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naMenS
Volgend jaar dan maar?

Als je je dagboek van 2003 doorbladert kom je toch zo op het oog tal van interessante 
momenten tegen. Om eens een tamelijk willekeurige greep te doen...

2 januari: Het januarinummer van het Engelse vakblad New England Journal of 
Medicine maakt melding van enig succes bij onderzoeken naar het gebruik van het 
medicijn Natalizumab (merknaam Antegren) bij mensen met MS. Met name bij mensen 
met de zogeheten relapsing-remitting vorm (RR-MS) is vermindering van de 
terugvallen en van de littekens in de hersenen te constateren.

17 januari: De Stichting Vrienden MS 
Research, dé fondsenwerver voor 
onderzoek naar MS en onder meer 
financier van MSweb, vernieuwt haar 
eigen website www.msresearch.nl
ingrijpend. Met meteen daarop de 
aankondiging van een nieuwe campagne. 
Een van de onderdelen daarvan is, dat je 
als particulier voor 35 euro een speciaal 
voor de Vrienden gemaakt verbronsd 
beeldje kunt kopen, niet alleen voor de 
aardigheid maar ook ter ondersteuning.

26 januari: Het Europese jaar voor 
mensen met een handicap 2003 begint en 
wel in de Griekse hoofdstad Athene, 
omdat Griekenland nu voorzitter is van de 
Europese Unie. Voorzitter van het 
Nationale Comité van dit jaar is de 
Amsterdamse burgemeester Job Cohen.

3 mei: Amsterdam neemt de Red Crosser 
in gebruik, een rolstoeltram. De tram is 
een project van het Rode Kruis en is 
voorzien van onder meer een rolstoellift en een invalidentoilet. De inrichting van de 
tram is voor elke rit aan te passen aan de samenstelling van de meereizende groep. 
Begeleiders van het Rode Kruis rijden altijd mee.

4 mei: Het blad Handicap & Beleid heeft een vraaggesprek met Job Cohen. Met voor 
mensen met een handicap niet de meest belovende opmerkingen. Volgens hem is het 
namelijk de vraag "hoever je moet gaan in de noodzakelijke aanpassingen (…) Alle 



trams op dezelfde manier toegankelijk maken als de toeristentram voor gehandicapten 
die we nu hebben zal niet gaan", aldus Cohen. Wie wel eens in Boston komt, Oslo of 
Berlijn, om drie buitenplaatsen te noemen, kan getuigen dat dit prima gaat. Alleen 
kennelijk dus hier niet.

16 mei: Het beoogde Kabinet Balkenende2 (CDA/VVD/ D66) kondigt aan over de hele 
linie fors te willen bezuinigen. Voor wat mensen met een ziekte als MS betreft bevat 
het regeerakkoord slechts een heel enkel lichtpuntje: "Bij het inkomensbeleid zal het 
kabinet rekening houden met de gevolgen voor chronisch zieken, gehandicapten en 
andere kwetsbare groepen". Hoe? Dat is nog niet uitgewerkt.

23 mei: Het Nationaal Comité Europees Jaar van mensen met een handicap 2003 
besluit in actie te komen tegen de bezuinigingsplannen van het Kabinet Balkenende2

24 juni: In één op de zeven gemeenten in Nederland is het speciale lokale vervoer voor 
ouderen en mensen met een handicap nog niet goed geregeld. Dit blijkt uit een 
overzicht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS),

1 augustus: De Universiteit van Groningen besluit een daadwerkelijk begin te maken 
met het onderzoek naar het nut van de bijensteektherapie bij mensen met MS. De 
organisatie MSinternational (MSi) gaat dit onderzoek betalen. MSi laat weten hiervoor 
een bedrag te hebben gereserveerd van 180.000 euro.

2 augustus: Bij mensen die neurologische problemen krijgen zoals tintelingen of 
onscherp zicht, kan een bloedproef uitwijzen of op korte termijn ernstige 
verschijnselen van MS waarschijnlijk zijn. Dit concluderen onderzoekers aan de 
Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk.

9 augustus: In landen waar de zon meer schijnt, zou het risico op MS kleiner kunnen 
zijn dan elders. Die conclusie trekt een wetenschapsgroep van de Universiteit van 
Hobart op Tasmanië, een zuid-Australisch eiland.

19 augustus: De Stichting Vrienden MS Research besluit tot vereenvoudiging van de 
stichtingsnaam in MS Research. Het groene logo is vervangen door een oranje logo. 
Daarin is het beeld verwerkt dat Corry Ammerlaan-van Nieuwkerk speciaal voor MS 
Research heeft ontworpen, een beeld van uitgestrekte handen om hulp te bieden.

22 augustus: Het Kabinet Balkenende2 zegt bij de aankondiging van een fors pakket 
bezuinigingen voor 2004 "de koopkracht van kwetsbare groepen zoveel mogelijk te 
zullen ontzien". Premier Balkenende zelf noemt in dit verband met name de chronisch 
zieken. De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) stapt uit het overleg 
met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS).

1 september: Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) begint met de verkoop van medicinale 

cannabis aan apothekers. Mensen met MS kunnen op recept die medicinale cannabis 
verstrekt krijgen. Onduidelijk is of velen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. 
De indruk bestaat dat menig MS-patiënt de voorkeur geeft aan natuurlijke wiet of 
marihuana.

5 september: De CG-Raad hervat het overleg met VWS over voorzieningen voor 
mensen met een chronische ziekte of handicap.

7 september: Het ziet ernaar uit dat de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) geen 
blijvertje is. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport werkt aan een 
geheel nieuw dienstsverleningsstelsel voor mensen met een ziekte of handicap. Zo 
blijkt uit een brief van staatssecretaris mevrouw drs. C. Ross-van Dorp (VWS) aan de 
Tweede Kamer.

8 september: In Amsterdam start de karavaan gelijk = gelijk van het Nationaal Comité 
Europees Jaar van mensen met een handicap 2003. De karavaan eindigt op 23 
september in Den Haag.

16 september: In de Troonrede 2003 kondigt Koningin Beatrix een nieuwe zuinige 
koers aan. Diverse organisaties van zieken en mensen met een handicap besluiten onder 
de koepel van de CG-Raad tot een actie hiertegen onder het Vecht mee! Veeg mee!

6 oktober: Het Karolinska Instituut in Stockholm maakt bekend dat de Nobelprijs 
Geneeskunde 2003 gaat naar de Amerikaanse medische wetenschapper prof. dr. Paul C. 
Lauterbur en zijn Britse collega sir dr. Peter Mansfield. Zij gelden als de ontdekkers 
van het gebruik van magnetische golven bij het verzamelen van beelden van hersenen 
en ruggenmerg Dit gebeurt met zogeheten MRI-scans. MRI staat voor Magnetic 
Resonance Imaging. De eerste MRI-scans van mensen met MS dateren van 1980.

31 oktober: Een medisch team van het Algemeen Ziekenhuis Singapore stelt dat het in 
de toekomst wellicht mogelijk is om myeline nieuw aan te maken. Het team zegt als 
eerste te hebben gevonden hoe myeline ontstaat. Myeline is de beschermlaag rond 
zenuwstrengen. Bij mensen met MS blijkt die laag door onbekende oorzaken 
beschadigd, hetgeen leidt tot handicaps.

7 november: Cannabis helpt soms wel iets maar niet goed meetbaar als je MS hebt en 
je bij het lopen spierpijnen of ernstige andere hinder ondervindt. Dit stellen 
onderzoekers in het vermaarde Britse medische tijdschrift The Lancet. Ze baseren 
zich op proeven met - uiteindelijk - 611 mensen met MS die last hebben van spasmen.

