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naMenS
Rondom MS: een nieuw jaar, nieuwe kansen...

MSweb is in recordtijd uitgegroeid tot een veelomvattend computermedium van, over 
en voor mensen met MS. Krap zes jaar na de oprichting is MSweb dé site op het 
gebied van multiple sclerose in Nederland. 

Zo’n dertig vrijwilligers inmiddels, plus één part-time beroepskracht, zorgen er 
dagelijks voor, dat mensen met MS goed op de hoogte kunnen zijn van wat er gaande 
is op het gebied van deze ziekte en van alles wat erbij hoort. Bovendien blijkt MSweb 
steeds meer een populair platform voor mensen met MS om gedachten en ideeën uit 
te wisselen. 

De grootste beloning voor de makers is, dat er soms dagen zijn waarop de tellers van 
de site meer dan duizend bezoekers registreren! Van over de hele wereld, tot aan 
Zuid-Afrika toe. 

Sedert tweeëneenhalf jaar weten de MSwebbers zich bij hun werk in het bijzonder 
gesteund door de Stichting MS Research. Beide organisaties hebben bij herhaling 
uitgesproken dat het van groot belang is zo goed en zoveel mogelijk voorlichting te 
geven over MS, in het bijzonder dan nog over onderzoek naar de oorzaak en over de 
behandeling van MS. Reden voor MS Research om financieel aan MSweb bij te dragen. 

Van het medium MSweb is het magazine MSzien sinds januari 2003 een van de vele 
producten. MSzien levert eenmaal per twee maanden gebundeld de meest 
uiteenlopende informatie over onderwerpen als medische zaken en onderzoek, wetten 
en rechtszaken, de inbreng en bemoeienis van politiek en overheid, over wonen, werk, 
zorg, hulp, sociaal-economische zaken en doet daarbij geschreven portretten van 
mensen met de ziekte multiple sclerose. Nu gebeurt dat nog alleen virtueel, op de 
computer te lezen, maar MSzien draagt al enige tijd uit, ook te willen proberen het 
magazine in druk te laten verschijnen. Van MSzien een echt papieren tijdschrift te 
willen maken, dat zo mogelijk nog meer artikelen en meer pagina's kan bevatten dan 
MSzien nu.  

Als het even kan, een blad maken dat primair gericht is op mensen die lijden aan MS 
maar dat tegelijkertijd geschikt is voor andere mensen die, uit welke hoofde dan ook, 
geïnteresseerd zijn in, of te maken hebben met ontwikkelingen rondom de ziekte. Een 
blad vergelijkbaar met het Engelse MS Matters dat daar zes keer per jaar 
verschijnt. Een magazine met ruimte voor alle disciplines in de zorg voor mensen met 
MS, de behandeling, begeleiding, de opvang. Bedoeld voor artsen tot en met 



apothekers, en niet in het minst natuurlijk ook voor de mensen met MS zelf. Een blad 
dat in Nederland dan wellicht beter niet direct gebonden zou moeten zijn aan één 
organisatie of instelling. Niet alleen een patiëntenblad dus, ook niet alleen een 
medisch-wetenschappelijk blad, maar een magazine over echt alles wat met MS te 
maken heeft.

Nou zijn er in ons land wel enkele bladen die aan stukjes van dit profiel beantwoorden, 
maar nogal versnipperd. Zo is er het blad MenSen van de MS Vereniging Nederland 
(MSVN): zes keer per jaar 24 pagina's met vooral informatie over mensen met MS, 
met name de leden van de MSVN zelf. En ook is er het blad Nieuwslijn, van die andere 
patiëntenorganisatie, het Nationaal MS Fonds: vier keer per jaar, met uiteenlopende 
informatie onder het motto ‘door mensen met MS, voor mensen met MS’. Tweemaal 
per jaar is er dan nog de nieuwsbrief van MS Research, met vooral voorlichting over 
de stand van zaken bij het - gesubsidieerde - onderzoek naar MS in Nederland. Maar 
er is dus geen allesomvattend MS-blad. 

