegt Hans. “Ja, je weet dat het een ernstig 
slopende ziekte is en dat je misschien in een rolstoel komt. Maar Marianne was nog zó 
ontzettend jong”. Komt nog bij dat een rolstoel op zich Hans niet afschrikt. “Mijn 
moeder heeft in haar jeugd polio gehad dus ik was wel vertrouwd met rolstoelen. Ik heb 
mijn moeder nooit anders gekend.” 

Marion’s moeder was een ander verhaal. “In die tijd woonden we allebei nog thuis. Haar 
moeder maakte zich erg ongerust. Die had meteen zo’n beeld voor zich van  ‘straks kan 
ze niks meer’ en betuttelde Marianne vreselijk”, vertelt Hans. “Op het laatst mocht ze 
bijna niks meer; bij wijze van spreken nog geen kopje koffie inschenken. Toen hebben we 
besloten om samen te gaan wonen. In 1992 was dat. Ik dacht, komt ze een beetje onder 
dat juk vandaan. Kan ze meer haar eigen leven bepalen”. 

Hans Wijngaarde 
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Geen kinderen
De eerste jaren gaat het best redelijk goed met Marianne. Ze krijgt wel regelmatig een 
schub maar dan helpt een solumedrolkuurtje haar er weer bovenop. Het gaat dan wel 
weer. Maar dat neemt toch niet weg dat Hans en Marianne tot de pijnlijke conclusie 
moeten komen dat kinderen er voor hen wel nooit in zullen zitten. “Daar hebben we best 
mee getobd en verdriet om gehad. Maar op een gegeven moment sluit je het af”.  

Een paar jaar later krijgt Marianne veel last van haar ogen. Ze gaat dubbelzien en kan 
geen ondertiteling meer lezen. Met één hand voor haar oog probeert ze met het andere 
oog toch wat te kunnen lezen. Daarna krijgt ze een hevige aanval en 
uitvalsverschijnselen aan haar benen. Ze gaat moeilijker lopen. En wonen in de 
eengezinswoning die ze hebben gaat niet meer. Volgens de woningbouwvereniging kan de 
woning niet worden aangepast. Ze moeten verhuizen naar een appartement, een 
zogenaamde semi-aangepaste seniorenwoning.

Wisselend
“Marianne had wisselende periodes”, vertelt Hans. “Als het 
somber weer was zei ze: ik wil niet meer, van mij hoeft het 
niet meer. Ik zei dan altijd: nou jij bent ook een mooie. Je 
denkt alleen maar aan jezelf. Dan moet ik toch ook het huis 
uit”. Want omdat het om een aangepast appartement ging, had 
alleen Marianne het recht om daar te wonen.

Natuurlijk beseft Hans op een gegeven moment dat het voor 
Marianne alleen maar erger wordt. Hij vraagt zich af of dit 
voor haar nog wel een leven is: Zelf niet meer naar het toilet 
kunnen, zwakke spieren, door anderen gewassen en aangekleed 
moeten worden en in een stoel gezet. Gedurende de dag 
kwamen ze dan nog twee keer om haar te verschonen en ’s avonds werd ze weer in bed 
gelegd. “Ik voel me een gevangene in m’n eigen lichaam, zei ze tegen me. Toen ze dat zei, 
was dat wel heel erg schrikken”.  

Op het laatst is Marianne heel mager en krijgt ze een pegsonde, een slangetje dat 
rechtstreeks astronautenvoeding naar de maag voert, om op krachten te blijven. Hans 
hoopt dat Marianne hierdoor weer een beetje zin in het leven krijgt en dat de 
coördinatie misschien weer wat terug komt. Zodat ze zelf weer een sigaretje kan roken.

Moeilijke taak
“Maar tegen Kerst vorig jaar - ja, dat is toch een tijd van bezinning - kwam ze weer met 
dat verhaal van ‘ik wil eigenlijk niet meer en zie mij hier nou zitten hangen’”, zegt Hans. 
“Toen heb ik haar beloofd om te kijken wat ik voor haar kon doen. Dat is geen leuke 
taak. Ze was er zelf heel stellig over maar voor mij was het heel moeilijk. Ik ben eerst 
naar haar huisarts gegaan, die het gelukkig erg goed begreep, want hij kwam regelmatig 
bij Marianne langs”.  

