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Van de Redactie

Mijn oude buurmeisje ging trouwen. Ze pakte het groots aan, want haar 
toekomstige man is ‘van stand’. Haar aanstaande schoonvader is een 
vermaarde neuroloog. Hij had ook enkele relaties uitgenodigd voor de 
gelegenheid. Bij de receptie begon het al. Drie artsen uit ‘rivaliserende’ 
ziekenhuizen raakten met elkaar in gesprek. Het begon direct al wat 
chagrijnig. 
- Wat een gedoe met die nieuwe zorgverzekeringswet, puft een besnorde 
arts.
- Praat me er niet van, we hebben het hele computersysteem om moeten 
gooien, zegt een bebrilde collega. 
- En dan die maximering, voegt een bril- en snorloze ‘derde’ toe. 

De glazen draaien in de handen, ijsblokjes rinkelen tegen de rand. 
‘Maximering?’, vraagt de snor. ‘Wat bedoel je? De eigen bijdragen?’  
‘Nee’, zegt nummer drie. ‘Je kent dat stuk toch wel dat een mensenleven 
maar een maximaal bedrag mag kosten?’ Hij heeft al een borrel op en 
praat vrij hard. Achter hem verslikt iemand zich.  ‘Wat nou, een 
mensenleven en maximaal?’, snuift de bril. Nummer drie gaat door: ‘Het is 
niet mijn idee! Ik heb een stuk gezien dat een mens medisch gezien een 
plafond heeft. Kosten alle 
behandelingen meer dan dat, dan is 
het afgelopen met de pret. Dan kan je 
naar huis. Is zoiets als bij de Albert 
Heijn betalen, terwijl je niet genoeg 
geld op je rekening hebt staan: 
‘maximum bereikt’.’ 

‘En dat sta je hier zo maar te 
verkondigen, zonder met je ogen te 
knipperen’, gromt de snor. ‘Mooie boel. 
Nou, in mijn ziekenhuis gebeurt dit 
niet. Ik zou het vertikken! Als dit ooit 
wordt ingevoerd, verbrand ik ritueel 
mijn witte jas. Je kunt het toch niet 
maken om een patiënt weg te sturen, 

"Dokter, alleen de pootjes nog, dan ben ik
eindelijk écht de allersnelste". 

"Het spijt me, je hebt je behandeltop 
bereikt". 
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niet meer te behandelen omdat er een soort maximum is bereikt? Absurd!’ 

Maar nummer drie weet van geen ophouden: ‘Nou, ik zie er wel iets in! Er 
zijn van die mensen die maar doorgaan met behandelen, terwijl je eigenlijk 
wel weet dat het niets oplevert. Ik zeg: stoppen met die hap. Geen dure 
injecties meer om je een half procentje beter te voelen, terwijl ik als arts 
niet eens verbetering zie. Dat vind ik nou verspilling. Ik vind het geen 
slecht plan. Ober...!’ 

Snor en bril kijken elkaar aan en lopen weg, richting ober. Ze fluisteren 
wat tegen de man. Dan gaat de ober naar nummer drie. ‘Meneer?’, vraagt 
de ober. Nummer drie: geef me nou eindelijk eens een borrel, man! Ik sta 
hier al een uur met een glas in mijn hand... Dat kan toch niet?’ 

De ober staart hem rustig aan: ‘Meneer, we hebben hier de opdracht 
gekregen dat er maar twee drankjes per persoon geschonken mogen 
worden. Meer is niet nodig. Het effect merkt u, maar wij zien geen 
verbetering. Dat vinden wij pure verspilling. Dus misschien wilt u het feest 
nu verlaten? Uw tijd is bovendien ook om.’ 

Nummer drie lacht en roept: ‘Goeie grap, vrienden! En nu kom op met die 
borrel.’  
De aanstaande schoonvader van mijn oude buurmeisje loopt naar hem toe. 
Hij trekt hem aan zijn elleboog mee. ‘Ik moet je wat vertellen’, zegt hij, 
een beetje aarzelend. ‘Je was toch vorige week bij mij omdat je zo’n 
zwabbergevoel in je been hebt? We hebben je toen onderzocht. Het blijkt 
dat je MS hebt. Er was niet eerder tijd om je dit mede te delen, maar ik 
dacht dat je het wel zou willen weten. Jammer genoeg kan je bij ons niet 
behandeld worden want je hebt je limiet bereikt vanwege die syfilis, 
ziekte van Pfeifer, botbreuken, goudinjecties voor je reuma en die 
staarbehandeling. Dat begrijp je toch wel, hoop ik? 
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Dr. Zwanikken (MS-centrum Nijmegen) op symposium: 

Veel nieuws te verwachten op MS-gebied

De neuroloog Kees Zwanikken (1955) is onlangs het nu tienjarige MS Centrum 
Nijmegen komen versterken. Hij zegt in de nabije toekomst veel nieuwe 
ontwikkelingen te verwachten op zijn vakgebied. Niet alleen behandelingen en 
medicaties maar bijvoorbeeld ook een andere vorm van spreekuren: het 
groepsconsult.

Door: Raymond Timmermans

Hij stond op zaterdag 7 oktober 2006 uitgebreid stil bij 
de nieuwe ontwikkelingen die hij op korte termijn hoopt 
te verwelkomen in de strijd tegen MS: dr. C.P. (Kees) 
Zwanikken, een van de sprekers op het symposium ‘MS 
Topzorg in de toekomst’. Die bijeenkomst had plaats bij 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van het MS 
Centrum Nijmegen. Zwanikkens hoop is vooral gevestigd 
op nieuwe behandelingen en nieuwe medicijnen om het 
‘verloop’ van MS - door hem en zijn collega's meestal 
aangeduid als het ‘beloop’ - te beïnvloeden. 

“MS wordt in het begin van de ziekte gekenmerkt door 
relatief veel ontstekingsactiviteit in de hersenen en in het ruggenmerg”, zegt hij. 
“Maar naarmate MS langer bestaat neemt het aandeel van de ontstekingsactiviteit 
af en gaat de aantasting van de myeline meer op de voorgrond staan. Bij sommige 
mensen met MS is deze overgang al na enkele jaren merkbaar. Bij anderen is er na 
vijftien, twintig jaar nog steeds nauwelijks sprake van handicaps”.

Zwanikken rekent op steeds meer effect van medicamenten die helpen als het gaat 
om het beïnvloeden van de ontstekingsactiviteit bij MS. Maar ook het tegengaan 
van de myelineafbraak laat, naar hij hoopt, niet lang meer op zich wachten. “De 
beïnvloeding van het proces van aantasting van de myeline is bij proefdieren nu al 
ten dele mogelijk. Toepassing bij de mens is er nog niet, maar zou in de toekomst 
een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn”. 

dr. C.P. Zwanikken 
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Groepsconsulten
Als je hem erop aanspreekt blijkt het niet de enige nieuwigheid te zijn waarmee hij 
in Nijmegen de komende tien jaar denkt te maken te krijgen. “Wat te zeggen van 
groepsspreekuren, groepsconsulten. Ik heb daarmee voor het eerst kennis gemaakt 
in mijn vorige baan”. Dr. Zwanikken was tot 1 april 2006 als neuroloog verbonden 
aan het Sint Lucas Ziekenhuis in Winschoten waar toen een project liep ter 
verbetering van de efficiency van spreekuren. Daarbij kwam ook de mogelijkheid 
van groepsspreekuren naar voren.  

Het idee erachter is dat veel mensen 
vergelijkbare problemen hebben. Zwanikken: 
“Door over die gezamenlijke problemen te 
spreken in groepsverband, en niet meer één op 
één, kunnen mensen van elkaar leren. In 
groepsverband heb je meer kans, dat alle 
eventuele problemen ook aan bod komen omdat 
iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar 
probleem naar voren te brengen. Als iemand bij 
wijze van spreken het eigen probleem even zou 
vergeten dan is er altijd wel een ander die het 
aanroert. De interactie tussen de patiënten 
levert een meerwaarde op die je in een 
individueel consult meestal niet hebt. 
Bovendien is de gezamenlijke tijd natuurlijk 
langer dan de individuele tijd die je bij een 
dokter hebt. Zo bezien is een groepsconsult 
dus zeer efficiënt, ook voor de specialist zelf 
trouwens”.