8 november: Het magazine MSzien haalt de derde plaats bij de 2003-editie van de 
Biogen MS Zorgprijs. De hoogste prijs, een bedrag van 5000 euro, gaat naar het 
Amsterdamse project Wild Wheels, een uitgaansgids voor jonge mensen met een 
handicap. Tweede is een arbeidsproject van Levien Drost. MSzien is al te lezen via 
MSweb, maar heeft het plan de virtuele krant ook in druk te gaan aanbieden. Daarover 



schrijft de jury dit "van bijzondere waarde te achten voor personen met MS".

1 december: De Wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
treedt in werking. Vanaf dat moment heeft iedere zieke en gehandicapte zonder meer 
recht op aanpassingen die nodig zijn om volwaardig in de maatschappij te functioneren. 
De wet is vooralsnog overigens alleen van toepassing op de terreinen arbeid, 
beroepsonderwijs en openbaar vervoer. Of het wat uitmaakt? Er zijn veel twijfels.

3 december: de Tweede Kamer vraagt van de Regering ervoor te zorgen, dat chronisch 
zieken en mensen met een handicap er in 2004 niet zo erg op achteruit gaan als 
berekend.

7 december: De geboorte in het Haagse Bronovo-ziekenhuis van Catharina-Amalia, de 
dochter van kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima.. "Een wolk van een baby", 
zegt de vader. "Dit kindje heeft op dit moment geen zorgen". De kranten koppen: 
Gezonde dochter voor prinselijk paar.

Gek eigenlijk, het ontroert.
Zo zijn we allemaal begonnen...

Een mooi slot van een jaar, waarin van alles viel op te tekenen, er veel gebeurde, maar 
er toch tegelijk eigenlijk zo weinig veranderde.

Want weer staat nergens in ons dagboek: ZE HEBBEN HET!!!

Volgend jaar dan maar?

Niettemin: voor nu mooie feestdagen toegewenst en een goed begin alvast van 2004. 
We zien u graag terug bij de volgende jaargang.

de Redactie

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

naar boven
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In Amsterdam zaak voor een heel team

Vermoeidheid bij MS (3)

Vermoeidheid is een hinderlijk 
verschijnsel bij MS en door medici en 
verzorgers tamelijk onderschat. 
Internationaal onderzoek heeft 
aangetoond dat maar liefst 85 procent 
van de mensen met MS ervaren, dat 
afnemende energie hun leven is gaan 
beheersen. In deze MSzien de derde en 
voorlopig laatste aflevering van een 
serie hierover. Na onderzoekers en 
verpleegkundigen nu een neuroloog aan 
het woord, dr. Brechtje Jelles. Zij is 
verbonden aan het MS Centrum van de 
Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, 
waar de behandeling van MS-vermoeidheid sinds kort een zaak is van 
een heel medisch team.

Door: Raymond Timmermans

Annemiek heeft MS. Ze loopt daardoor moeilijk. Een van haar grootste 
problemen met de ziekte is daarnaast de hevige vermoeidheid, waardoor 
zij zich soms overvallen voelt, zo zegt ze. Ze heeft almaar minder energie 
over en moet steeds vaker overdag rusten. Het huishouden kost haar meer 
en meer moeite. En Annemiek merkt dat ze aan de leuke dingen in het 
leven eigenlijk niet meer toekomt. Ze raakt steeds ontevredener met haar 
bestaan. Een isolement dreigt.

Zij is vaste bezoeker van het MS Centrum van de VU in Amsterdam.. Een 
geluk bij een ongeluk. Want dit centrum hanteert sinds enkele maanden 
een in eigen huis, apart voor MS-vermoeidheid ontwikkeld verwijsschema. 
"Zo'n schema is eigenlijk een methodiek om een geheel van medische en 
verpleegkundige bevindingen te doen leiden tot de juiste adviezen en 



verwijzingen", legt zij uit.

Verwijsschema voor vermoeidheid
Het verwijsschema koppelt waarnemingen aan een behandeling, een advies, 
een therapie. "We hebben in het verwijsschema vastgelegd dat we eerst 
in grote lijnen gaan registreren welke factoren kennelijk bij iemands 
vermoeidheid een rol spelen. Dat gebeurt door een MS-verpleegkundige. 
Naar aanleiding van die bevindingen gaan we dan de betrokkene verwijzen 
naar iemand die deze factoren het best kan beïnvloeden".

Zo gaat het ook met Annemiek. De MS-verpleegkundige overlegt met een 
psycholoog en een neuroloog. Gedrieën besluiten ze binnen twee weken dat 
Annemiek het best eerst naar de ergotherapeut kan, omdat uit de 
gegevens van de MS-verpleegkundige blijkt dat ze vooral veel energie 
kwijt is aan het huishouden.. De ergotherapeut neemt met haar door welke 
huishoudelijke handelingen ze zó zou kunnen doen, dat ze minder energie 
kosten. Adviseert haar bijvoorbeeld, enkele spullen ergens anders op te 
bergen, zodat ze die makkelijker kan bereiken en meer zittend te doen.

De MS-verpleegkundige begeleidt Annemiek. En komt er zo achter dat bij 
Annemieks vermoeidheidsklachten mogelijk ook een rol speelt, dat ze zich 
als het ware verzet tegen het gebruik van hulpmiddelen. De 
verpleegkundige schrijft op: "Kan sprake zijn van een moeizame acceptatie 
van haar invaliditeit". Om daarin verbetering te brengen, is het advies een 
afspraak te maken met iemand van medisch maatschappelijk werk.

Team overleg

Brechtje Jelles: "Zo kan 
het ook nog zijn, dat we 
ontdekken dat Annemiek 
in een slechte algemene 
lichamelijke conditie is 
geraakt doordat zij nog 
maar weinig beweegt. We 
zullen haar dan vragen 
naar de fysiotherapie te 
gaan voor een advies om 
aan een of andere 
sportieve activiteit te 
beginnen. Zo gaan we 
door, totdat we merken 
dat de 
vermoeidheidsklachten
minder worden".

Multidisciplinair team
Het verwijsschema is ontwikkeld door medewerkers van het 

multidisciplinair MS-team van de VU. Multidisciplinair heet het, omdat 
daarin vele vakgebieden zijn vertegenwoordigd. Het Amsterdamse team 
telt acht leden plus een secretaresse. Brechtje Jelles is voorzitter.

"Ik denk dat zo'n team, met daarin een zekere taakverdeling, noodzakelijk 
is bij een ingewikkelde ziekte als MS. Die taakverdeling kost even extra 
tijd, je moet immers tal van afspraken met elkaar maken, maar levert 
daarna een boel op. Het belangrijkste is natuurlijk dat het in een team 
samenwerken leidt tot verbetering van kwaliteit voor de mens met MS 
zelf. En daarvan ben ik overtuigd".

Brechtjes team vergadert eens in de twee weken. Enkele teamleden komen 
bovendien tussendoor een keer bijeen om eenvoudige vragen en problemen 
te behandelen.

Niet te genezen
Met het verwijsschema voor vermoeidheid is het Amsterdamse team in elk 
geval bijzonder en misschien wel uniek. "Het belangrijkste is, dat we zijn 
gaan beseffen dat vermoeidheid bij MS voorlopig niet te genezen zal zijn, 
maar wel te beïnvloeden. Dat we er daarom voor moeten zorgen, dat 
mensen met MS hun vermoeidheid als minder problematisch gaan ervaren. 
Wat alleen kan als je eerst goed kijkt naar welke factoren bij het 
individuele geval van invloed kunnen zijn op die vermoeidheid. Ook die 
individuele benadering is van belang, plus het uitgangspunt dat vele 
factoren een rol kunnen spelen bij MS-vermoeidheid".

Brechtje Jelles: geboren in 1963; afgestudeerd in Leiden. Tot 1997 
opgeleid tot neuroloog in het grote Haagse ziekenhuis Leyenburg. 
Gepromoveerd op een onderzoek met hersenfilmpjes, zogeheten EEG's, 
bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Sinds 1998 werkzaam bij het VU 
medisch centrum in Amsterdam. Werkt daar nu drie dagen per week en 
ziet en spreekt in zo'n week gemiddeld meer dan twintig mensen met MS. 
Woont inmiddels in Bussum en is moeder van twee kinderen, drie en zes 
jaar. Wil in haar vrije tijd graag hardlopen of anders viool spelen.