Dan komt er een Scan-arts bij, een onafhankelijke arts die het verhaal aanhoort en er 
een rapportage van maakt. De papieren van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor 

Marianne †  1 juli 2005 
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Euthanasie) worden ingevuld en daaronder moet Marianne zelf haar handtekening 
zetten. Maar dat kan ze niet meer. In dat geval mag een kruisje ook, maar dat wil Hans 
voor zichzelf niet. Niet omdat hij bang is later te worden aangeklaagd of erop 
aangekeken, maar voor zijn gevoel. Dus stellen vrienden van Hans en Marianne, die ook 
bij de gesprekken met de scan-arts zijn geweest een getuigenverklaring op.

Afscheid nemen
Hoewel Hans er nooit aan getwijfeld heeft om met 
Marianne door te gaan – “misschien door mijn 
achtergrond, mijn ma die altijd in een rolstoel heeft 
gezeten en met pa en ma ging het ook goed, dus 
waarom met mij niet” – kan en wil hij zich met Kerst 
2005 niet langer verzetten tegen de wens van 
Marianne. Hij belooft haar te kijken wat hij kan 
doen. “Op een gegeven moment weet je het en dan 
leef je daar naar toe. Dan komt de tijd van intens 
afscheid nemen van elkaar. Dan ga je je er op 
voorbereiden, voor zover dat kan. Maar als het dan 
gebeurd is, dan komt van alles wat je van tevoren 
gedacht had, alle scenario’s, niets van uit. Dan is het allemaal precies anders dan je had 
verwacht. Althans zoals je het je had voorgesteld”. 
Hans weet nu dat verstand en hart twee dingen zijn die hartstikke tegenover elkaar 
staan. “Want je verstand zegt: het kan zo niet langer, het is één grote lijdensweg. Maar 
je hart praat toch anders. Het is gewoon moeilijk om die op één lijn te krijgen. Maar ik 
sta nog steeds tweehonderd procent achter haar beslissing en ik ben blij dat ik haar 
daarmee heb mogen helpen”. 

Achttien jaar
Die achttien jaar die ik met Marianne heb meegemaakt, dat is gewoon de helft van mijn 
leven, die vergeet ik nooit. Ik heb er ook nooit spijt van gehad en nog niet maar achteraf 
is het wel een hele weg geweest. Het is niet van de ene op de andere dag pats boem. Je 
groeit er geleidelijk in en je accepteert het. En ik accepteerde het eigenlijk 
gemakkelijker dan Marianne, maar ja, ik ging naar mijn werk en zij zat er mee. Op 1 juli 
1987 leerde Hans en Marianne elkaar kennen. Achttien jaar later, op 1 juli 2005 nam 
Hans afscheid van zijn Marianne. “Ja, over die datum was goed nagedacht”.

MSzien, jaargang 2006, nr. 4 – Rubriek: Dagelijks Leven

Hans Wijngaarde 

Marianne Wijngaarde is op 6 juli 2005 gecremeerd, grotendeels volgens het scenario dat ze 
zelf had opgesteld.  

Eén van haar laatste wensen was geld in plaats van bloemen bij de crematie.  
Geld bestemd voor de Stichting MS Research. Marianne vond het belangrijk dat het 

onderzoek naar MS doorgaat.
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Op de warmste dag van het jaar… 

Per scootmobiel over de Afsluitdijk

“Ik wil per scootmobiel over de Afsluitdijk rijden. Zijn er mensen die mee 
willen doen?” Dat bericht liet Börker (forumnaam) op 8 juni achter op het 
forum van MSweb. Zijn plan kreeg de nodige weerklank. Een datum was snel 
geprikt en de windrichting zou de route bepalen. Op 20 juli, de warmste dag 
van het jaar, stonden 18 mensen aan de Friese kant van de Afsluitdijk klaar 
voor een rit naar Den Oever in Noord-Holland. Mispeltje, forumbezoeker en 
deelnemer, doet verslag.