Pogingen om met zijn allen dit jaar rond de tafel te komen en te praten over zo’n 
gezamenlijk te maken tijdschrift, zijn helaas mislukt. Met name de twee 
patiëntenorganisaties hebben afhoudend (MSVN: ‘Niet opportuun’) tot afwijzend (het 
Nationaal MS Fonds: ‘Niet wenselijk’) gereageerd. Uit hun negatieve reacties bleek 
dat zowel de MSVN als het MS Fonds menen dat zij zelf al ruimschoots voorzien in 
een veelzijdige MS-periodiek, hetgeen waarneembaar geenszins het geval is. En 
ofschoon het idee voor een nieuw te maken blad een eervolle vermelding kreeg bij de 
uitreiking van de Biogenprijs 2003, vielen uiteindelijk met Biogen toch ook de vijf 
andere belangrijkste farmaceuten op het gebied van MS af als mogelijke financiers 
van het project. 

Maar mirakels... toch gaat het er van komen. Niet 
meteen die dikke allesomvattende periodiek, maar 
dan maar een stapje terug, een dunner, een 
thematisch blad. Dan maar de diverse 
onderwerpen stuk voor stuk behandeld, zoals dat 
elders in de wereld trouwens ook wel gebeurt, 
zoals in het internationale blad ‘MS in Focus’. 
Want MS Research heeft besloten haar 
Nieuwsbrief voort te zetten onder de nieuwe 
titel Rondom MS en dit blad dan meteen dat 
beoogde bijzondere karakter te geven. Een blad 
geschreven door de mensen met MS van MSzien, 
allen vrijwilligers. Een blad dat de 
belangstellenden helemaal niets extra hoeft te 
kosten. Het is namelijk om te beginnen bedoeld 
als een fors feestelijk cadeau voor de vaste 
donateurs van MS Research, bij de viering in 
2005 van het zilveren jubileum van deze stichting. Rondom MS zal al op 6 januari voor 
het eerst verschijnen en wel in een oplaag van honderdduizend exemplaren. Voor 
verderop in het jaar zijn nog twee nummers voorzien. 

Wilt u die beslist niet missen, meldt u dan als donateur van de Stichting MS Research 
in Voorschoten door minimaal 15 euro over te maken op giro 6989, onder vermelding 
van Rondom MS.  
Een nieuw jaar, nieuwe kansen, zullen we maar denken! In elk geval iets om met zijn 
allen naar uit te kijken in 2005. En voor nu: mooie feestdagen toegewenst. We zien u 
graag terug bij de volgende edities, dan zowel van virtuele magazine als van het 
nieuwe papieren blad. 

De Redactie, 17 december 2004 
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Werken met MS (5)

Duizenden met MS krijgen lagere uitkering

Naar schatting enkele duizenden arbeidsongeschikt rakende mensen met MS 
krijgen binnenkort een minder hoog uitkeringsrecht dan voorheen. Alleen de 
huidige klanten van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
maken kans op onverkort behoud van hun uitkering. En dan nog alleen als ze op 1 
juli 2004 vijftig jaar of ouder waren. Nu dit duidelijk is, verlengt MSzien de in 
februari 2004 afgesloten serie ‘Werken met MS’.

Door: Rien Schutjes* 

Uitsluitend de mensen die al enige tijd een 
WAO-uitkering hebben en ouder zijn dan 
vijftig jaar zullen na de 
‘herbeoordelingsoperatie’ door het 
Uitkeringsinstituut
werknemersverzekeringen (Uwv) uiteindelijk 
waarschijnlijk op het zelfde bedrag 
uitkomen. Alle anderen moeten rekening 
houden met een duidelijke verslechtering van 
hun financiële positie, ook als ze een 
ongeneeslijke chronische ziekte hebben als 
MS.