Vermoeidheidsmanagement
In



haar vakgebied is ze de laatste jaren bezig geweest met dat thema MS-
vermoeidheid. Waarbij ze, net als anderen in deze serie in MSzien, meer 
en meer tot de conclusie komt dat mensen met MS goed doen om aan een 
zekere vorm van vermoeidheidsmanagement te doen.

"Althans, gedeeltelijk wel. Waarbij het van belang is eerst precies inzicht 
te krijgen in je vermoeidheid, zodat je daarna keuzes kunt maken: wat kan 
ik wel, wat kan ik niet met de beschikbare energie. Bovendien: het kan 
best zijn dat iemand als Annemiek soms kiest voor een inspanning waarvan 
zij weet dat ze er dagenlang last van zal hebben, maar wat zij zo graag wil 
dat ze er die nasleep voor over heeft. Je kunt dan wel zeggen dat het 
verstandig is met een activiteit te stoppen vóór de vermoeidheid 
optreedt, maar daarvan moet je in mijn optiek geen absolute regel maken. 
Want dan blijven er zo weinig leuke dingen over. Al geldt zo'n advies van 
op tijd stoppen wel voor het leven van alledag. Een middagdutje inlassen, 
als de ervaring is dat de dag anders te lang duurt, lijkt me heel 
verstandig".

Vermoeidheidsmanagement is dus vooral een zaak van keuzes maken? "Ik 
denk van wel, ja. Jezelf antwoord geven op de vraag: wat vind ik belangrijk 
en wat minder? Op die manier kun je proberen minder belangrijke dingen 
uit te besteden of anderszins minder belastend te maken. Zodat leuke 
dingen blijven kunnen. Ook dat is vermoeidheidsmanagement... Trouwens, 
af en toe rust nemen is voor iedereen goed, niet alleen als je MS hebt. Als 
het móet omdat je MS hebt, en je daardoor ineens heel moe bent, is dat 
natuurlijk een vreselijk probleem, misschien nog vooral voor tamelijke 
jonge mensen. Maar rust brengt je wellicht ook tot bezinning, en dat kan 
op zich toch ook weer positief zijn. Ik geef toe: dat klinkt wel erg 
stichtelijk, maar het is niet zo bedoeld".

Ook dat is Brechtje Jelles, niet alleen een deskundig arts, een nuchtere 
wetenschapper maar ook iemand die als het even kan een pluspuntje zal 
proberen te stellen boven een reeks van minpunten. Zich daarmee 
onwillekeurig scharend achter de beroemdste uitspraak van Johan Cruyff: 
Elk nadeel heb zijn voordeel.

De foto's bij dit artikel zijn van: Ineke Vanderveken

terug naar overzicht 
MSzien
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Dat ik de RR-vorm heb vind ik nog wel leuk:

Ik heet per slot Richard Rozing 

Richard Rozing (1976) uit Velsen woont net drie maanden samen met 
Joyce als hij te horen krijgt dat hij MS heeft. Dat is nu ruim een 
jaar geleden. In eerste instantie reageert Richard alsof er niets aan 
de hand is. Hij blijft gewoon keihard doorwerken. Maar de realiteit 
haalt hem in. Verschillende Schubs zorgen ervoor dat hij zijn MS echt 
onder ogen moet zien. Maar gelukkig is er licht aan het einde van de 
tunnel.

Door: Nora Holtrust

De wereld van Richard Rozing 
stort in een periode van 
nauwelijks twee weken even 
helemaal in. Richard, in 
september 2002 nog een 
gezonde stevige jongeman, 
actief handballer, af en toe 
tennissen, krijgt in het 
weekend last van een waas 
voor zijn linkeroog. Als hij 
met zijn klacht naar de 
oogarts gaat, stuurt die hem 
met spoed door voor een MRI-
scan. Precies een week later 
vertoont het andere oog ook 
kuren. Richard zelf denkt aan 
een hersentumor. De oogarts 
zegt meteen dat hij aan MS 
denkt. De officiële uitslag 
volgt niet lang daarna. 



"Ik wist toen helemaal niet wat MS inhield. Nou ja, net zo veel als de 
gemiddelde leek. Je herinnert je van de TV-reclame een verlamd meisje 
dat in de armen van haar vriend of misschien haar vader hangt. Op het 
moment van de diagnose dacht ik: ja, maar dát is toch niet MS. Nou ja, 
natuurlijk zal het wel MS zijn, maar aan mij kun je toch niet zien dat ik 
ziek ben? Dan zal het eerst nog een stuk erger moeten worden". 

De arts begon over een prednisonkuurtje, maar daar wilde Richard niets 
van weten. "Ik had al een vakantie gepland en die moest gewoon doorgaan. 
Ik ging wel van alles lezen. Wat is het, wat doet het en vooral wat is er aan 
te doen". 

Wegwezen
Richard vertelt dat hij in november ook naar de MS-dag in de RAI ging, 
maar dat die bijeenkomst als een nachtmerrie op hem overkwam. " Ik was 
met mijn vriendin en ik dacht nog bij mezelf: mensen kunnen niet zien wie 
van ons tweeën MS heeft. In de hal boven gaven ze toen juist een 
modeshow van kleding voor mensen in een rolstoel. Ik zei tegen mijn 
vriendin: Wegwezen hier, en we zijn het centrum van Amsterdam ingegaan. 
Met andere woorden: ik was er helemaal niet aan toe om daar zo keihard 
mee geconfronteerd te worden". 

Richard en Joyce wonen in Velsen-Noord, een dorp met 2500 
brievenbussen. Dat weet Richard van het folders rondbrengen. Richard 
groeit er op. Beide ouders werken hard. "Mijn moeder had en heeft een 
winkel in het dorp, eerst kaas, toen sigaren en nu een grote gemakswinkel. 
Mijn vader was tot voor kort zelfstandig ondernemer, een groothandel in 
wenskaarten en dergelijke". Voor Richard en zijn jongere zus hebben de 
ouders niet zo heel veel tijd. "Wij moesten onze eigen boontjes doppen. 
Als ik een broek aanwilde die niet gestreken was, moest je de strijkbout 
pakken. Of als je kleren vies waren, dan zette je de wasmachine aan". 
Wellicht door te weinig aandacht, denkt Richard, raakte hij het rechte 
spoor een beetje kwijt. Spijbelen, beetje gokken, school niet afmaken...

Maar op een gegeven moment weet hij zijn leven toch weer op de rails te 
krijgen, waaraan de ontmoeting met zijn vriendin wellicht heeft 
bijgedragen. Zijn vriendin, die al die jaren hemelsbreed maar honderd 
meter bij hem vandaan woonde, ontmoette hij pas vier jaar geleden via het 
werk in Haarlem. Richard haalt zijn middenstandsdiploma, werkt een 
poosje in de groothandel van zijn vader en gaat tenslotte bij een bedrijf 
in dvd's aan de slag. Inkoop, verkoop, lekker veel praten, daar is Richard 
goed in. In zijn vrije tijd is hij veel op de handbalvereniging te vinden. 
Zeven of acht uur trainen per week is geen uitzondering. En dan op 
zaterdag nog wat energie kwijt op de tennisbaan. 

Samenwonen
In juli 2002 gaan Richard en Joyce samenwonen en drie maanden later 
krijgen ze te horen dat Richard MS heeft. Eerst herneemt het leven 
eigenlijk vrij snel zijn gewone loop. Richard blijft gewoon aan het werk, 
maakt lange dagen. Zijn vriendin zo mogelijk nog langer. Maar voor Richard 
betekent het steeds meer dat hij om vijf uur naar huis gaat, meteen op de 
bank ploft en om zeven uur zijn bed in duikt. Een bijdrage leveren aan het 
huishouden of iets gezelligs doen in het weekend, dat is er niet meer bij. 