Door: Liesbeth Lubberts  (Mispeltje)

De wekker gaat af om 6.45 uur, 
lekker de tijd om alles in te pakken, 
douchen, ontbijten, pleite. Rond 
kwart over acht zitten we in de auto, 
de zenuwen gieren door mijn lijf, net 
of ik op schoolreisje ga! Het is nu al 
loeiwarm.  

Vandaag is de dag dat we met een 
groep van 18 mensen van het forum 
van MSweb de oversteek gaan maken 
over de Afsluitdijk, van 
Kornwerderzand naar Den Oever. Degene die dit idee heeft geopperd is Börker. 
Later kwam daar het idee van Moeders  bij om met onze tocht sponsorgeld voor 
het Ronald MacDonald Kinderfonds te verdienen. 

Het overgrote deel van de voertuigen bestaat uit scootmobielen, maar er gaan 
ook enkele fietsers mee, waaronder één op een elektrische driewieler, drie 
deelnemers op gewone fietsen en één met een handbike. De laatste ben ik. 
Zonodig krijgen we steun van een aantal bezemwagens  die ook ons eten en 
drinken vervoeren en zelfs een heus toilet. 

Vierdaagse Nijmegen
Gisteren is het nieuws over de stop van de Vierdaagse in Nijmegen vanwege twee 

Toeren over de Afsluitdijk 
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sterfgevallen als een bom ingeslagen. We hebben de thuisblijvers beloofd nog 
beter op elkaar te letten en vooral ieders vochtinname in de gaten te houden. 
Afspraak is elkaar om 10.30 uur te treffen op de parkeerplaats in 
Kornwerderzand. Als we zoekend de parkeerplaats oprijden zien we al gauw een 
heleboel scootmobielen, fietsen en auto´s staan én een groep  mensen, gesierd 
met petjes, hoeden en zonnebrillen. Iedereen is aanwezig, de tocht kan beginnen! 

We spreken af de auto´s onderweg twee keer te treffen: de eerste keer op de 
Breezanddijk en  daarna bij ‘t Monument dat herinnert aan de afsluiting van de 
Zuiderzee. Börker gaat als 
initiatiefnemer voorop. Na 50 meter 
staat er een fotograaf van de krant 
te wachten. We moeten op de foto. 
Hij gebaart ons  dichtbij elkaar te 
gaan staan zodat we  met elkaar én 
met het bordje Kornwerderzand op 
de  foto komen. Na deze fotosessie 
kunnen we dan echt aan de tocht 
beginnen. Uitgezwaaid door enkele 
partners en kinderen, die de tocht 
met auto´s zullen meemaken, gaan we 
op weg. 

Fietspad
Vanaf de parkeerplaats moeten we 
eerst naar boven, een dijkje op. Eenmaal boven worden we weer teruggedirigeerd 
omdat het fietspad  verderop afgesloten blijkt te zijn. Jemig, was ik net met 
enige moeite boven gekomen met m’n handbike, moet ik weer terug!! We lachen 
er maar om en beginnen aan poging twee! Nu komen we vrij snel op het echte, 
vlakke fietspad.

De zon brandt op onze lijven die stuk voor stuk goed zijn ingesmeerd. De stoet is 
fleurig en moet er vrolijk uitzien voor voorbijgangers. Maar misschien ook wel 
een beetje raar, een groepje scoots, die meestal met oudere mensen worden 
geassocieerd, in de hitte over de Afsluitdijk! Hoe dan ook, we trekken heel wat 
bekijks. Menige automobilist zwaait ons vriendelijk toe. 

Na even wat onwennig tussen en door elkaar rijden, ontstaan er vanzelf gezellig 
kletsende groepjes. Het lukt me niet om alle namen te onthouden, tjee wat een 
boel gezichten die ik nog niet ken! Ik bike eerst naast Pippi  en haar vriend. Al 
kletsend vliegt de tijd voorbij. Alle scootmobielen rijden zonder problemen en de 
fietsers kunnen door het vrij lage tempo nog net blijven fietsen. Ik had van 
tevoren getraind met de handbike en dit tempo kan ik mak-ke-lijk volhouden! 