Het is uit de staatjes van het Uwv niet te 
halen hoeveel uitkeringsgerechtigde 
arbeidsongeschikten met MS er op dit 
moment precies zijn. MS zit daar in de categorie ‘ziekten van het centraal 
zenuwstelsel’, waartoe naast MS onder meer de Ziekte van Parkinson en epilepsie 
behoren. In die categorie kent het Uwv ruim 30.000 uitkeringsgerechtigde 
arbeidsongeschikten, van wie meer dan de helft 50 jaar of ouder. Dus krijgen 15.000 
mensen voluit te maken met de nieuwe, ‘onvoordelige’ regels.  Op grond van medische 
statistieken is het aannemelijk, dat 10 tot 20 procent van hen MS hebben. Zo 
berekend zijn er straks 1500 tot 3000 mensen met MS die er financieel op achteruit 
gaan. 

Sociaal akkoord
Even leek het erop dat het Sociaal Akkoord van 6 november 2004 tussen Kabinet, 
werkgevers en werknemers dit onheil had afgewend. Zeker toen ook nog eens bekend 

nieuw werk; voor sommige mensen met MS 
zal dat alleen kunnen als de werkplek 

rolstoeltoegankelijk is... 

raakte, dat als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep ‘de hele 
procedure van herkeuringen op losse schroeven staat’, zoals kranten schreven. Maar 
voor duizenden mensen met MS zal de werkelijkheid echt bitterder zijn. Want 
inmiddels – op 1 oktober 2004 – is het zogeheten ‘aangepaste Schattingsbesluit (aSB)’ 
van kracht en dit zal zeker voor alle nieuwe gevallen en mensen die jonger zijn dan 
vijftig tot een lager uitkeringsniveau leiden. 

MSzien heeft eerder al in vier artikelen de hoofdlijnen van de WAO-regels en de al in 
gang gezette veranderingen op dit terrein uitgelegd. Zie hiervoor de serie ‘Werken 
met MS’ in de nummers 4, 5 en 6 van MSzien vorig jaar en nummer 1 van 2004. In die 
artikelen was onder meer te lezen dat er een geheel nieuwe WAO aankomt. Inmiddels 
staat vast dat dit niet eerder dan 1 januari 2006 het geval zal zijn. De behandeling 
van die nieuwe WAO door de Tweede Kamer moet namelijk nog plaatshebben en 
vervolgens komt de Eerste Kamer nog aan zet. Overigens praten we dan niet meer 
over de ‘WAO’ maar over de regelingen Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 
(IVA).

Er heeft het afgelopen jaar al wel één ingrijpende verandering plaatsgehad. Het 
‘Schattingsbesluit’ voor het vaststellen van arbeidsongeschiktheid is namelijk 
aangescherpt en die aanscherping is op 1 oktober 2004 van kracht geworden. 
Bovendien is het Uwv met dat besluit in de hand begonnen aan 'herbeoordeling' van 
bestaande WAO-gevallen. 

Bestaande regels
Eerst nog maar eens de bestaande regels langs gelopen. Die komen hierop neer: 

        Krijg je de diagnose MS en heb je een baan dan zul je meestal merken dat de 
ziekte niet meteen tot ernstige belemmeringen leidt in het werk. Probeer dan zo 
veel mogelijk op de oude voet door te werken. Je bent niet verplicht die diagnose 
te melden aan de werkgever. Dat is trouwens meestal ook niet zo verstandig met 
het oog op je loopbaanontwikkeling. 

        Zodra je merkbare belemmeringen gaat ondervinden in je werk is het handig om in 
elk geval je collega's en direct-leidinggevende in te lichten. Pas als je klachten je 
sterk gaan belemmeren, ontkom je niet aan een ziekmelding. Je krijgt dan te 
maken met de zogeheten Arbo-arts, de bedrijfsarts. 

        In deze fase kun je met je werkgever en de Arbo-arts samen een plan maken voor 
werkaanpassingen. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om 
hieraan zoveel mogelijk mee te werken. 

        Niettemin kunnen de klachten ertoe leiden dat je geen werk bij je oude werkgever 
meer kunt doen. Dan gaat het er om te beginnen om, een baan voor je ergens 
anders te vinden, dit met gebruikmaking van voorzieningen in de Wet Reïntegratie 
Arbeidsgehandicapten (REA). 