In februari krijgt hij een tweede Schub. Zijn benen zijn dan super slecht. 
"Ik had totaal geen kracht meer, kon nog net lopen". Nu neemt hij wel een 
prednison-kuurtje, van drie dagen. De kuur helpt goed en Richard gaat 
meteen weer aan het werk. "Ik heb in die tijd ook een paar gesprekken 
gehad met een psycholoog. Tot die tijd was voor mij een psycholoog 
iemand voor gekken. Ik had er een beetje angst voor. Op TV zie je dan van 
die psychologen die je helemaal gaan zitten uitmelken".

Maar hij geeft nu toe dat hij best profijt van die gesprekken heeft gehad. 
Verschillende keren komt hij terug op het beeld dat de psycholoog hem 
schetste. Over het leven, dat je kunt zien als een tunnel en aan het einde 
van de tunnel kun je licht zien. Een tunnel die nu is ingestort, maar op een 
gegeven moment ga je toch dat licht weer zien. "En ja, dat licht dat zie ik 
nu wel weer". 



RR-vorm
In juli opnieuw een Schub; weer prednison. De neuroloog waarschuwt hem: 
"Jongen, als je zo doorgaat, zit je over een paar jaar in een kar. Je hebt 
mensen die over twintig jaar nog staan te tennissen, maar jij hebt de RR-
vorm en jij hoort daar niet bij. En hij heeft gelijk gekregen, want na twee 
maanden kon ik al niet meer handballen. Maar dat ik de RR-vorm heb, vind 
ik dan nog wel leuk. Ik heet per slot Richard Rozing". RR, oftewel 
Relapsing Remitting, een snelle opvolging van periodes van terugvallen en 
herstel.

De tweede kuur doet helemaal niets. Noodgedwongen belandt Richard dan 
toch in de Ziektewet. "Ik heb best een hele slechte periode gekend. Een 
periode waarin ik niet te genieten was voor mijn ouders en zeker niet voor 
mijn vriendin. Op een gegeven moment zei de neuroloog dat ik beter kon 
stoppen met werken. Dat vond ik heel moeilijk. Ik heb dan wel MS maar ik 
vind mezelf niet arbeidsongeschikt. Maar het ergste vond ik nog het GAK. 
Die bureaucratie daar". Samen met een zwager, die bij de Sociaal-
Economische Raad (de SER) werkt, had Richard zich goed in de regels 
verdiept, maar de hulp, of liever gezegd, het ontbreken van hulp door het 
uitkeringsinstituut GAK, daar maakt Richard zich nog steeds kwaad over. 
De neuroloog die hem aanraadde een poosje te stoppen met werken; het 
GAK die helemaal niets deed in de richting van reïntegratie.

Rustiger vaarwater
"Ik ben nu net twee weken met mijn vriendin op vakantie geweest, naar 
Egypte". Geluierd en gesnorkeld, veel meer hebben Richard en zijn 
vriendin niet gedaan. Heerlijk uitgerust. Genoten van de warmte. 
Thuiskomen viel hem wel een beetje tegen. Meteen weer brieven op de 
mat van het GAK, om je boos over te maken. Maar ook meteen weer met je 
neus op de feiten gedrukt, dat hij toch echt minder energie heeft dan 
vroeger. "Dat vind ik een van de moeilijkste dingen, omgaan met je 
energie".

En zo loopt Richard tegen de nodige beperkingen op. "Handbal gaat niet 
meer, heb ik zestien jaar gedaan. Tennissen kunnen mijn ogen niet meer 
volgen na die twee oogzenuw ontstekingen. Eigenlijk is sporten in zijn 
geheel moeilijk. Ik zit nog wel aan zwemmen te denken, maar ja baantjes 
trekken, vind ik niks aan. Maar goed, ik kan wel alle dingen gaan opnoemen 
die nu niet meer gaan, ik kan beter de dingen noemen die ik nog wél kan. 
Als je net de diagnose hoort, vergaat je wereld even. Dan moet je je 
verhaal kwijt. Ik zou het wel prettig vinden om meer met leeftijdsgenoten 
met MS te praten.

Inmiddels heb ik ook een aanbod van mijn vroegere baas om weer te komen 
werken. Hij heeft me gemist en hij wil mij een functie geven met minder 
stress, minder deadlines. Dus, achteraf, als ik zo terugkijk op dit jaar, dan 

geef ik mezelf wel een schouderklopje. Dan heb ik de dingen toch wel 
positief bekeken. Ik ben niet thuis gaan zitten van, oh nu heb ik MS en nu 
kan ik niks meer".

terug naar overzicht MSzien
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Lichttherapie tegen de winterdip

Je hoeft er geen MS voor te hebben, de donkere maanden hebben op 
velen een deprimerende werking. Als je wakker wordt is het nog 
donker en 's middags tegen vieren valt de duisternis al weer in. Buiten 
is het koud, miezerig en nat en binnen moet je tenminste alle lichten 
aan om überhaupt te kunnen lezen. Sommigen beweren dat je dan baat 
hebt bij lichttherapie. Daarover gaat aflevering 10 in de MSzien-
serie over de alternatieve weg.

Door: Hanneke Douw

Je wordt er wellicht niet 
vrolijk van, want we zitten 
in december, en de lente is 
verder weg dan ooit. Je 
voelt je loom, eet meer dan 
nodig is, en als je ook al 
niet van feestjes houdt 
overweeg je een 
winterslaap van tenminste 
een maand. De winterdip... 
hoe komt het dat je er elk 
jaar weer mee kampt, 
weten we niet. Maar nog 
belangrijker... is er iets aan te doen? Sommigen zeggen van wel: de 
lichttherapie.

Daarover eerst even dit: licht en donker hebben een grote invloed op ons 
functioneren. En daglicht in het bijzonder. Dat laatste is bijvoorbeeld af 
te leiden uit proeven hier en daar, met mensen die geruime tijd binnen een 
ruimte zitten met alleen kunstlicht. Zonder een horloge gaan velen van hen 
dan op den duur dagen maken van 24½ uur. Zodra je hun dan weer daglicht 
geeft, blijken ze de dagen weer snel naar de juiste omvang te corrigeren. 
Mensen die altijd in ruimten werken met weinig daglicht krijgen vaak last 
van een verstoord waak-slaap-ritme.

De sturende factoren daarbij zijn twee soorten hormonen: het 
stresshormoon Cortisol, dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat we 's ochtends 
fit opstaan, en Melatonine, dat we vooral gedurende de nacht produceren 
en ons slaperig maakt. De ogen, zo is uit ervaring gebleken spelen hierbij 
een belangrijke regulerende rol.

Weleda
Juist deze winter stond daarover een verhaal in Weleda Berichten, het 
kwartaalschrift van de vooral in natuurlijke schoonheidsproducten 
handelende firma Weleda. Daarin schrijft Marjolein Wolf: "Dat de zon de 
bron is van ons bestaan, is op zich geen nieuws. We weten al geruime tijd 
dat het zonlicht de productie van vitamine D stimuleert, wat de botten 
gezond houdt en het immuunsysteem versterkt. Daarnaast heeft de zon 
invloed op ons humeur(...). Geen wonder dat we ons 's zomers doorgaans 
vrolijker voelen dan 's winters en dat lichttherapie een remedie blijkt te 
zijn tegen winterdepressie".

Waar ze de wijsheid vandaan haalt, geen idee, maar Marjolein Wolf 
beweert ook dat "een tekort aan zonlicht een grote invloed blijkt te 
hebben op het ontstaan van de ziekte multiple sclerose (MS)". Ze voegt 
daaraan als bewijs toe: "Recent onderzoek toont aan dat deze ziekte in 
gebieden rondom de evenaar nauwelijks voorkomt. Weinig zonlicht in de 
kinderjaren blijkt de kans op MS op latere leeftijd te verhogen. 
Tegelijkertijd is ontdekt dat bijengif een sterk remmende werking heeft 
op deze ziekte. Wat opmerkelijk is, omdat bijen een bijzondere relatie 
met de zon hebben. Bij het vinden van nectar oriënteren ze zich namelijk 
op dit door velen aanbeden hemellichaam".