Het groepsspreekuur is overigens in de 
Verenigde Staten al tientallen jaren met succes in gebruik. Daar vooral omdat 
specialisten er een aanzienlijke tijdwinst mee denken te kunnen boeken. In 
Nederland zijn pas sinds kort proeven aan de gang. Behalve in het Lucas Ziekenhuis 
in Winschoten onder meer in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Ede en ook bij de 
afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum Radboud in Nijmegen, 
een afdeling waarmee het MS Centrum nauwe contacten heeft. “Ik ben er bij ons 
nu nog niet helemaal aan toe”, zegt Zwanikken. “Het is ook maar de vraag of het 
hier echt kan lukken, want ik besef heel goed dat zo’n groepsconsult niet voor 
iedereen geschikt is. Sommige problemen zijn namelijk erg individueel en dus niet in 
een groepsconsult te behandelen. Je moet dus goed afwegen wanneer en bij wie je 
voor een groepsconsult kiest. Maar ik zie wel degelijk voordelen in een 
groepsconsult voor MS-patiënten”. 

Bij de vele nieuwigheden die dr. 
Zwanikken verwacht is ook het 

groepsspreekuur voor mensen met MS. 
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Kleine kring
Dr. Kees Zwanikken - gehuwd; vier kinderen - behoort tot de kleine kring van in MS 
gespecialiseerde neurologen in Nederland. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek 
verricht naar MS en diverse publicaties over MS op zijn naam staan. Zijn 
bijzondere belangstelling voor MS is ook de reden dat hij nu is overgestapt naar 
een gespecialiseerd MS-centrum. “In het Sint Lucas Ziekenhuis miste ik na verloop 
van tijd toch een stukje superspecialisatie: heel veel weten en zien van een 
bepaalde ziekte. De vacature hier in Nijmegen voorzag dan ook precies in dit gemis. 
Zeker; generalisten, dus de algemene neurologen en verpleegkundigen, blijven altijd 
nodig om de eerste richting te wijzen en - afhankelijk van de aard en ernst van het 
ziektebeeld - de behandeling te beginnen. Maar daarnaast is het op zijn minst 
handig dat er voor de moeilijker gevallen specialisten bestaan, in dit geval dus MS-
neurologen en MS-verpleegkundigen”.  

Zwanikken wil in zijn vak twee dingen tegelijk. Wetenschappelijk onderzoek doen 
naar en rond MS – “alleen zó komen we verder” - en tegelijk mensen met MS 
helpen, ze begeleiden. “Bij die begeleiding heb ik dan enerzijds als achtergrond de 
wetenschappelijke stand van zaken van dit moment en handel ik anderzijds ook 
pragmatisch, naar bevind van zaken, zonder dat daar echt wetenschappelijke 
informatie over is. En daarbij wil ik nauw samenwerken met anderen die in MS zijn 
gespecialiseerd. Want samenwerking is absoluut onontbeerlijk. Ook samenwerking 
met de patiënt zelf, overigens. Het moet van twee kanten komen en de contacten 
moeten ook langdurig zijn, anders hebben we er allebei niets aan”. 

Met zijn komst naar het MS-centrum is 
hij terug in Nijmegen. Daar studeerde 
de Brabander Zwanikken namelijk in 
1989 af als neuroloog. “Het was toen erg 
moeilijk een baan te vinden en ik kreeg 
de mogelijkheid om in Groningen, bij de 
universiteit, promotieonderzoek te doen 
op het gebied van MS”. Dat resulteerde 
in zijn proefschrift ‘Epidemiologie en 
kwaliteit van leven’. Basis daarvoor was 
onderzoek dat hij in de provincie 
Groningen deed onder alle mensen met MS. Hij onderzocht hoe ze er lichamelijk 
aan toe waren en hoe hun kwaliteit van leven was. “In die tijd is mijn liefde voor dit 
vakgebied en de betrokkenheid bij deze patiëntengroep ontstaan, en die zijn nooit 
meer verdwenen”. 

Epidemiologie
Bij die Groningse studie werkte hij onder leiding van de beroemde, inmiddels 
gepensioneerde neuroloog prof. dr. J.M. Minderhoud. Daarbij ging het er vooral om 

Het gebouw van het MS Centrum Nijmegen 
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vast te stellen wie er MS hebben, wat hun basisgegevens zijn - van leeftijd en 
geslacht tot en met de mogelijke besmette bronnen - hoe het met hen gaat 
enzovoort. Epidemiologie is namelijk de studie naar het vóórkomen en de 
verspreiding van ziekten onder de bevolking. De epidemiologie houdt zich dus niet 
bezig met de diagnose en de behandeling, maar probeert uit te zoeken wie een 
ziekte treft en welke factoren dat mogelijk in de hand werken of juist niet. 
Zwanikken: “Weet je dat de provincie Groningen het enige gebied in Nederland is 
waar zulke metingen nauwkeurig zijn verricht? Dat is voor het eerst gebeurd in de 
jaren ‘50 van de vorige eeuw en wel door dr. H. Dassel. Die is daar ook op 
gepromoveerd, net als ik dus. Daarna zijn onder leiding van Minderhoud twee 
metingen geweest in de jaren 80 en tien jaar later een vierde, die van mij. Alle 
andere getallen over MS in Nederland zijn slechts schattingen”. 

Eén op 1300 Nederlanders heeft MS 
Van Zwanikkens onderzoek weten we, dat in de provincie Groningen ruim 76 van 
elke 100.000 mensen MS hebben. Dit doorrekenend zou geheel Nederland ongeveer 
12.500 mensen tellen met MS terwijl algemeen toch een getal van 16.000 wordt 
aangehouden. Zwanikken: “Het klinkt misschien wat eigenwijs, maar ik wil erop 
wijzen dat alleen de Groningse cijfers op feiten gebaseerd zijn. Alleen in Groningen 
is feitelijk gemeten en dat vier achtereenvolgende keren. De landelijke cijfers zijn 
vooral schattingen. En die schattingen zijn vrijwel zeker te hoog. Er is immers geen 
enkele reden om aan te nemen dat juist in het westen en zuiden van het land naar 
verhouding meer mensen MS zouden hebben dan in het noorden. Temeer niet omdat 
met name in het westen van het land meer allochtonen wonen dan in het noorden en 
onder allochtonen, zoals we weten, minder MS voorkomt”. Bij die landelijke 
schattingen is steeds als vuistregel gehanteerd dat 1 op1000 Nederlanders MS 
heeft. “In werkelijkheid zullen dus waarschijnlijk minder Nederlanders MS hebben 
en is het verhoudingsgetal eerder 1 op 1300”. 

Een ander gegeven uit zijn Groningse onderzoek – indertijd gedaan onder 423 
mensen met zekere of waarschijnlijke MS: 133 mannen en 290 vrouwen – is dat de 
mate waarin mensen met MS zich gehandicapt ‘voelen’ zeer kan afwijken van hun 
werkelijke plek op de gehandicaptenschaal.  En dat mensen met een gevorderde 
vorm van MS vaak weliswaar problemen hebben met wandelen, traplopen en 
bijvoorbeeld nagels knippen, maar als regel slechts zeer beperkte hinder 
ondervinden bij eten en drinken (47 procent zei tegen Zwanikken: geen moeite),
handen wassen (73 procent geen moeite) en toilet bezoeken (51 procent geen
moeite).

Nog steeds heel wetenswaardige gegevens eigenlijk, zo vindt dr. Zwanikken anno-
2006. “Ik beschouw zulke epidemiologische kennis als een heel basaal stuk 
gereedschap bij verder onderzoek. Ik vind het belangrijk vast te stellen hoeveel 
een ziekte voorkomt waar en bij wie en in welke mate. Al was het maar dat het je
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kan helpen te bepalen wat nu verder te doen. Als een ziekte of een verschijnsel 
weinig voorkomt heeft het immers niet zoveel zin daar uitgebreid onderzoek naar 
te verrichten”. 