Groepsfoto voor de fotograaf 
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Picknicktafel
Sneller dan ik had gedacht zien we de auto´s staan bij een rijkelijk gevulde 
picknicktafel. We strijken neer en genieten van al het heerlijks dat iedereen 
heeft gemaakt en meegenomen. Naast de picknicktafel staat een auto met 
aanhangwagen waarop het chemisch toilet is, 
meegenomen door Giraffy. De aanhangwagen 
is rondom af te sluiten zodat je privé je 
behoefte kan doen. Tegen de tijd dat ik wil 
plassen is het toilet al aardig gevuld. Ik vind 
‘t het sneu voor degene die het straks 
zonder knoeien zal moeten legen! 

Zodra iedereen is uitgegeten en voldoende 
vocht tot zich heeft genomen gaat de tocht 
weer verder. Nu is ’t Monument  het doel.
De stoet die we eerder vormden valt iets uit 
elkaar. Tussen sommige groepjes ontstaat 
een afstand van enkele tientallen meters 
maar dit drukt geenszins de pret. Ik maak kennis met Nora, die ik nog niet 
eerder in levende lijve zag. Nora is de ‘moeder’ van MSweb. Zij heeft voor en 
achter op haar scoot een sponsorblad van MSweb hangen.  

Ik bike een eindje op met Börker, die ik, net als Pippi, van een eerder forumuitje 
ken. Toen zaten we een weekendje met zo´n twintig mensen in een aangepast 
huis in Ommen. Daarna maak ik al rijdend kennis met Carla. De zon blijft 
branden, een zacht briesje komt van het IJsselmeer onze kant op; dit is goed te 
doen! Het lijkt in de verste verte niet op de Vierdaagse! 

Hittegolf
Sinds vanmorgen 9.20 uur is de tweede hittegolf van 2006 een feit. Vandaag is 
het zelfs de heetste dag sinds 1920! Ter hoogte van ‘t  Monument zien we de 
auto´s weer staan, vol in de zon, geen picknicktafel, dus helaas ook geen 
voortzetting van het lekkere maal van net. Bij de vorige stop had ik een banaan 
meegegrist, die eet ik nu maar op. Er wordt drinken uitgedeeld. Opeens zie ik 
Janny, een andere bekende van het forum, op de dijk staan, om ons aan te 
moedigen.

Inmiddels hoeven we nog maar een afstand af te leggen van zo’n acht km. Na ons 
vochtpeil weer te hebben aangevuld gaan we door naar Den Oever, het laatste 
stukje. 
Iedereen lijkt opgelucht, de tocht valt mee. Het lichte windje brengt ons 
voldoende verkoeling, we hebben het bijna gehaald. 

De groep valt weer wat uit elkaar, maar het is daarom niet minder gezellig. Ik 

Picknicken bij de aanhanger 
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geniet van het geluid van stemmen, voorbijrazende auto´s, de zon, het briesje, 
het uitzicht op het IJsselmeer, witte zwanen die ik zie zwemmen en de 
vlindertjes die gezellig rond mijn 
hoofd dartelen. Ik bemerk dat ik 
inmiddels achteraan ga met mijn 
handbike. Ik zet er de vaart in en al 
snel fiets ik voorbij het bordje Den 
Oever. Yes, we hebben het gehaald!!! 

Börkerbol
We strijken neer in een restaurant 
en drinken daar wat met elkaar. De 
nodige lieve woorden en cadeautjes 
worden uitgewisseld. Börker deelt aan 
iedereen een lekkere Börkelbol  uit.
Mijn man en ik laden mijn handbike in de inmiddels snikhete auto en zwaaien bij 
het wegrijden naar degenen die nog op de parkeerplaats staan. Vrolijk roep ik: 
"tot volgend jaar!" 