Een twijfelachtige redenering overigens, zoals ook betoogd in aflevering 8 
van deze serie, weergegeven in nummer 4 van MSzien.

Lentezon
De oude Grieken schreven al over de invloed van het zonlicht op de mens. 
En laten we eerlijk zijn, wat is er nou lekkerder dan in een luie stoel buiten 
te genieten van de zon. Niet die zinderende hitte van afgelopen zomer 
maakt de mens blij, maar die heerlijke lentezon op je body voelen doet 
wonderen voor lichaam en geest. Onder invloed van zonlicht voelt een mens 
zich fitter en presteert beter.

Wat er gebeurt tijdens een winterdip weet niemand echt, maar dat er 
sprake is van een verstoord dagnacht-ritme lijkt duidelijk. Je staat 
immers op als het nog donker is, echt dag wordt het vanaf november niet 
meer en om vier uur lijkt het alweer nacht. Probeer daar als gewone 
burger maar eens wakker bij te blijven, laat staan fit en vrolijk.

Kuur



De oplossing lijkt eenvoudig. Ga een aantal dagen achter elkaar een half 
uur onder een daglichtlamp zitten en je voelt je herboren, zo vertellen 
althans degenen die zo'n kuur hebben ondergaan. Gedurende een dag of 
vijf stel je jezelf dus bloot aan een portie daglicht uit een speciale lamp 
en klaar ben je.

Die kuren doe je in een 
ziekenhuis maar het kan 
ook gewoon thuis. De 
lampen zijn namelijk te 
koop of te huur. Wel doe 
je er goed aan zo'n kuur in 
overleg met je huisarts te 
doen. In sommige gevallen 
is er namelijk serieus 
sprake van een depressie. 
Het moge duidelijk zijn dat 
dit ziektebeeld een 
complexere aanpak 
behoeft. De arts kan goed inschatten of jij er bent met een 
daglichtkuurtje. Buiten dat kan de kuur in combinatie met het slikken van 
een antidepressivum bijvoorbeeld rare reacties geven.

Een daglichtkuur is te krijgen in sommige gezondheidscentra. Let wel: een 
daglichtkuur is iets anders dan een zonnebankkuur. De zonnebank bevat 
niet het licht dat nodig is om de winterdip de kop in te drukken. Hier en 
daar is de lichttherapie ook te krijgen in een ziekenhuis met een afdeling 
Biologische psychiatrie of bij een Regionale Instelling Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG). De behandelkosten kun je vergoed 
krijgen via de Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Thuis kuren
Maar zoals gezegd kun je ook thuis kuren. De lichtbakken zijn te huur en 
te koop. Overleg met een arts over het hoe en waarom van een kuur.

Kijk voor info en ervaringsverhalen op de 
volgende websites:
www.solg.nl
MSweb Forum
www.jeshum.com/winterdepressie.html

terug naar overzicht MSzien
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Belangrijke thema's op Berlijns congres: 

Kinderen en Virtuele Patiënten

Gastheer van het tweejaarlijkse MS-congres van 
de Multiple Sclerose International Federation 
(MSIF) was in 2003 Berlijn. Want de Duitse MS 
Vereniging vierde daarmee meteen haar 
vijftigjarig jubileum. Belangrijke onderwerpen te 
over: hoe zit het met vrouwen en MS, waarom 
hebben we de kinderen zo lang vergeten; wat 
dragen virtuele patiënten bij aan onderzoek, 
enzovoort. Ruim zeshonderd mensen uit de hele 
wereld spraken drie dagen met elkaar over MS 
in het Berlijnse Estrel Hotel.

Door: Nora Holtrust

Nog niet zo lang geleden hadden artsen de neiging om jonge vrouwen met 
MS af te raden om zwanger te worden. Inmiddels is bekend dat 
zwangerschap een positieve invloed kan hebben op het verloop van MS en 
dat in de laatste maanden van de zwangerschap weinig terugvallen, 
exacerbaties, optreden. Daarover sprak op het MS-congres van de MSIF 
in Berlijn prof. dr. Rhonda Voskuhl uit Californië. Zij doet al jarenlang 
onderzoek naar het verloop van MS en heeft daarbij in het bijzonder oog 
voor de verschillen naar geslacht, naar gender, op z'n Engels gezegd.

Het is al lang bekend dat meer vrouwen MS krijgen dan mannen. Maar met 
dat gegeven is tot nu toe weinig gedaan. En hoe zit het met Interferon. 
We weten dat het niet voor iedereen werkt, maar zit er ook verschil in de 
werking voor mannen en vrouwen? Wel doen vrouwen die 'de pil' slikken 
het beter dan vrouwen die de pil niet slikken. Maar, legt Voskuhl uit "als je 
twee middelen gebruikt - in dit geval Interferon en de pil - is het nog 
weer extra moeilijk om de werkzaamheid van dat ene middel te bewijzen".

Het positieve effect tijdens de zwangerschap is waarschijnlijk toe te 



schrijven aan het feit dat tijdens de zwangerschap het vrouwelijke 
hormoongehalte stijgt. Voskuhl onderzocht extra toediening van deze 
hormonen, oestrogen, en daarvan in het bijzonder estriol. Eerst bij muizen 
maar, gezien het positieve effect, verrichte zij vervolgens een kleine 
studie bij vrouwen met relapsing remitting MS. De MRI's van de vrouwen 
die estriol hadden geslikt, zagen er beduidend beter uit dan de MRI's van 
de vrouwen zonder estriol-inname. Er waren minder vlekken bijgekomen en 
de vlekken waren zelfs in omvang afgenomen. Maar het onderzochte 
groepje was erg klein en dus luidde de bekend klinkende conclusie: eerst 
nog meer onderzoek doen voor we conclusies mogen trekken.

Voskuhl, een enthousiast spreekster, vertelde ook nog over "een Zweeds 
onderzoek waarbij vrouwen met MS twintig jaar lang zijn gevolgd. Uit dat 
onderzoek is naar voren gekomen dat vrouwen met kinderen beter af zijn 
dan vrouwen zonder kinderen". Maar dan is de workshop ook al weer 
voorbij en de vragen komen te laat …

Virtuele patiënt
Als 'mens-met-MS' ga je misschien met net iets te 
veel verwachtingen naar een congres van 'onderzoek 
en behandeling' als dat in Berlijn. Natuurlijk weet 
je wel dat er heus niet opeens een geneesmiddel 
voor MS uit de hoge hoed tevoorschijn zal komen. 
Maar een beetje vooruitgang, daar mogen we toch 
wel op hopen? En ja, af en toe krijg je meer hoop. 
Bijvoorbeeld bij het aanhoren van de Zwitserse 
professor dr. Ludwig Kappos en zijn werk met een 
niet echt bestaande maar uit computergegevens 
opgebouwde virtuele patiënt, zoals hij het zelf 
noemt.

Kappos is verbonden aan het Sylvia Lawry Centre in München, een van de 
belangrijkste MS-centra ter wereld. Het Centrum is genoemd naar Sylvia 
Lawry, de grondlegster van de Amerikaanse MS Vereniging in 1945. Kappos 
is, behalve neuroloog en onderzoeker, ook voorzitter van de Medische 
Adviesraad van het SL-Centrum.

Het Sylvia Lawry Centre is in 2001 met behulp van vele donoren, ook uit 
Nederland, geopend en gehuisvest in het Instituut voor Medische 
Statistiek en Epidemiologie in München. Kappos legt in Berlijn uit, dat het 
centrum niet met dieren of patiënten werkt, maar met 'data'. Het 
centrum verzamelt elders uitgevoerd onderzoek en brengt de uitkomsten 
daarvan op gestandaardiseerde wijze onder in één grote databank. De 
databank bevat inmiddels al 146.000 patiënten.