Het is dus verstandig dat het Nationaal MS fonds zich de laatste jaren afficheert 
als organisatie voor epidemiologisch onderzoek? 
Zwanikken fronst zijn wenkbrauwen. “Ik denk dat het Nationaal MS Fonds er toch 
vooral moet zijn voor de belangen van mensen met MS. Epidemiologisch onderzoek 
naar MS heeft vanuit dat perspectief weinig prioriteit, zou ik zeggen. Er vallen op 
het gebied van MS trouwens nog heel wat andere feiten vast te stellen en nader te 
onderzoeken. Want van een werkelijke doorbraak is helaas nog steeds geen 
sprake”, aldus Zwanikken met nadruk. 

Die weg van registratie van gegevens en nader onderzoek volgt in Nederland ook 
zijn Maastrichtse collega Raymond Hupperts met zijn computersysteem vol met 
gegevens over mensen met MS. Met hem praten we daarover in een volgend nummer 
van MSzien. 

MSzien, jaargang 2006, nr. 5 – Rubriek: Medische Zaken

Het MS Centrum Nijmegen is een zelfstandig kennis- en behandelcentrum voor 
mensen met MS. Het is in 1996 opgericht en bestaat dus nu tien jaar. Het centrum 
beschikt over een team in MS gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en andere 
zorgverleners. Voorlichting over MS aan patiënten en de mensen om hen heen 
beschouwt het Nijmeegse centrum als één van zijn kerntaken. Ongeveer 1100 mensen 
met MS zijn vast patiënt in Nijmegen. In een waarderingsonderzoek hebben zij 
onlangs hun centrum het gemiddelde rapportcijfer 8 gegeven. Het MS centrum 
Nijmegen is telefonisch bereikbaar onder nummer (024) 3554307 en per e-mail via 
info@mscentrumnijmegen.nl
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Multiple sclerose sucks

Rob van Zoest (1953) is 31 jaar als hij de diagnose MS krijgt. Het weerhoudt 
hem er niet van om enkele jaren later het Kunsthistorisch Advies en 
Organisatiebureau D’ ARTS op te richten. Inmiddels hebben zijn benen en één arm 
hem in de steek gelaten maar zijn hersens werken nog steeds op topniveau. Een 
boeiende ontmoeting met een creatieve man, die gelukkig geen last heeft van de 
bekende MS-vermoeidheid.

Door: Nora Holtrust

“Ontmoet me maar in Soestdijk”, zegt Rob als we een 
afspraak maken. “Soestdijk? Bedoel je Paleis Soestdijk”? 
Het blijkt een gebouw recht tegenover het paleis te zijn, 
van de Rijksgebouwendienst. Als we er arriveren, zien we 
hem nog net het bekende hek van Paleis Soestdijk 
uitrijden.

“Ik ben een tweede kanser”, vertelt Rob. “Ik was een 
redelijk onmogelijke puber, veel te vroeg getrouwd én 
vader geworden en pas op mijn 26ste begonnen met 
studeren”. Overigens was hij toen ook al weer 
gescheiden. Zijn ex-vrouw vertrok naar Tenerife; hun 
dochter bleef bij hem wonen. “Ik studeerde 
kunstgeschiedenis en dat is eigenlijk maar goed ook. Want dat is natuurlijk een ideaal 
vak voor iemand met MS. Zo is het allemaal toch nog goed gekomen”, zegt Rob, met een 
lach in zijn ogen.  

Achteraf gezien manifesteerde de MS zich bij hem voor het eerst op het voetbalveld. 
“Ik voetbalde bij Ajax en terwijl ik naar een bal sprong viel ik achterover. Ze dachten 
dat ik een hartaanval had maar het bleek een eenmalig epileptisch insult te zijn.” Rob 
ging regelrecht per ambulance naar het ziekenhuis, maar het onderzoek leverde niets 
op. Vier jaar later, na een paar rare incidenten en hernia-achtige verschijnselen, kreeg 
hij de diagnose MS. “Ik was toen 31 en had geen enkele notie van wat dat inhield.” 

Gradueel
”MS is een vreselijke kloteziekte. Maar er zit één voordeel aan: de ziekte is gradueel. 
Kijk, nu kan ik haast niets meer, ik heb nog maar één hand en als die uitvalt heb ik er 
een probleem bij. Maar toen ik mijn bedrijf startte liep ik nog gewoon, reed ik paard en 
deed ik van alles. Ik merkte wel dat, als ik een baan wilde hebben, de mensen aan de 
andere kant van de tafel vaak huiverig waren. Ik ben wel eens gevraagd voor iets. En 
toen ik die huivering merkte, dacht ik: Oh, dan moet ik het misschien toch anders 

Rob van Zoest 
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doen.”

Maar MS was niet zijn drijfveer voor een eigen bedrijf. Dat kwam er gewoon dankzij 
een samenloop van omstandigheden. Samen met twee studiegenoten, ook kunsthistorici, 
richtte hij in 1987 D’ARTS op, een Kunsthistorisch Advies en Organisatiebureau.
Tijdens hun studie hadden de drie gezamenlijk onderzoek gedaan naar de huizen en 
tuinen van Koning Stadhouder Willem lll en zijn Engelse vrouw Mary Stuart. “Het jaar 
1988 stond in het kader van 300 jaar Nederlands-Engelse betrekkingen. Ons bureau, 
net opgericht, had unieke kennis van Willem en Mary in huis en in dat jaar had iedereen 
die kennis nodig. In no time zaten we daardoor bij allerlei mensen op de stoep. Nou, dat 
was gewoon mazzel”. D’ARTS verzorgde in dat herdenkingsjaar allerlei zaken zoals TV-
programma’s en het officiële herdenkingsboek ‘In het gevolg van Willem lll en Mary, 
huizen en tuinen uit hun tijd’. 

D’ARTS doet alles op het gebied van cultuur, in de breedste zin van het woord. En dan
gaat het van Ajax tot het Rijksmuseum. Rob: “Wij zorgen voor, zeg maar, de 
toegankelijkheid: trap naar beneden, trap naar boven. Dat kunnen wij invullen. Dat doen 
we op conceptueel gebied, nieuwe dingen bedenken en we zorgen desgewenst ook voor 
de publiciteit. We bestrijken dus het hele cultuurveld, van hoog tot laag. Als je het 
hebt over hogere cultuur, dan is er behoefte aan een lagere instap en de lagere cultuur 
heeft weer behoefte aan een soort upgrade, zodat ze er ook toe doen”.  

Bezig met Paleis Soestdijk
Dat we Rob in Soestdijk ontmoeten, heeft alles te 
maken met een project waar hij op dit moment mee 
bezig is. “Ik ben hier ingehuurd om na te denken over 
de publieke openstelling van het paleis. Hoe wil je 
dat aanpakken en hoe ga je dat uitvoeren. Het paleis 
is prachtig en historisch belangwekkend maar het is 
ook kwetsbaar en niet groot. We hebben gekozen 
voor een rondleiding door de belangrijkste 
vertrekken.”

Het paleis kan niet meer dan 360 mensen per dag 
ontvangen. Daarom kun je straks van te voren 
kaartjes bestellen via internet. Voor het park er 
omheen kun je kaartjes bij de kassa kopen. Eind dit jaar gaat Paleis Soestijk open voor 
publiek.  

“Het paleis is nu nog niet goed rolstoeltoegankelijk maar dat zijn we wel aan het maken. 
Ja, daar word ik zelf nu ook al zo’n zes jaar mee geconfronteerd”, vertelt Rob. “Dat is 
voor instellingen ook wel eens confronterend. Die nodigen mij uit voor een advies en dan 
zeg ik: prima, maar kan ik bij jullie naar binnen? En dan moeten ze plotseling gaan 
nadenken over iets waar ze eigenlijk nooit bij stilstaan en dan hebben ze eigenlijk geen 
enkel idee. Vandaar dat D’ARTS nu ook adviezen geeft over ergonomie van 
tentoonstellingen of publieke ruimtes. Want architekten weten het ook niet. Die 
hebben misschien net één college gehad over toegankelijkheid en dan moet je maar 
afwachten wat daar van blijft hangen”.  