Eenmaal thuis duik ik meteen achter de PC en kijk op het forum van MSweb of er 
al enthousiaste verhalen op staan. Nog geen verhalen, maar wel al foto´s die zijn 
geplaatst terwijl we nog aan het rijden waren, zodat de thuisblijvers konden 
meegenieten. Al snel volgen enthousiaste verhalen en meer foto´s. Het was een 
gezellige, enerverende en warme dag. Met een grote grijns op mijn gezicht duik 
ik die avond mijn bed in. 

Meer weten over de Afsluitdijk: 
www.afsluitdijk.org
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk
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Yes, Mispeltje en Börker (r) hebben het gehaald!
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Uit de bundel ‘Klein Geluk, grootse dromen”

Van Daniëlle Gloudemans 

Troost 

troost van ieder om me heen
die echt alles voor me doen 
troost en toch, ietwat alleen 
ondanks die arm en die zoen 

en ik schilder en ik schrijf maar 
zet de dingen van me af 
zie een hoekje en ik zit daar 
bekijk de dingen van veraf 

een ieder wil me steunen 
er altijd voor me zijn 
maar echte troost zou wezen 
één dagje zonder pijn 

en ik weet die dag gaat komen 
alleen nog niet het hoe of wat 
ziedaar, ‘k heb mijn hart weer kunnen luchten 
en zo een beetje troost gehad 

Daniëlle Gloudemans (1977) krijgt op jonge leeftijd de diagnose MS te horen.Vrij snel 
daarna blijkt Daniëlle een ernstig progressieve vorm van MS heeft. Al sinds enkele jaren 
maakt zij gebruik van een elektrische rolstoel en voor de dagelijkse handelingen is zij 
inmiddels volledig afhankelijk van anderen. Haar geest blijft echter onverminderd sterk. 

Daniëlle, Daantje voor velen, DaPowerrr voor anderen, schrijft haar hele leven al 
gedichten. En uit die honderden gedichten is voor deze bundel Klein geluk, grootse 
dromen een keuze van bijna zeventig gedichten gemaakt. Veel speelse en vrolijke 
gedichten maar ook gedichten waaruit blijkt dat Daniëlle nadenkt over de diepere 

Gedichtenbundel van Daniëlle Gloudemans
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betekenis van het leven.  

MSzien, jaargang 2006, nr. 4 – Rubriek: Mijn Gedicht

Daniëlle Gloudemans, Klein Geluk, grootse dromen (2006),
ISBN-10: 90-8548-085-X; www.da-powerrr.nl of www.gigaboek.nl
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zes mensen met MS (4) 

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 vierde in deze serie is Annet Merckens.

Door: Hanneke Douw

Annet Merckens (34) woont in Almere en heeft MS sinds haar 27ste. Ze is getrouwd 
met Hapé (46) en heeft een dochter (Fenne) en een zoon (Theis). Fenne is 8,5 en heeft 
een handicap. Theis is 5 en heeft een allergie maar is verder prima gezond. Haar man 
Hapé kampt met reumatische klachten. 

“Ik heb een maf gezin, maar wel heel gezellig”, zegt 
Annet er zelf over. “Ik heb nooit wat, ben nooit ziek, 
geen griepje, nooit hoofdpijn. Alleen MS en een 
meedogenloze vorm ervan.” Alle denkbare verschijnselen 
van MS heeft Annet al voor haar kiezen gehad, maar als 
je haar spreekt hoor je een optimistische, opgewekte 
jonge vrouw. Een echte moeder, die er alles aan doet 
haar kinderen een goede opvoeding te geven.

Ze werkte ooit nog vier jaar bij de Kindertelefoon en 
deed een opleiding tot jeugdhulpverlener. Ze kan goed 
luisteren, mensen zijn haar hobby. Vaak wordt ze gebeld 
door jonge mensen die zelf net MS hebben en via haar 
handige tips hopen te krijgen. Daar draait ze haar hand 
niet voor om. “Kijk, iedereen gaat met zijn eigen ziekte 
op een andere manier om. Ik respecteer dat. Ik kan 
sommigen misschien wel bijstaan met goede raad of een 
advies en dat vind ik prettig.” 