De omvang van die databank is volgens het centrum inmiddels voldoende 

om de patiënten te analyseren. Het centrum wil in de toekomst de virtuele 
patiënt ook gaan gebruiken als groep om bij nieuw onderzoek het 
schijngeneesmiddel, de placebo, te testen. 'Echte' patiënten hoeven dan 
geen placebo meer te slikken of te prikken.

De Duitse professor dr. Peter Riedckmann, bestuurslid van de Duitse MS 
Vereniging, vertelde over een onderzoek met nog een Duitse databank met 
mensen met MS. In die databank zijn al twee jaar lang de gegevens 
verzameld van vijf MS-centra, zo'n drieduizend patiënten in totaal. De 
bedoeling van dit onderzoek is vooral om met de uitkomsten bij politici en 
andere beleidsmakers te kunnen pleiten voor een andere benadering van 
mensen met MS. Deze data gaan trouwens ook naar het SL-Centrum.

Kinderen
Een van de andere thema's 
in Berlijn was 'kinderen en 
MS'. Zowel de ontwikkeling 
van kinderen die een ouder 
met MS hebben, maar ook 
kinderen die zelf MS 
krijgen. Professor Lauren 
Krupp vertelde, dat in het 
MS Centrum in Beieren, 
waar zij werkt, jaarlijks 
vijftig kinderen de 
diagnose MS krijgen. Vaak 
kinderen van een jaar of 
twaalf, dertien maar ook 
wel nog jonger. Haar instituut heeft recent alle kinderneurologen in 
Duitsland aangeschreven, om meer zicht te krijgen op de problematiek van 
kinderen met MS.

Krupp vertelde dat aan het einde van de negentiende eeuw, de tijd dat 
Charcot de ziekte MS zijn naam 'sclérose en plaques' gaf, al over kinderen 
en MS werd geschreven. Daarna leek het wel, alsof onderzoekers lange 
tijd niet hebben willen zien, dat MS bij kinderen voor kan komen. Zij 
schreven er althans niet meer over. Pas na het in gebruik nemen van de 
MRI-scan, in 1981, zijn de onderzoekers weer oog gaan krijgen voor het 
feit dat MS ook bij kinderen kan voorkomen.

Door de MRI-scan bestaat volgens Krupp overigens nu het gevaar, om MS 
over te diagnosticeren zoals zij dat noemt. Na het zien van witte vlekken 
in de hersenen valt nu soms misschien wel te snel het oordeel: je hebt MS.

Aan het andere onderwerp, wat doet het met kinderen als zij opgroeien 
met een ouder met MS, zal de redactie van MSzien in een van de volgende 



nummers aandacht schenken.

Complementair en Alternatief
Ook in Berlijn de bekende dr. Allen C. Bowling, medisch directeur van een 
MS Centrum in Noord Amerika. Bowling heeft uitgebreid 
literatuuronderzoek gedaan naar de zogenoemde Complementary and 
Alternative Medicine (CAM) oftewel, de aanvullende en alternatieve 
geneeswijzen voor MS. Volgens Bowling is het volstrekt logisch, dat 
mensen met MS interesse hebben voor andere geneeswijzen dan de 
traditionele medicijnen, zoals Interferon. 

Hij is geen pleitbezorger van één bepaalde therapie, maar staat ook 
beslist niet afwijzend tegenover CAM. Bowling heeft zo ongeveer al het 
Engelstalige onderzoek naar MS en alternatieve middelen in kaart 
gebracht. Voor wie geïnteresseerd is in dit onderwerp, is zijn boek, 
Alternative Medicine and MS', beslist een aanrader - helaas alleen 
verkrijgbaar in het Engels.

Focus
Allemaal zaken die op de driedaagse van Berlijn uitgebreid ter sprake 
kwamen. Met op elke dag voor de zeshonderd deelnemers - niet alleen 
wetenschappers trouwens maar ook talloze vertegenwoordigers van MS-
organisaties of zomaar mensen met MS - een ander hoofdthema. De 
eerste dag was dat 'MS-onderzoek en behandeling', de tweede 'MS-
verenigingen en nieuwe projecten' en de derde 'de jonge patiënt met MS'.

Zo presenteerde de directeur van de MSIF, Christine Purdy, het nieuwe 
tijdschrift Focus. Dit nieuwe tijdschrift van de MSIF zal twee maal per 
jaar verschijnen in het Engels en het Duits. Van het eerste nummer zijn 
maar liefst 40.000 exemplaren verspreid. Het tijdschrift is ook via 
www.msif.org te lezen en is op die manier al vanuit 65 landen bekeken. Het 
blad is gratis en je kunt via de website ook een gratis papieren nummer 
bestellen.

Bijzonder
Kortom: een bijzonder congres met bijzondere deelnemers, overal 
vandaan. Landen zoals India en Zuid Amerikaanse landen waren net zo 
goed vertegenwoordigd, als West- of Oost-Europese landen. Met onder 
hen velen met MS. Het congres was zo opgezet dat je in één zaal 
doorlopend naar korte presentaties kon luisteren - een zaal waarin je 
gemakkelijk kon in- en uitrollen, zonder mensen lastig te vallen - en elders 
in kleinere zaaltjes workshops kon volgen. Die workshops gingen dieper op 
een bepaald onderwerp in. 

het Estrel Hotel in Berlijn

Soms lastig kiezen dus, met de buitengewoon prettige bijkomstigheid dat 
alles zich in één en hetzelfde hotel afspeelde, het Estrel Hotel, naar 
verluidt het grootste van Europa. Waar je, als je dat nodig had, 
tussendoor heel gemakkelijk even naar je kamer kon om te rusten.

Eigenlijk was er maar één minpuntje, helemaal aan het begin. Het congres 
begon namelijk met een feestelijke receptie in een bankgebouw elders in 
de stad. Helaas bleek het om een staande receptie te gaan, niet zo handig 
voor een gezelschap waaraan relatief veel mensen met MS deelnemen. Dit 
minpuntje viel echter uiteindelijk in het niet bij de rest van het 
programma.

Enkele websites:
www.msif.org: Internationale MS 
Federatie
www.slcmsr.org: Sylvia Lawry 
Center in München 
www.dmsg.de: Duitse MS 
Vereniging

terug naar overzicht MSzien
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Skiën kan ze natuurlijk niet

MSzien wil graag van jonge mensen horen hoe het is om op te groeien 
als kind van een ouder - ditmaal een grootouder - met MS. Thomas, 
7 jaar oud, is de vierde in de rij die antwoord geeft op onze vraag. 
Thomas woont niet ver van zijn Oma vandaan en vindt het heel gewoon 
dat zij een rolstoel en een scootmobiel gebruikt.

Elk jaar gaan we met oma 
op sneeuwvakantie. Oma 
neemt dan haar kar 
(scootmobiel) mee. Skiën 
kan ze natuurlijk niet. Maar 
als we wedstrijd hebben, 
komt ze wel kijken met de 
kar. Soms is het heel glad, 
dan moeten mama en papa 
haar een stukje duwen.

Vorige keer heb ik een 
medaille gewonnen. Ik was 
tweede. Als we straks 
beter kunnen skiën kan oma 
ons niet meer zien. Dan zijn 
we heel hoog op de berg. 
Daar gaan we heen met de 
blauwe lift. Maar tussen de 
middag kan ze ons wel zien als we naar beneden komen. En dan gaan we 
met z'n allen tegelijk eten.

Toen ik nog zes was, gingen we een stuk touw aan de kar van Oma binden 
en toen mocht ik met mijn slee er achter hangen. Dat was vet cool!

Soms is het wel lastig dat we niet overal naar toe kunnen. De WC is vaak 
beneden in de kelder en Oma moet best vaak plassen. Dus dan kunnen we 
daar niet naar toe.