Paleis Soestdijk 
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De Arena
Ajax vormt een rode draad in het leven van Rob van Zoest en niet alleen omdat hij er 
ooit voetbalde. Geen wonder dus dat juist hij bij het 100-jarig bestaan van Ajax voor 
een prachtig jubileumboek zorgde en dat hij nauw betrokken was bij het ontstaan en de 
inrichting van het Ajax museum. Na aan het hart ligt hem ook de toegankelijkheid van 
de Arena, het stadion van Ajax. Het unieke van de Arena is dat het bovenop een 
doorgaande weg is gebouwd. Daardoor ligt het stadion zo’n tien meter boven het 
maaiveld. Dat heeft alleen wèl consequenties voor de toegankelijkheid. En daarom is 
mede dank zij Van Zoest, de Stichting Toegankelijkheid Amsterdam Arena (STAA) 
opgericht. Op 10 september jl. boekte de STAA een groot succes. Een tweede lift aan 
de noordzijde kon in gebruik worden genomen. Daardoor is de toegankelijkheid van het 
stadion aanzienlijk verbeterd.  

Overigens benadrukt Rob dat de STAA niet klaar is, nu die liften er zijn. “Zo’n gebouw 
is eigenlijk altijd in beweging en daarbij is de  toenemende vergrijzing een groot 
probleem. In 2010 komt de grijze golf er echt aan. Ook gaat de gemiddelde leeftijd van 
de voetballiefhebber omhoog. Dan krijg je weer andere problemen. Slechtzienden die 
voetbalwedstrijden willen bijwonen bijvoorbeeld”.  

MS sucks
Tot slot heeft Rob een goeie tip. “Er is een geweldige Amerikaanse website, ‘MS sucks’, 
en die zou ik iedere MS’er willen aanraden. Op die site staan nou eens niet allemaal 
heldenverhalen maar verhalen die geestig zijn maar ook keihard. Precies zoals het is.” 
Van het MS blad moet hij dan ook weinig hebben, en van MSweb is hij bepaald  niet 
ondersteboven. “Dat lettertype en zo, dat is allemaal zo kinderlijk. Zo wil ik niet 
aangesproken worden, net zo goed als ik geen lotgenotencontact heb. Daar voel ik 
gewoon niet voor. Ik heb wel vrienden uit het Revalidatiecentrum overgehouden, maar 
niet direct MS gerelateerd”.

Rob heeft gelukkig geen problemen met zijn energie. “Dat is een groot goed. 
Vanochtend ben ik om kwart voor zeven uit bed gehaald en na dit gesprek heb ik nog 
een vergadering in Amsterdam en dan word ik er om tien uur weer ingelegd.  Het enige 
voordeel aan gehandicapt zijn is een invalidenparkeerkaart. Voor de rest zijn er alleen 
maar nadelen. Die Amerikaan van MS-sucks zegt, dat mensen die zeggen dat MS hen 
een beter leven heeft gegeven zonder MS waarschijnlijk ook geen best leven gehad 
hadden. Dat is ook zo'n beetje hoe ik het zie”.  

Verder lezen: 
www.multiplesclerosissucks.com
www.bureau-darts.nl
www.amsterdamarena.nl

MSzien, jaargang 2006, nr. 5 - Rubriek: Portret
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 Stichting Intermobiel: 

Nieuwe kijk op toegankelijkheid

Je bent jong en je wilt wat; dat geldt ook voor jongeren met een beperking, zelfs 
als je beperkt mobiel bent. Stichting Intermobiel beheert  een website met 
interessante informatie speciaal voor jongeren. Sinds kort staat op deze website 
een database met informatie  over de toegankelijkheid van uitgaansgelegenheden, 
winkels en attracties. De informatie is bijeengebracht door de bezoekers van de 
website.

Door: Trudy Mantel 

Stichting Intermobiel richt zich op jongeren  tussen de 18 en 
35 jaar die door hun handicap geheel of deels huisgebonden 
zijn. De vier oprichters, onder wie Veroni Steentjes,  waren 
van mening dat naast de patiëntenverenigingen behoefte was 
aan een platform dat aandacht besteedde aan de gevolgen van 
de ziekte,  met name voor jongeren. Beperkte mobiliteit is een 
van die gevolgen. Het resultaat is een verzorgde website waar 
veel informatie op staat. De bezoekers van de website kunnen hun eigen kennis en 
ervaring inbrengen, bijvoorbeeld als het gaat over toegankelijkheid. 

Meer dan alleen handbewogen rolstoelen
Waarom nóg een database met toegankelijkheidsinformatie? 
Op internet staan immers al verschillende websites over 
toegankelijkheid. De mensen van Intermobiel zijn van mening 
dat de informatie die op die sites gegeven wordt te veel 
uitgaat van handbewogen rolstoelen. De doelgroep van 
Intermobiel omvat ook veel mensen die gebruik moeten 
maken van een elektrische rolstoel, een scootmobiel of een 
ligrolstoel. En dat moet natuurlijk wel allemaal in de lift 
passen!  
Emile Cobben is directeur/vrijwilliger van de Stichting 
Intermobiel. Hij is 31 jaar en zijn vriendin is gehandicapt. 
Hij zegt over die andere databases: "Helaas is er geen 
database waar onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verschillende soorten rolstoelen. Onze database doet dat 
wel. Immers, wat voor de een  toegankelijk is, is dat voor een 
ander misschien niet".

Veroni 29 jr. veroordeeld tot 
levenslang 
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Drie sterren
De website van Intermobiel bestaat nog niet heel lang en omvat dus nog lang niet alle 
accommodaties, maar er komen er steeds meer bij. Er staan vakantieparken, 
dierentuinen en schouwburgen op en verder winkelcentra en een paar restaurants. De 
site hanteert een drie sterrensysteem: één ster* is voor locaties die toegankelijk zijn 
voor handbewogen rolstoelen. Twee sterren** geven aan dat je er ook met 
scootmobielen en elektrische rolstoelen terecht kunt terwijl drie sterren*** staan voor 
een lokatie die toegankelijk is met een bed, brancard of ligrolstoel. Verder staat 
bijvoorbeeld aangegeven of er een drempel bij de ingang is en  een lift, behulpzaam 
personeel en een gehandicaptentoilet. De informatie is aangereikt door de bezoekers 
van de website en er staat vaak ook een persoonlijk 
commentaar bij. Die persoonlijke commentaren zijn heel 
informatief; iedere handicap is immers anders en vraagt 
andere voorzieningen. En het is natuurlijk best leuk om te 
weten dat het Landgoed Old Heino een eigen 
zorgcoördinator heeft en het zeilschip De Zeeland een lift 
naar het invalidentoilet. In het Dolfinarium Harderwijk 
mag je begeleider gratis mee en mag je op de voorste rij 
zitten, met gevaar voor nat worden.  

Negatief
Helaas staan in de database ook negatieve ervaringen over gebouwen die wel aangeven 
rolstoeltoegankelijk te zijn. De beheerders van de site geven dan ook nadrukkelijk het 
advies om van tevoren op te bellen en te vragen hoe de situatie in een locatie werkelijk 
is. Kun je er in  jouw specifieke situatie terecht?. Ook vragen ze om nieuwe ervaringen; 
om deze te melden staat er een eenvoudig formulier op de site. Het is de bedoeling dat 
mensen die op vakantie geweest zijn, een bioscoop, winkelcentrum, dierentuin of iets 
dergelijks bezocht hebben hun ervaringen even op dat formulier invullen. De bezoekers 
kunnen dus zelf aangeven wat er goed of slecht aan was. Emile Cobben controleert 
steekproefsgewijs of het allemaal klopt. Voor Stichting Intermobiel reist hij veel door 
Nederland en bezoekt dan de betreffende locaties. 

Mede dankzij de database van Stichting Intermobiel zijn er mensen voor het eerst op 
vakantie geweest op een locatie die echt was aangepast. Soms ook bemiddelt de 
Stichting: zo wilde een bioscoop mensen niet toelaten. Na een telefoontje van de 
Stichting kon dat wel; de beheerder bedankte Intermobiel dat zij ‘zijn ogen hadden 
geopend’.