Er wordt heel wat afgelachen in huize Merckens. De omgeving, die er soms niks van 
snapt, vindt dat wel een hele opluchting. “Als wij er om kunnen lachen, zal het allemaal 
wel meevallen, denken ze.” Wie Annet spreekt hoort eigenlijk een maatschappelijk 
werker in hart en nieren. Met maar één zonde: ze rookt. 
Hieronder haar antwoorden op de zeven vragen plus een. 

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

“Optimistisch ben ik, en graag met anderen bezig. Ik ben leergierig, wil graag weten. 
Verder ben ik niet zo ambitieus. Misschien een beetje saai, maar mijn drive is de 
kinderen op te voeden tot evenwichtige mensen, die kunnen zijn en doen wat ze willen. 
Dat is eerlijk gezegd al moeilijk genoeg.” 

2. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd?

“Ja, ik ben rustiger geworden. Noodgedwongen natuurlijk, maar mijn ziekte heeft me 
rust gebracht. Als mensen vroeger tegen me zeiden dat ik het wat rustiger aan moest 
doen, bepaalde ik dat zelf wel. Nu moet ik wel.” 

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

“Nee, er is een verschil in hoe ménsen met MS omgaan. Iedereen doet dat op zijn eigen 
manier. Ik respecteer dat. Soms bellen jonge vrouwen met kinderen mij op, die net de 
diagnose hebben gehad. Ze hebben mijn nummer gekregen van de revalidatiearts. Ik 
vertel ze dan mijn ervaringen en ik hoop dat ze er wat aan hebben. Verder ga ik niet. 
Maar als ze dat zelf vragen, dan natuurlijk wel”. 

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

“Ik kan daar niet anders dan ja op zeggen. Hoewel er een groot verschil is tussen de 
verschillende plekken waar je komt. Ikzelf ga naar het MS centrum in Nijmegen. Dat is 
mijn thuis. Mensen begrijpen me daar. Ze werken onderling goed samen, dus ik hoef er 
altijd maar één keer mijn verhaal te vertellen. Weinig bureaucratie… heerlijk. Echt 
thuiskomen is dat. 
Op dit moment ga ik ook regelmatig naar het VU medisch centrum. Ik doe daar een 
chemokuur om de ergste symptomen van MS te onderdrukken. Het is een soort laatste 
poging. Alle andere middelen werken bij mij niet. Bij de VU is het een ander verhaal. Er 
wordt veel meer langs elkaar heen gewerkt. Ze zijn heel aardig voor me, hoor, maar 
Nijmegen is een thuis en dat is de VU niet.” 

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

“Nee, ik ben niet tevreden. Ik besef dat we heel blij moeten zijn dat we in Nederland 
wonen en niet in een arm land, want dan zouden we het heel slecht hebben als 
gehandicapten. Maar hier maak ik me erg ongerust over het snijden in de zorg. Dat zou 
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geen issue mogen zijn. We stevenen regelrecht af op Amerikaanse toestanden. Als je 
geld hebt word je geholpen, anders niet. Dat beangstigt me.  
Verder moet je in hulpmiddelenland je mannetje kunnen staan. Ik kan dat wel hoor, ik 
blijf altijd heel vriendelijk. Voor mijn laatste rolstoelindicatie wilde ik geen rolstoel uit 
het standaardpakket hebben. Op de Supportbeurs in Utrecht had ik namelijk een hele 
mooie gezien. Aan de leverancier van de stoel heb ik toen gevraagd er zo eentje bij het 
RSA (Revalidatie Service Almere) te zetten. Toen ik daar kwam voor de indicatie en ze 
mij een rolstoel uit het standaardpakket wilden aansmeren, zei ik: “Ik wil die mooie 
hebben, die daar staat”. Na wat heen en weer gepraat is me dat gelukt. Echt kicken was 
dat. Je moet voor jezelf opkomen, vriendelijk maar beslist. Zo doe ik dat.” 