We gingen ook eens met z'n allen in een arreslee met paarden ervoor. 
Oma's rolstoel ging ook mee, met de wielen eraf. En toen gingen we warme 
chocomel drinken maar dat was met een trap naar boven. Toen gingen er 
twee meneren oma helpen om toch daar naar binnen te kunnen.

Opgetekend uit de mond van Thomas, (7 jaar) Tekeningen van Thomas en 
zijn broertje Alexander (5 jaar).

De kinderen van ouders met MS die ervaringen willen 
uitwisselen kunnen lid worden van de MSweb-mailgroep. 
Deze mailgroep is bedoeld voor kinderen vanaf 16 jaar. 
Meer informatie vind je in de rubriek: Trefpunt --> 
Mailgroepen.

terug naar overzicht MSzien
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Werken met MS (3)

Vaak nog aangepaste arbeid mogelijk

Mensen die MS hebben gekregen zullen mogelijk na enige tijd deels of 
geheel arbeidsongeschikt raken. Over hoe dat arbeidsrechtelijk in 
elkaar steekt, gaat de serie WERKEN MET MS. Een serie die enig 
houvast wil bieden aan mensen met MS, die over de combinatie 
MS/werk/arbeidsongeschiktheid met vragen zitten. In dit nummer van 
MSzien het derde deel. Over de kansen op en met aangepaste arbeid. 
Vaker mogelijk dan menigeen denkt.

Door: Rien Schutjes*

Je hebt MS, maar ook nog steeds een betaalde baan. Hoe lang kun je 
daarmee doorgaan? In deel 1 van deze serie was het antwoord: zo lang 
mogelijk, zolang als dat maar enigszins kan.

Maar als het dan niet meer kan? Dan 
krijg je soms te maken met de Wet op 
de
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(WAO). Daarover ging deel 2. Met aan 
het slot de stelling dat, als je het niet 
meer kunt bolwerken, je er goed aan 
doet eerst te gaan praten over ander 
werk, eventueel zelfs bij een andere 
werkgever. Dat heet reïntegratie bij 
de eigen werkgever of aangepaste 
werkzaamheden bij een andere 
werkgever.

De verplichtingen van werkgever en werknemer bij die reïntegratie zijn 
voornamelijk gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en de Wet 
Verbetering Poortwachter. De Wet op de (re)integratie 
arbeidsgehandicapten, kortweg de Wet REA, geeft aan hoe een 

arbeidsgehandicapte en de werkgever daarbij steun kunnen krijgen.

Reïntegratiebedrijf
Naast uiteenlopende mogelijkheden voor het Uitkeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) om jouw eigen of een andere werkgever 
voor die reïntegratie financieel tegemoet te komen, bestaan er regelingen 
voor de arbeidsgehandicapte zelf om bijvoorbeeld de kosten van 
werkvoorzieningen vergoed te krijgen. In een enkel geval kan dit door aan 
de arbeidsgehandicapte een zogenoemd Persoonlijk Reïntegratiebudget 
toe te kennen. Meestal gaat die weg via een zogeheten 
reïntegratiebedrijf. Als er geen mogelijkheid is om bij de eigen werkgever 
tot reïntegratie te komen, is de werkgever trouwens volgens de Wet 
Verbetering Poortwachter verplicht om zo'n reïntegratiebedrijf in te 
schakelen. Veelal geschiedt dan de keus op advies van de Arbodienst 
waarmee het bedrijf werkt.

In het geval de werknemer al formeel geen dienstverband meer heeft, kan 
het UWV een reïntegratiebedrijf inschakelen. Het UWV neemt dan dus 
die rol van de werkgever over. Het UWV heeft contracten met 
uiteenlopende reïntegratiebedrijven, maar je kunt ook zelf een voorkeur 
kenbaar maken.

Proefplaatsing
Voorts zijn in de Wet 
REA enkele bijzondere 
regelingen opgenomen 
zoals bijvoorbeeld de 
regeling voor 
proefplaatsing. Daarvan 
kan sprake zijn zodra je 
als arbeidsongeschikte 
in staat wordt geacht 
tot het verrichten van 
passende arbeid en je 
die nog niet hebt. Je 
beschikt dan naast je 
arbeidsongeschiktheidsuitkering over een - gedeeltelijk - uitkeringsrecht 
op grond van de Werkloosheidswet (WW).

Door die WW-uitkering ben je verplicht om te solliciteren en je 
beschikbaar te houden voor passende arbeid. Op het moment dat dan een 
werkgever te kennen geeft je te willen hebben is het mogelijk een 
proefperiode in te lassen, zonder salaris of andere wederzijdse 
verplichtingen. In dat geval stopt de WW-uitkering maar krijg je in plaats 
daarvan voor de tijd van de proefplaatsing - onder voorwaarden - een 
reïntegratie-uitkering die net zo hoog is.



Voor zo'n reïntegratie-uitkering kun je trouwens ook in aanmerking komen 
als je in het kader van een reïntegratieplan een dagopleiding gaat volgen.

Reïntegratietelefoon
Je kunt je voor ondersteuning bij het vinden van passende arbeid richten 
tot het UWV. Sinds kort heeft het UWV voor dit doel een apart en voor 
de betrokkene kosteloos telefoonnummer beschikbaar, de 
reïntegratietelefoon: 0900-9295 (alleen op werkdagen). Zo'n contact zal 
meestal leiden tot een onderhoud met een arbeidsdeskundige en komen 
tot een opdracht aan een reïntegratiebedrijf.

Op voorhand
Ook als je nog gewoon werkzaam bent in je eigen baan, kan de verwachting 
gaan ontstaan dat dit nog slechts beperkte tijd zal duren. Als het dan 
eigenlijk al duidelijk is dat er straks geen goede mogelijkheden tot 
passende arbeid beschikbaar zullen zijn kun je dan al, bij wijze van 
spreken op voorhand, een beroep doen op de wet REA.

Je loopt geen risico dat je er financieel nadeel van ondervindt als het 
slechter met je gaat terwijl je voor aangepast werk hebt gekozen. In de 
WAO is op uiteenlopende manieren geregeld dat je er niet op achteruit 
gaat als je ander, feitelijk lager betaalde werk accepteert en op een later 
tijdstip die werkzaamheden moet staken als gevolg van toegenomen 
klachten. Het salaris dat je in eerste instantie verdiende, ten tijde van de 
eerste WAO-dag, blijft de basis voor het uitkeringsrecht.

Als het nog niet duidelijk is of je je nieuwe werkzaamheden kunt 
volhouden, zijn er trouwens mogelijkheden om een periode af te spreken 
om te bezien of het werk voor je haalbaar is. Als daartoe aanleiding is 
past het UWV dan je uitkering aan. Pas als zulk werk definitief het 
stempel van passende arbeid krijgt, gaat het UWV je uitkeringsrecht ook 
definitief vaststellen..

Veranderen
Dit alles met één kanttekening: zo zijn de regels nu. De kans is immers 
groot dat er veel gaat veranderen met de WAO. Het lijkt er namelijk op 
dat de Regering over enige tijd vrijwel alle kosten en inspanningen om een 
werknemer aan passend werk te helpen, voor rekening wil laten komen van 
de werkgever. En daarmee verdwijnt in die gevallen de rol van het UWV.

De volgende en laatste aflevering van deze serie zal op die mogelijke 
veranderingen nader ingaan. Bovendien is het de bedoeling in aflevering 4 
aandacht te schenken aan enkele bijzondere punten met betrekking tot 
het onderwerp MS/werk/arbeidsongeschiktheid.