Nog een database
Er is nog een grote database over toegankelijkheid. Dat is die van 
het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT), www.lbt.nl. In deze 
database staan alle locaties vermeld met een Internationaal 
Toegankelijkheid Symbool (ITS), het bekende blauwe rolstoeltje. 
Dit symbool werd in Nederland in 1971 ingevoerd en staat 
geregistreerd op naam van de Chronisch zieken- en 
Gehandicaptenraad (CG-raad). Het LBT verzorgt voor de CG-raad 

In het Dolfinarium mag de 
begeleider gratis mee 
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de toekenning van het symbool. Stichting Intermobiel is van mening 
dat het ITS achterhaald is, omdat er te weinig onderscheid is tussen handbewogen 
rolstoelen en andere vervoermiddelen. Emile Cobben: “Wij hebben twee keer een 
gesprek gehad met het LBT, maar helaas vindt men daar op dit moment andere dingen 
belangrijker. Daardoor duurt het erg lang, voordat er echt iets gebeurt”. Omdat 
niemand is gebaat bij versnippering van de informatie wil Intermobiel graag overleg over 
samenwerking. 

MSzien, jaargang 2006, nr. 5 – Rubriek: Mobiliteit

Stichting Intermobiel is een non profit instelling die zich inzet voor jongeren tussen 
de 18 en 35 jaar die door een lichamelijke ziekte en/of handicap geheel of deels 
huisgebonden zijn. De leeftijden zijn slechts ter indicatie, mobiliteitsbeperking is de 
gemeenschappelijke factor. De informatie op de site is toegankelijk voor iedereen met 
een handicap en zijn omgeving. Intermobiel bestaat als initiatief vanaf 2001 en is als 
stichting  opgericht in maart 2003. Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes 
jongeren van wie vier  tot de doelgroep behoren.  

De website www.intermobiel.com is een kennisplatform en virtuele ontmoetingsplaats 
voor en door minder mobiele en bedlegerige jongeren. De website beoogt het contact 
tussen jongeren met een aanzienlijke mobiliteitsbeperking te vergroten en op die 
manier sociale contacten te bevorderen en kennis en ervaring uit te wisselen. Op de 
website staat informatie over het leven met een mobiliteitsbeperking en de 
mogelijkheden die er zijn op het gebied van bijvoorbeeld aanpassingen, wonen, 
financiële ondersteuning en sociale activiteiten. De ervaringen op de website laten 
zien hoe op een positieve en creatieve manier omgegaan kan worden met lichamelijke 
beperkingen.  

Voor vragen of meer informatie: Stichting Intermobiel; Bertha von Suttnerstraat 19,
6836 KL, ARNHEM; info@intermobiel.com
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MSzien 31/10/06 

De blaas de baas (3) 

Bij gevorderde MS strikte blaascontrole gewenst

Veel mensen met MS weten wat het is ongewild urine te verliezen, ook al zijn 
er therapieën en middelen om de blaas de baas te blijven. De bekende 
Belgische uroloog prof. dr.Dirk De Ridder levert MSzien een eerste vervolg op 
de eind 2005 begonnen en toen voorlopig afgesloten serie onder dit motto. Hij 
adviseert onder meer, bij een gevorderde vorm van MS te kiezen voor een 
periodieke, strikte medische controle van de blaas.

Door: Raymond Timmermans

Bij mensen met een gevorderde vorm van MS is een 
periodieke, strikte controle van de blaas zeer gewenst 
om andere gezondheidsproblemen te vermijden. Zo stelt 
de bekende Belgische uroloog prof. dr.  Dirk De Ridder 
(1964), verbonden aan zowel het medisch centrum van 
de Katholieke Universiteit in Leuven als het Nationaal 
MS Centrum in Melsbroek, niet ver van Brussel. Onder 
die mensen met gevorderde MS rekent hij iedereen die 
op de vaak gebruikte invaliditeitsschaal EDSS - de 
Engelse afkorting voor Expanded Disability Status Scale 
- hoger scoort dan 7. Dat zijn zij die door hun MS 
hooguit nog maar een paar stappen kunnen doen, feitelijk volledig 
rolstoelafhankelijk zijn en als regel met veel zaken hulp nodig hebben. 

“Mensen met gevorderde MS hebben meestal een blaasprobleem. En door dat 
probleem bestaat er juist voor hen enig risico op aantasting van de nierfunctie. Dit 
risico hangt samen met de duur van de ziekte, maar vooral met de sterkte van de 
onwillekeurige blaassamentrekkingen die mensen met gevorderde MS vaak hebben. 
Zelfs als zij een permanente katheter gebruiken, een buis om urine af te tappen, 
kunnen die samentrekkingen leiden tot terugvloeien van de urine naar de nieren. 
Dat heeft dan functieverlies van de nieren tot gevolg”.  

De Ridder vindt het van groot belang bij deze patiënten geregeld de blaasdruk te 
meten door middel van een zogeheten urodynamisch onderzoek. “Dit om ervoor te 
zorgen dat de blaasdruk zo laag mogelijk blijft. Daar zijn medicijnen voor en als die 

prof. dr. Dirk De Ridder
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niet helpen kun je kiezen voor behandeling van de blaas zelf, bijvoorbeeld met 
Botox”. 

Conservatieve aanpak
Basis van zijn advies is een studie die hij met 
elf collega’s in België, Denemarken, Estland, 
Frankrijk en Spanje heeft gedaan naar de 
wijze waarop artsen blaasproblemen bij 
mensen met MS aanpakken. De studiegroep 
heeft gegevens verzameld van maar liefst 45 
MS-centra. Daarbij is hen opgevallen dat 
artsen duidelijke adviezen geven als het gaat 
om blaasproblemen bij mensen die nog een 
beginnende vorm van MS hebben, maar dat bij 
mensen met gevorderde MS sprake is van een, 
zoals prof. De Ridder het noemt, conservatieve 
aanpak. “Te afwachtend, teveel gericht op alleen het opvangen van de urine…te 
weinig rekening houdend met wat er verder mis kan gaan”. Dan doelt hij niet alleen 
op de risico's van een te hoge blaasdruk of bijkomende infecties maar ook op 
maatschappelijke en bijvoorbeeld seksuele problemen. 

”In een eerste fase van MS staan we direct klaar met blaasontspannende 
medicijnen en anti-cholinergica, stoffen die de spanning in de urinevaten regelen; 
dit eventueel in samenhang met hulpmiddelen en bijstand van een verpleegkundige”, 
aldus de hoogleraar. “Maar bij gevorderde MS hebben we niet zo’n gouden 
standaard”. 

Als het aan hem en zijn studiegenoten ligt gaat dat veranderen en komt er snel zo’n 
draaiboek voor medisch handelen bij blaasproblemen van mensen met gevorderde 
MS. “Veel van deze mensen gebruiken permanente katheters. Die brengen eigen 
problemen met zich mee, zoals het verstoppen van de katheter, urineverlies naast 
de katheter, infectie, steenvorming of bloedverlies in de urine. Veel neurologen, 
revalidatieartsen en zelfs urologen miskennen deze problematiek of zijn er 
onvoldoende vertrouwd mee. Dan zwijg ik nog maar over de moeilijkheden die 
mensen met gevorderde MS kunnen hebben met het op tijd bereiken van een toilet, 
de bijwerkingen van andere medicaties, de gevolgen van hun eventuele spasticiteit 
of gebrekkige handfunctie en de cognitieve problemen die soms ook roet in het 
eten kunnen strooien. Ik denk dat het kan helpen als op papier staat wat artsen en 
verpleegkundigenhet best kunnen doen  bij mensen met gevorderde MS en 
blaasproblemen. Dat beoog ik met een dergelijk draaiboek”, aldus prof. De Ridder. 

Hij beseft dat hij dan het best zelf mee kan helpen schrijven, maar of dat er van 
komt? 

Wie prof. De Ridder zoekt zal hem 
meestal kunnen vinden in het Belgische

Nationaal MS Centrum in Melsbroek, 
vlakbij Brussel 
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“Ik durf dat niet te beloven, maar intussen is het goed als de mensen die het 
betreft zelf weten waar ze op moeten letten en waar ze om kunnen vragen. En in 
ons eigen centrum werken we uiteraard al op basis van deze bevindingen”. 