6. Hoe sta je tegenover alternatieve geneeswijzen?

“Als de ‘alterneuten’ mij willen doen geloven dat iets werkt, zullen ze het me moeten 
bewijzen. Ik sta er zeer sceptisch, zelfs cynisch tegenover. Het kost allemaal veel geld 
en mensen met smalle beurzen zou ik het dan ook echt afraden. Voordat ik met de 
chemo begon, heb ik heel veel onderzoeken die ernaar zijn gedaan goed doorgenomen. Ik 
wil resultaten zien en statistieken.” 

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?

“Geen! Ik zou onmiddellijk een partij hebben opgericht om deze belachelijke wet te 
verbieden. Ik gun niemand het om zoiets te moeten kiezen. Dan nog liever bij de 
geboorte iedereen een gebrek. Dat maakt ons dan allemaal weer gelijk. Moeten kiezen op 
je achttiende is gruwelijk”. 

8. Wat is je ultieme tip voor jonge mensen in vergelijkbare situaties als de jouwe?

“Leef, blijf leven, geef niet op. En geniet! Ziek zijn betekent niet dat het leven ophoudt. 
De wereld draait door. Wees niet angstig voor dingen waarvan je toch niet weet of, 
wanneer en hoe ze gebeuren. Als je lééft, valt er veel te halen, heel veel te halen!” 
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MSzien 31/08/06 

De wind in je haren

Met een scootmobiel kun je veel doen. Door zijn hoge maximumsnelheid en grote 
actieradius kun je er bijvoorbeeld samen met je dierbaren een fietstocht mee 
maken. Of zo’n uitdagende tocht per scootmobiel over de Afsluitdijk. Maar er zijn 
meer mogelijkheden om in de natuur de wind door je haren te voelen of om je 
boodschappen te doen.

Door: Trudy Mantel

Van driewieler tot scootmobiel en van rolstoelfiets tot Speedy: 
er zijn tal van manieren om je te verplaatsen. Misschien heb je 
wel wat problemen met ‘gewoon’ fietsen, maar ben je nog niet 
toe aan een scootmobiel; je wilt nog even een wat sportievere 
uitstraling. Of misschien heb je een handbewogen rolstoel en wil 
je die wat ‘flitsender’ maken, zodat je er makkelijker 
boodschappen mee kunt doen of de natuur in trekken. Alles kan. 
Hieronder hebben we de meest voorkomende mogelijkheden op 
een rijtje gezet.  

De driewielfiets
Als je alleen wat problemen hebt met het bewaren van je 
evenwicht op een gewone fiets, kan een driewielfiets een 
uitkomst zijn. Een stevige mand achterop en boodschappen 
doen maar. Driewielfietsen zijn er in alle soorten en maten. 
Met twee wielen voor of achter, puur op spierkracht of met 
elektrische aandrijving. Er is zelfs een fietsdrager voor 
achter op de auto waar een driewielfiets op past: de Twinny 
Load. Door de robuuste, stabiele uitvoering van deze fietsen kun je waarschijnlijk je 
fietscarrière met jaren verlengen. 

De handbike
Een handbike is een rolstoel die – net als een fiets – wordt 
aangedreven door een ketting. Die kun je met je twee 
handen bedienen. Vroeger zag je wel eens oude heren in een 
rolstoel rustig voortpeddelen door middel van pedalen die ze 
met de hand ronddraaiden. Tegenwoordig worden handbikes 
meest voor wedstrijden gebruikt, maar er zijn ook modellen 
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die een uitstekend alternatief vormen voor de scootmobiel. 
Het hier afgebeelde model is een driewielige ligfiets met handaandrijving. Hij rijdt al 
gauw zo'n 20 km per uur. Als je de overstap kunt maken vanuit je rolstoel en nog 
voldoende kracht in je armen hebt, kun je met dit vervoermiddel goed voor de dag 
komen op de Nederlandse fietspaden. 

De rolstoeltracker
Met een rolstoeltracker maak je van je eigen rolstoel een 
handbike. Door middel van een koppelstuk kun je het 
fietsmechanisme aan de rolstoel verbinden. Geholpen door 
zeven versnellingen kun je je dan met de hand 
voortbewegen. Voor de combinatie die zo is ontstaan is de 
naam handbike inmiddels even ingeburgerd als voor de 
ligfiets. Deze tracker heet  Speedy. Er zijn er ook met elektrische aandrijving (zie 
hieronder).