VRAGEN: Wie op dit gebied specifieke vragen heeft, kan 
die tot 15 januari 2004 stellen aan raymond@mszien.nl.
In ieder geval krijg je dan een persoonlijk antwoord van 
Rien Schutjes. Als dat zinvol is haalt dat antwoord 
bovendien de volgende aflevering in deze serie, overigens 
altijd na ruggespraak

*Rien Schutjes werkt als gecertificeerd register-arbeidsdeskundige bij 
het UWV. Als vrijwilliger bij MSweb beantwoordt hij vragen over werk en 
sociale zekerheid van bezoekers van MSweb. De redactie heeft Rien 
gevraagd een serie over dit complexe onderwerp te schrijven voor 
MSzien. De eindredactie van deze serie wordt verzorgd door Raymond 
Timmermans.

Op de volgende Internetsites is meer informatie te 
vinden:

www.bpv.nl, de website van het Breed Platform Verzekerden 
en werk;
www.handicap.nl, de website van de Algemene bond voor 
gehandicapten (ANGO);
www.socialezekerheid.nl met officiële informatie over de 
sociale zekerheidswetgeving;
www.waoplein.nl en www.lva-nederland.nl sites vanuit de 
belangenbehartiging;
www.fnv.nl en www.cnv.nl sites van de twee grootste 
vakcentrales.

terug naar overzicht MSzien
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Nobelprijs voor MRI

Lauterbur en Mansfield gelauwerd

De Nobelprijs 2003 voor geneeskunde is toegekend aan de 
Amerikaanse natuurkundige Paul Lauterbur (1929) en de Britse 
scheikundige Peter Mansfield (1933). Ze kregen de prijs voor hun 
bijdrage aan de ontwikkeling van de MRI-scan. Met de MRI-scan zijn 
door middel van magnetische golven beelden te maken van hersenen en 
ruggenmerg. Door de Nobel-eer te geven aan Lauterbur en Mansfield 
vist de Amerikaanse wetenschapper Raymond Damadian achter het 
net.

Door: Trudy Mantel en Raymond Timmermans

Het Zweedse 
Karolinska
Instituut dat 
de jaarlijkse 
Nobelprijzen
toekent heeft 
het pleit 
beslecht: de 
eer voor de 
ontwikkeling van 
de MRI-scan 
komt Paul 
Lauterbur en 
Peter Mansfield 
toe en niet 
Raymond
Damadian.
Lauterbur en Mansfield hebben op 10 december 2003 het bij de prijs 
behorende bedrag gekregen van ruim 1,1 miljoen euro.

Dit ondanks grote advertenties in tal van Zweedse en Amerikaanse 

kranten, waarin Raymond Damadian meedeelt dat hij de ontdekker is van 
de MRI-techniek en dat Lauterbur en Mansfield die techniek alleen 
verder hebben ontwikkeld. Het Nobelprijsinstituut denkt er dus anders 
over, al zal het instituut volgens de regels pas over vijftig jaar bekend 
hoeven te maken hoe het tot dit oordeel is gekomen.

Trillingen
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging en gaat ervan uit dat je met 
een sterke magneet en radiogolven atomen in trilling kunt brengen en dat 
je die trillingen kunt waarnemen. Dit trillingsfenomeen, het MR-deel, is in 
de jaren veertig ontdekt door de Amerikaanse wetenschappers Felix Bloch 
en Edward Mills Purcell, die hiervoor in 1952 de Nobelprijs voor 
natuurkunde kregen.

De MR-techniek is oorspronkelijk gebruikt om scheikundige en 
natuurkundige processen te volgen. Pas sinds 1973 bleken er ook 
toepassingen mogelijk in de geneeskunde. En dat nu is vooral de verdienste 
van Lauterbur en Mansfield. Zij hebben het namelijk mogelijk gemaakt om 
in het menselijk lichaam de atoom-signalen te vertalen in beelden, het I-
deel. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van het gegeven dat het 
menselijk lichaam voor een groot deel uit water bestaat.

Het lukte Lauterbur om tweedimensionale afbeeldingen te maken, dus in 
een plat vlak. Mansfield verfijnde deze techniek. Hij maakte het beeld 
beter bruikbaar door het met behulp van modellen en computers te 
analyseren: de MRI-scan.

Na 1980 ging het daar heel snel mee. Steeds vaker gingen ziekenhuizen de 
niet van risico ontblote kijkoperaties of röntgenfoto's vervangen door 
pijnloze MRI-scan. Op dit moment staan er over de hele wereld verspreid 
ongeveer 22.000 MRI-scanners, die jaarlijks zo'n 60 miljoen scans maken. 
En dit inmiddels van alle organen. Zo zijn met een MRI-scanner bij 
voorbeeld de plaats en de aard van een tumor vast te stellen maar net zo 
goed de veroorzakers van gewrichtsklachten, van hernia's tot zere 
knieschijven.

Multiple Sclerose

Ook voor mensen met MS blijkt de MRI-scanner van belang, omdat met de 
MRI-techniek afwijkingen in hersenen en ruggenmerg nauwkeurig zijn 
waar te nemen. Waarmee de diagnose MS een stuk zekerder is geworden. 
Vroeger zei de dokter op grond van zijn onderzoek en een ruggenprik: 
"Waarschijnlijk MS". Tegenwoordig is dat geworden: "Bijna zeker MS". 
Bovendien zijn met MRI effecten van behandelingen zichtbaar te maken. 
Zo is bijvoorbeeld objectief vast te stellen of medicijnen echt werken.



MRI van beide hersenhelften
Gele pijl= typische MS lesies

Rode pijl= hersenvocht
in hersenkamers

Het grote voordeel van de MRI-scan is, 
dat het voor de patiënt veel minder 
belastend is dan sommige andere 
technieken. Het doet geen pijn, er 
hoeft niet geprikt of gesneden te 
worden en er komt geen straling aan te 
pas. Wel moet iemand lang stilliggen om 
een goed beeld te krijgen, vooral als het 
gaat om een scan van het ruggenmerg of 
van het hele lichaam. Dat langdurige 
verblijf in een kleine ruimte kan voor 
mensen die last hebben van engtevrees, 
claustrofobie, problemen opleveren, 
hoewel de apparaten tegenwoordig wel 
groter zijn dan de eerste modellen. In 
Nederland is deze toepassing van MRI 
bij mensen met multiple sclerose het 
verst gevorderd in het MS-Centrum van 
de Amsterdamse Vrije Universiteit.

Natuurkundige en chemicus
Overigens maakt deze Nobelprijs voor de Geneeskunde weer eens 
duidelijk dat letterlijk met man en macht wordt gewerkt aan de oplossing 
van problemen die MS veroorzaakt. Lauterbur en Mansfield zijn immers 
een natuurkundige en een chemicus die het met hun werk mogelijk hebben 
gemaakt het verloop van MS en andere ziekten te volgen. Lauterbur 
ontving eerder voor zijn vinding onder meer al de dr. A.H. Heineken-prijs 
voor Medicijnen van de Koninklijke Nederlandse Academie voor 
Wetenschappen (KNAW).

Of de Amerikaan Damadian ook nog eens de eer krijgt die hij claimt als 
het om MRI gaat? In grote advertenties, onder meer in de Washington 
Post, eist hij van wel. Hij beschuldigt het Nobelprijs-comité ervan te 
proberen de geschiedenis te herschrijven. Volgens hem heeft hij al in 
1970 de ontdekking gedaan die leidde tot de ontwikkeling van de MRI-
techniek en hebben Paul Lauterbur en Peter Mansfield die techniek alleen 
verder ontwikkeld en verbeterd.

Het zal de mensen met MS een zorg zijn...

Verder lezen over dit onderwerp:
www.nobel.se: de officiële website over de Nobelprijzen
www.natuurkunde.nl: meer uitleg over de MRI-scan
www.neurochirurgie-zwolle.nl/mri.html: uitleg MRI-scan en 
foto's
www.magres.nottingham.ac.uk/~mansfield/: informatie over 
Prof. Peter Mansfield
www.beckman.uiuc.edu/faculty/lauterbu.html: informatie 
over Prof. Paul Lauterbur
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