Tweeduizend mensen
Het zal in Nederland al gauw kunnen gaan om zo’n tweeduizend mensen met MS. “De 
schatting is dat ongeveer 30 procent van de mensen met gevorderde MS een 
permanente katheter hebben”, zegt De Ridder. “Het overgaan van eenvoudiger 
middelen naar een blijvende katheter valt dikwijls samen met het moment dat 
iemand met MS overstapt van af en toe zorg naar complete zorg. De ervaring leert 
dat daarbij de aandacht voor de zogezegd kleine problemen als incontinentie vaak 
minder groot is. Nochtans vind ik het van evident belang om juist in deze groep 
mensen veel aandacht te besteden aan incontinentie, omdat die aandacht hun een 
betere kwaliteit van leven kan bieden. Ik besef heel wel, dat voortdurende 
incontinentie niet alleen het zelfbeeld en de waardigheid van mensen kan 
aantasten, maar ook een afschuwelijk effect kan hebben op de sociale relaties. Dit 
zowel voor wat betreft het bezoek van en aan familie en vrienden, maar ook in 
termen van respect, zorg en sympathie die je van je omgeving kunt verwachten”.  

Mede om die sociale redenen adviseert 
professor De Ridder om als het enigszins 
kan de voorkeur te geven aan een 
zogeheten suprapubische katheter boven 
de transurethrale. Een suprapubische 
katheter wordt boven het schaambeen en 
dus boven de geslachtsdelen ingebracht, 
een transurethrale gaat rechtstreeks in
de urinebuis. 

Vestoppingen
Uit ervaring weet de Belgische uroloog 
dat langdurige katheterisatie vaak leidt tot verstoppingen in de urinewegen. Hij 
schat dat zelfs de helft van de patiënten met een lange-termijn-katheter daarvan 
last krijgt. “Sommige mensen lijken hier gevoeliger voor dan anderen. We weten 
dat de zuurte-graad van de urine en de uitscheiding van kalk van invloed is. Ook 
frequent gebruik van bruistabletten en siropen voor maagbescherming kan 
steenvorming tot gevolg hebben en dus verstoppingen. Daarnaast zijn er bacteriën 
die dit in de hand werken”. Om hiertegen enigszins gewapend te zijn geeft 
professor De Ridder de voorkeur aan katheters die gemaakt zijn van siliconen. “Zij 
verstoppen minder snel dan katheters van latex”. 

Tips
Net als de Nederlandse uroloog dr. Pieter Venema in deel 2 van deze serie sluit ook 

Van de katheters verdient de suprapubische 
volgens prof. De Ridder vaak de voorkeur 
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prof.  Dirk De Ridder af met enkele tips om bij incontinentie extra problemen te 
voorkómen. “Al is de werkzaamheid feitelijk nooit bewezen, sommigen zeggen baat 
te hebben bij blaasspoelingen. Anderen verkiezen hoge doses vitamine C, maar dat 
is evenmin aantoonbaar nuttig. Juist is eerder te veronderstellen dat bij een hoge 
dosis C het risico op steenvorming toeneemt”, zo stelt prof. De Ridder.  

Hij steunt het enthousiasme van zijn collega Venema over het dagelijks innemen 
van een preparaat van cranberrybessen. “Zeker is dat dit de aanhechting van 
bacteriën aan de blaaswand of de katheter kan verminderen. Maar ook hierbij een 
kanttekening: de juiste doses zijn eigenlijk niet bekend”.  

Op grond van de nu beschikbare literatuur en ervaringen beklemtoont hij daarom 
liever vier andere aanbevelingen: 

Hou er rekening mee dat iemand die bedlegerig is meer problemen heeft dan 
mobiele en zittende patiënten.  
Zorg voor een goede vochtbalans, drink regelmatig.
Vermijd medicatie met een hoog kalkgehalte en veel magnesium en ook 
producten die de zuurte-raad van de urine negatief beïnvloeden.  
Zorg voor een regelmatige stoelgang 

En net als dr. Venema (MSzien jaargang 2005 nummers 5 en 6) adviseert hij met 
nadruk zonodig een uroloog te raadplegen. 

MSzien, jaargang 2006, nr. 5 - Rubriek: Medische Zaken

Te lezen en te bereiken: De resultaten van de studie van prof. dr. Dirk De Ridder 
en zijn elf collega's zijn onder de kop Conservative bladder management in advanced 
multiple sclerosis in het Engels gepubliceerd in het blad Multiple Sclerosis, jaargang 
2005, nummer 11, pagina’s 694-699; pdf (210 kb) te lezen via 
www.multiplesclerosisjournal.com. Professor De Ridder is schriftelijk te 
bereiken: Medisch Centrum Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Urologie, 
Herenstraat 49, Leuven, België; of per e-mail: dirk.deridder@uz.kuleuven.ac.be
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MSzien 31/10/06 

zes mensen met MS (5) 

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, steeds wisselende vraag. De vijfde in deze serie is 
Hugo Letzel.

Door: Hanneke Douw

Door alle verhalen die je meestal hoort, zou je bijna 
vergeten dat er ook mensen met MS zijn, die 
nauwelijks of geen last van de ziekte ondervinden. Dat 
is bij tien procent van de mensen met MS het geval. 
Hugo Letzel is zo iemand. Hugo (68) woont in Nijmegen 
en heeft MS sinds zijn 46ste. Hij is tandarts in ruste, 
getrouwd met Ansje Oosten en heeft drie kinderen, 
een jongen en twee meisjes. Als ik hem probeer te 
bellen lukt dat niet meteen. Hij snoeit op dat moment 
namelijk de rododendrons bij zijn zoon, vandaar. 

Letzel studeerde tandheelkunde in Utrecht tussen ’56 en ’63. Promoveerde in 1972 
op amalgaam (de grijze vulling voor de tanden) en had op de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen een bloeiende wetenschappelijke carrière. Hij werd benijd door velen. 
En in de ratrace die er, zoals hij zelf zegt, gaande was in de wetenschappelijke 
wereld, liet hij velen ver achter zich. Behaalde klinkende resultaten met de 
onderzoeken die hij deed. 

En toen, op de toppen van zijn roem, waren daar ineens de tintelingen in zijn handen 
en het dubbelzien dat er vanaf ‘84 nog bij kwam. Hij zat in de medische wereld, had 
daar veel vriendjes. Liet zich doorsturen en binnen drie weken waren alle 
onderzoeken rond. Van MRI-scan tot lumbaalpunctie, alles wees op MS.  

Dat was een geweldige schok. Het duurde al met al een half jaar voor Letzel de 
boel weer op orde had, vooral in zijn hoofd. Aan zijn wetenschappelijke carriere 
was inmiddels een abrupt einde gekomen. Anderen gingen zich met de onderzoeken 
bemoeien en probeerden zelfs de leiding over te nemen. Dat is knap lastig als je 
enerzijds gewoon wilt doorwerken en anderzijds niet weet hoe de MS zich verder 
gaat ontwikkelen. Het viel met die ontwikkeling wel mee en de meeste 
onderzoeksprojecten konden worden afgerond. 

Dr. Hugo Letzel 
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Toch nam hij in ‘91 ontslag. Hij begon een eigen tandartsenpraktijk en vanaf dat 
moment belandde hij in rustiger vaarwater. ”Minder hard werken en geen wilde 
spelletjes meer”, zegt hij er zelf over. En opvallend, sinds die tijd had hij nergens 
meer last van. De eigen praktijk heeft hij 14 jaren gehad en hij heeft alles kunnen 
doen wat een tandarts moet kunnen. Gebruikte nooit medicatie en sport er nog 
steeds lustig op los. Volleybal, gymnastiek en hardlopen. ”Met deze restrictie dat ik 
bij volleybal niet te snel moet draaien of zo, want dan heb ik last van mijn 
evenwicht. Verder niet te wild spelen, want dan merk ik wel dat er wat mis is. Maar 
voor de rest voel ik me kerngezond”. 

Hieronder zijn antwoorden op de zeven vragen plus een. 