De Speedy
De Speedy Elektra Light is de lichtste uitvoering van de 
electrische Speedy. Hij is makkelijk aan te koppelen aan 
bijna elke rolstoel. Eenmaal afgekoppeld blijft hij staan op 
zijn eigen standaard. De Speedy rijdt 14 kilometer per uur 
en heeft op de vlakke weg een actieradius van 20 kilometer. 
Dat is minder dan de meeste scootmobielen, maar een paar 
extra accu's kunnen een oplossing bieden. Het zwaardere 
model, de Speedy Elektra, heeft geen moeite met zwaarder 
terrein, zoals bospaden en zandwegen. De voorwielen van de 
rolstoel hangen boven de grond, zodat het geheel op drie wielen rijdt. Hierdoor worden 
de ergste schokken vermeden. Het grote voordeel van de Speedy is, dat je altijd je 
rolstoel bij je hebt. Op de plaats van bestemming kun je met een paar simpele 
handgrepen het motorgedeelte afkoppelen, je rijdt dan weer in een handbewogen 
rolstoel. Voordeel is dat je niet meer de vermoeiende overstap van rolstoel naar 
scootmobiel hoeft te maken. Als je gebruik maakt van een handbewogen rolstoel lijkt dit 
een ideaal systeem. 

Tandems
Vanouds is de tandem hét vervoermiddel voor wie 
lichamelijke problemen heeft en kan beschikken over een 
mantelzorger met enige fysieke kracht. Nadeel van een 
tandem was altijd dat je alle twee even hard moest trappen, 
omdat hij maar door één ketting aangedreven wordt. 
Tegenwoordig zijn er zogeheten duo-tandems die twee 
kettingen hebben, zodat ieder in zijn eigen tempo en met 
eigen kracht kan trappen en sturen. Als je met een klein steuntje nog zelf op kunt 
stappen is de tandem een gezellige fietsoptie. Ze bestaan ook met drie wielen en met 
een hulpmotor. 
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De rolstoelfiets
De meest opvallende fiets in 
dit hele assortiment is de 
rolstoelfiets. Als je in een 
handbewogen rolstoel zit en 
geen overstappen meer kunt 
maken, is dit misschien iets 
voor je. Ook voor de 
rolstoelfiets is een potige mantelzorger een vereiste. Weliswaar heeft de fiets soms 
een hulpmotor, maar alleen al het sturen vereist enige kracht. De rolstoel kan op het 
plateau voorop de fiets gereden en vastgezet worden. Er zijn ook modellen met een kuip 
voorop voor de passagier. Je moet dan natuurlijk wel de overstap kunnen maken. 

Pendel
Als je toch persé een scootmobiel wilt maar geen lastige 
overstappen, is er de Pendel. Dat is een scootmobiel, geen 
fiets dus, waar je met rolstoel en al inrijdt. Je pakt het 
stuur van de Pendel en rijden maar!  

Fun2Go
En tenslotte willen we je deze niet onthouden: de Fun2Go, 
om gezellig samen te fietsen, zonder instap. 

Kijk op Internet
Uit het voorgaande blijkt dat ons fietsende landje veel 
creativiteit gestoken heeft in  alle mogelijke soorten 
fietsen voor mensen met alle mogelijke soorten problemen. 
Als je vastbesloten bent om zolang mogelijk op je fiets te 
blijven zitten of als je van je rolstoel een flitsende 
handbike wilt maken, loont het  de moeite om eens op 
Internet te kijken. Ligfiets of handbike intikken op Google levert een keur aan 
resultaten op. 
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De vergoeding van bijzondere fietsen verschilt per gemeente en die verschillen zullen 
na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) alleen maar groter 
worden. De rolstoeltrackers, zeker de electrische, zullen in de meeste gevallen op 
dezelfde manier vergoed worden als scootmobielen.
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