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

“Eerlijk en erg ambitieus. Zeker tijdens mijn wetenschappelijke carrière. Na de 
diagnose werd dat een stuk minder. MS vereist dat je rustig leeft en rustig leven 
staat weer haaks op een wetenschappelijke carrière. Verder ben ik linkshandig en 
dyslectisch. Ik heb wel eens ergens gelezen dat er een verband bestaat tussen 
deze “kwaaltjes” en MS”. 

2. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd?

“Aanzienlijk. Ik ben een algemeen practicus geworden. Mijn eigen praktijk geeft 
heel wat minders stress en spanningen dan het wetenschappelijke werk aan een 
universiteit. Daar ben je namelijk altijd afhankelijk van andere medewerkers. Je 
moet er keihard werken, vaak 70 uur per week. Eigenlijk gekkenwerk, achteraf 
gezien. Na mijn diagnose is het een stuk rustiger geworden. Daar ben ik erg blij 
om.”

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

“Die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik ken zegge en schrijve een ander iemand 
met MS en dat is een vrouw. Dus ik heb er weinig ervaring mee”. 

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

“Ten tijde van mijn diagnose zat ik zelf helemaal in de medische wereld. Professor 
Hommes zat toen in het Radboud en hem kende ik vrij aardig. Hij benaderde mij 
ook een beetje als een psycholoog. Pakte het goed aan, want je bent natuurlijk 
nogal in paniek zo in het begin. 
Na de diagnose heb ik nooit meer echt last gehad. Sommigen twijfelen dan ook wel 
eens aan mijn diagnose. Maar ja, die tinteling in mijn vingers zit er mooi wel in en 
van mijn evenwicht heb ik ook gewoon last.” 

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

“Daar weet ik niks van. Ik heb er niet mee te maken. Het is echt een ver van mijn 
bed show. Maar natuurlijk zal de verdergaande privatisering in de gezondheidszorg 
slecht zijn voor gehandicapten”. 

6. Hoe sta je tegenover alternatieve geneeswijzen?

“Dat is pure kwakzalverij, waartegen in Nederland veel strenger zou moeten 
worden opgetreden. Maar politici zijn er te laf voor. Ze zijn bang dat het ze 
stemmen kost. Ik heb de wetenschappelijke literatuur nou dertig jaar bijgehouden 
en nog nooit iets gevonden dat helpt van al die middelen. Ze kosten alleen maar heel 
veel geld en scheppen valse hoop. Het is heel jammer dat mensen niet meer in 
bescherming worden genomen tegen kwakzalverij”. 

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?

“Moeilijke vraag. Iedere ziekte heeft zijn eigen sores. Ik denk dat ik dan voor MS 
had gekozen. Moet je nagaan. Ik ben 68 en doe aan hardlopen en volleybal. Pas 
geleden nog tilde ik in de tuin 210 stenen met een gewicht van ruim 30 kilo op, 
zonder pijntjes en kwaaltjes de volgende dag. Ik ben gewoon kerngezond!” 

8. Hoe denkt een tandarts met MS over amalgaam?

“Ik baseer me met mijn antwoord natuurlijk op klinische epidemiologische 
onderzoeken en dan kan ik vaststellen dat in de afgelopen dertig jaar nooit is 
aangetoond dat amalgaam een negatieve invloed heeft op je gezondheid. En er zijn 
tientallen onderzoeken gedaan, die zijn gepubliceerd in gerenommeerde 
tijdschriften. Maar ik zeg niet: het is volkomen onschadelijk. En tja, dan rollen de 
alterneuten over je heen. Ze komen met onderzoeken aan die ik na lezing van de 
eerste zin vaak al naar de prullenbak moet verwijzen omdat ze  lariekoek bevatten. 
De hetze tegen amalgaam heeft een zuivere economische achtergrond. Destijds 
viel er aan amalgaam weinig meer te verdienen. Witte vullingen, daar kon je mee 
scoren. Heel geraffineerd zoals dat is gegaan toen. 
Nu wil iedereen witte vullingen maar dat heeft een puur cosmetische reden. 
Amalgaam is prima en veilig in gebruik”.
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MSzien 31/10/06 

Jong en arbeidsongeschikt 

Nog een hele weg te gaan 

Nu steeds vaker jongeren de diagnose MS krijgen,komt ook een inkomensvoorziening 
als de Wajong in beeld voor jonge MS’ers. Maar hebben ze daar iets aan? Wat is 
de Wajong? En hoe staat het met de sociaal-economische positie van Wajongeren? 
Hebben ze eigenlijk een toekomstperspectief? Het rapport Jeugd met beperkingen* 
van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) verschaft inzicht. De situatie is niet 
rooskleurig. Er is nog een hele weg te gaan…

Door: Marja Morskieft

Eerst even wat cijfers. In Nederland zijn er 100.000 
arbeidsongeschikte jongeren van 15 tot 24 jaar. Ze zijn 
gehandicapt en/of chronisch ziek. Hoeveel van hen er MS 
hebben, is niet exact bekend, men schat enkele tientallen 
tot tweehonderd. Als je al op je 17e verjaardag 
arbeidsongeschikt bent of het tijdens je studie bent 
geworden, heb je recht op een uitkering  op grond van de 
Wet Arbeidsongeschiktheids-voorziening 
Jonggehandicapten (Wajong). Of je daarvoor in aanmerking 
komt wordt door het UVW (Uitvoeringsinstituut 
Werknemers Verzekeringen) beoordeeld. De Wajong-
uitkering is op het minimumniveau, je krijgt 70 procent van 
het minimumloon, afhankelijk van het arbeidsongeschiktheids-percentage dat is 
vastgesteld. Van de 100.000 arbeidsongeschikte jongeren hebben er 60.000 een 
reguliere baan, vaak met behoud van de Wajonguitkering. Een klein deel, zo’n 6000 
jongeren, werkt bij de sociale werkvoorziening. Ruim 17.000 jongeren hebben wel een 
Wajonguitkering maar geen werk. 

Over deze jongeren is een rapport verschenen van het  Sociaal Cultureel Planbureau, 
getiteld Jeugd met beperkingen.  Uit het rapport blijkt dat de situatie van jongeren met 
beperkingen op de arbeidsmarkt niet rooskleurig is. Zij hebben de slechtste 
inkomenspositie in Nederland.  

Moeilijk om werk te vinden 
Waarom is het zo moeilijk voor jongeren met beperkingen om werk te vinden? 
Het SCP geeft een aantal redenen. Een daarvan is het lage opleidingsniveau. Dat komt 
omdat het voor veel jongeren met beperkingen vaak moeilijk is om een diploma te halen. 
Het regulier onderwijs mist de mogelijkheden, kennis en middelen om leerlingen met 

Het rapport van het SCP:  
Jeugd met beperkingen 
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beperkingen op te nemen. (Dat geldt trouwens ook voor hun ouders. Ikzelf vraag al zes
jaar op de middelbare school van mijn kinderen om tijdens ouderavonden de lift 
beschikbaar te stellen, omdat mijn rolstoel nu eenmaal geen trappen kan beklimmen. Het
is blijkbaar nog steeds niet vanzelfsprekend dat een school voor iedereen, met wat voor 
hulpmiddel dan ook, toegankelijk is, MM).  

Verder ontbreekt het veel van deze jongeren  aan zelfvertrouwen, omdat er door 
opvoeders en opleiders weinig aandacht besteed is aan ‘werken als toekomstperspectief’. 
De toekomst was immers vaak erg onzeker. En als er niets van je verwacht wordt, zijn je 
eigen verwachtingen over wat je kunt ook niet hooggespannen. Duidelijk is dat jongeren 
met een ‘vlekje’ veel méér moeten meebrengen bij een werkgever dan ‘gewone’ jongeren: 
werkgevers zitten echt niet op hen te wachten. Ze moeten laten zien dat ze 
gemotiveerd zijn, gekwalificeerd en getalenteerd. Ondertussen moeten ze ook nog 
opboksen tegen de massieve negatieve beeldvorming  bij werkgevers: angst voor hoger 
ziekteverzuim, bureaucratische circuits, onbekendheid. Ga er maar aan staan! Om dat te 
kunnen is steun van je sociale omgeving dan ook onmisbaar. En vaak ook ondersteuning 
van een reïntegratiecoach of een jobcoach - iemand die de weg voor je bereidt en je op 
je werk nog een tijd begeleidt -. 

Reïntegratie geen toverwoord maar hobbel 
Reïntegratie. Het lijkt een toverwoord maar het is vaak een grote hobbel op weg naar 
werk, concludeert het SCP rapport. Er is  gebrek aan deskundigheid, - zeker als het om 
MS gaat omdat er maar relatief weinig jongeren met MS zijn -. De reïntegratiesector is 
ondoorzichtig, massaal en  bureaucratisch en er is te weinig maatwerk. Om als 
Wajongere aan het werk te kunnen moet je door een heel traject met ontmoedigende 
procedures. De lust tot werken zou je vergaan, helemaal als je minder energie hebt dan 
je leeftijdsgenoten. 

Neem de noodzakelijke voorzieningen, zoals het vervoer naar de werkplek. Voor 
gehandicaptenvervoer zijn er niet minder dan zeven wettelijke regelingen, die niet op 
elkaar aansluiten. Zo kun je bijvoorbeeld niet met werkvervoer aansluitend naar je 
fysiotherapeut. Nee, je moet eerst naar huis, een ander taxisysteem bellen en weer 
wachten. Voor toegang tot de verschillende vervoerssystemen moet je ook steeds weer 
indicaties aanvragen en keuringen ondergaan. Er wordt wel onderzoek gedaan naar hoe 
dit te stroomlijnen, en straks zal er vast een fraai rapport over verschijnen van een 
commissie, maar ja, papier is geduldig. Tot nu toe heeft de overheid zich weinig 
ingespannen om dit soort praktische problemen op te lossen.  

Ook voorzieningen op de werkplek, zoals een spraakprogramma voor de computer of een 
vergroot beeldscherm, airconditioning, een aangepaste stoel of een toegankelijk 
toilet zijn zaken die nog lang niet vanzelfsprekend zijn in arbeidsland. Net als 
urenbeperking bij vermoeidheid. Veel werkgevers zien op tegen de rompslomp om dit 
allemaal te moeten regelen en zijn onbekend met de subsidiemogelijkheden. 
Heb je zorg nodig  voordat je naar je werk kunt, thuiszorg bijvoorbeeld, dan is  het 
helemaal een hele klus om te regelen dat je op tijd naar je werk kunt. Thuiszorg-
schema’s houden geen rekening met jouw werktijden.  
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Wie desondanks toch wil werken heeft niet alleen veel doorzettingsvermogen nodig maar 
ook bondgenoten voor onderweg. Als je goed zoekt én geluk hebt, kun je een 
reïntegratiebureau vinden dat echt naar jouw mogelijkheden en beperkingen kijkt. De 
meeste kans hierop biedt een IRO: een Individuele Reïntegratie Overeenkomst. Op 
verschillende websites (zie kader) kun je hulp en advies krijgen bij die zoektocht en bij 
het solliciteren en jezelf presenteren. Voordeel van zo’n reïntegratiebureau is dat ze 
vaak voortkomen uit de zorgsector en de nodige expertise in huis hebben. De 
belangrijkste adviezen van ervaringsdeskundigen zijn: neem zelf de regie en focus op je 
kwaliteiten!

Toekomst
Hoe de toekomst voor Wajongeren zal uitpakken is nog 
onduidelijk. Sinds 1 januari 2006 is de Wet REA (Wet 
op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten afgeschaft. 
Het SCP voorziet dat jongeren met beperkingen 
daardoor duurder en nog minder interessant worden 
voor werkgevers. De vraag is gewettigd of de 
arbeidsdeelname van jongeren met een ‘vlekje’ op deze 
manier wel omhoog wordt gebracht. En of dit wel een 
prioriteit van de overheid is.
De Commissie Het Werkend Perspectief, een 
regeringsadviescommissie die moest onderzoeken hoe 
de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap te bevorderen is, adviseerde 
daarom te investeren in deskundigheid. In 2005 heeft de minister van Sociale Zaken en 
Werk 11,5 miljoen beschikbaar gesteld om met name de arbeidsdeelname van
Wajongeren te bevorderen. Dit geld is door  het UWV onder andere gebruikt voor 
“instrumenten en methodieken en om te zorgen voor een omslag in de interne 
communicatie en cultuur” (SCP-rapport  blz. 89). Of de Wajongers hier iets mee 
opschieten…? 

Lichtpuntjes
Het lijkt een sombere situatie. Maar toch ziet het SCP ook lichtpuntjes. In een aantal 
adviezen pleit het Planbureau ervoor te laten zien dat er voor iedereen mogelijkheden 
zijn om talenten te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Daarvoor moet 
meer aangesloten worden  bij de belevingswereld van de jongeren. Maar ook wordt
geadviseerd om maatwerk te bieden bij arbeidsbemiddeling en het hele traject van
arbeidsintegratie en voorzieningen in één deskundige hand te brengen. 

Waar het tenslotte om gaat is duidelijk: De maatschappij moet het heel gewoon gaan 
vinden dat jongeren met een beperking werken. Net zoals ze voor de buis hangen, 
uitgaan, sporten en vrijen. Daarvoor zal er nog veel moeten gebeuren; de samenleving zal 
fysiek toegankelijker moeten worden (de lift in de middelbare school) maar ook 
psychisch: het beeld van jongeren met een beperking in de hoofden van mensen en vooral 
werkgevers zal moeten kantelen. 
Jongeren met een ‘vlekje’ kunnen wél iets en zijn wél gekwalificeerd en gemotiveerd. We 
moeten naar een wereld toe waarin ieder kind, met of zonder beperking, uitgenodigd 

welke kant gaat het op in de 
toekomst? 
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wordt om haar of zijn talenten te ontwikkelen en volop mee te draaien in het dagelijks 
leven. Een inclusieve samenleving, net wat u zegt.

*Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006; SCP-publicatie te bestellen 
bij het Sociaal Cultureel Planbureau of te downloaden op www.scp.nl;
In bovenstaand artikel zijn gegevens gebruikt uit het hoofdstuk Werken, geschreven 
door Irma Schoemakers- Salkinoja en Joost Timmermans
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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. 

www.wajongcafe.nl: is een digitale ontmoetingsplaats waar je situatiegenoten kunt 
ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen. 
www.wajongwegwijzer.nl waar jongeren met een handicap kunnen zien wie hen kan helpen op 
weg naar werk en inkomen. 
www.borea.nl: informatie over reïntegratie bedrijven van de brancheorganisatie van 
reïntegratiebedrijven; de belangenbehartiger van deze bedrijven.  
www.Blikopwerk.nl: bevat een keuze gids van onder meer reïntegratiebedrijven, Arbo-
diensten en scholingsinstituten. Je kunt hier heel gericht zoeken naar een bedrijf of 
instituut dat zich bijvoorbeeld specialiseert in reïntegratie van jongeren met een bepaalde 
problematiek Ook publiceert de stichting  Blik op Werk tevredenheidsscores: hoe 
beoordelen de cliënten de kwaliteit van een reïntegratiebureau? Het plaatsings-percentage 
(hoeveel cliënten dat een traject is gestart, heeft werk gevonden) zegt ook iets over de 
kwaliteit.
www.veryable.nl: het Christelijk Nederlands Vakverbond (CNV) heeft een bijsluiter 
ontwikkeld die je kunt gebruiken bij je sollicitatie of als leidraad bij een gesprek. In de 
bijsluiter staat o.a. een korte uitleg over wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden,
uitleg over je beperkingen die mogelijke relevant zijn voor je werkgever. Uiteraard wordt 
ook besproken hoe je jouw  kwaliteiten voor een functie naar voren kunt brengen. De 
bijsluiter kun je aanpassen op je persoonlijke situatie. Helaas is er nog niet geen bijsluiter 
ontwikkeld voor jongeren met MS , wel voor andere chronische aandoeningen als astma en 
reuma. Je kunt telefonisch hulp krijgen bij het aanpassen aan jouw situatie (zie de 
website). 
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