        Als ook dat niet lukt, gaat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(Uwv) bepalen in hoeverre je recht krijgt op een uitkering op grond van de WAO. 
Hiermee komt dan tegelijkertijd vast te staan of en in hoeverre je moet 
terugvallen op andere sociale regelingen zoals de Werkloosheidswet (WW) en de 
Bijstand.

‘Herbeoordeling’ 
Maar er komt zoals gezegd op dit gebied een geheel nieuwe wet- en regelgeving aan. 
Een van de gevolgen daarvan is voor mensen met MS dat je er bij het vaststellen van 
arbeidsongeschiktheid zeker niet meer vanuit mag gaan dat je ziekte uiteindelijk als 
vanzelfsprekend leidt tot een volledige WAO-uitkering.  

Vooruitlopend op die nieuwe WAO, is op 1 oktober 
2004 het aSB gaan gelden. Dit besluit is nu ook 
meteen al van toepassing op de bestaande 
uitkeringsgerechtigden, zij het alleen de ’50-
minners’. Voor de ouderen verandert er naar 
verwachting niet veel. 

Het aSB is de grond van de inmiddels begonnen 
‘herbeoordelingen’. Bij deze ‘herbeoordelingen’ 
gaat het om het opnieuw vaststellen van het 
percentage arbeidsongeschiktheid, met name op basis van de – in de eerste 4 
artikelen van deze MSzien-serie uitgelegde – ‘theoretische inkomensverlies’. 

Als er een arbeidsongeschiktheidspercentage resteert van meer dan 15 procent, 
blijft de huidige WAO de grondslag van het uitkeringsrecht en niet de nieuwe WAO. 
Maar dat betekent niet dat de feitelijke uitkering niet lager kan worden. Is dat het 
geval, dan kun je een werkeloosheidsuitkering (WW) aanvragen bij het Centrum voor 
Werk en Inkomen (CWI). Mocht er geen uitkeringsrecht WW – meer - bestaan, dan 
resteert de Wet Werk en bijstand., ofwel de gang naar de Gemeentelijke Sociale 
Dienst.

Als je het niet eens bent met het resultaat van de ‘herbeoordeling’, kun je in eerste 
instantie bij het Uwv bezwaar aantekenen en nadien eventueel bij de kantonrechter in 
beroep gaan. Het is dan van belang om je bij te laten staan door een juridisch 
deskundige.

Bij de ‘herbeoordeling’ moet de verzekeringsarts van het Uwv om te beginnen 
vaststellen onder welke voorwaarden, met welke beperkingen, je arbeid kunt 
verrichten. Het vaststellen van ‘volledige arbeidsongeschiktheid’ door de 
verzekeringsarts, zal in de praktijk nog maar in uitzonderingssituaties mogelijk 
blijken. De meeste mensen met MS zullen voortaan het predikaat ‘beperkt belastbaar’ 
krijgen.

De arbeidsdeskundige onderzoekt vervolgens, op basis van die beperkingen, of er 

functies aanwijsbaar zijn in Nederland, die voldoen aan de eisen van de 
verzekeringsarts. Die functies zijn te vertalen in een salaris dat de betrokkene zou 
kunnen verdienen. Dit heet ‘de theoretische verdiencapaciteit’. Het verschil tussen 
deze theoretische verdiencapaciteit en het salaris dat je vroeger hebt verdiend, is 
bepalend voor het uiteindelijke percentage arbeidsongeschiktheid.

Eisen aangescherpt
Op zich is deze methodiek niet veranderd ten opzichte van voorheen, maar zijn de 
eisen zoals gezegd wel aangescherpt. Zo hoeft de arbeidsdeskundige nog maar drie 
functies met drie arbeidsplaatsen vast te stellen om tot een eindoordeel te komen. 
Vroeger waren minimaal dertig beschikbare arbeidsplaatsen nodig. Verder mag de 
arbeidsdeskundige voortaan ook ‘algemeen gebruikelijke bekwaamheden’ zonder meer 
aanwezig achten, zoals eenvoudig computergebruik en dergelijke. Of je vroeger meer 
inkomsten had doordat je meer dan 38 uren per week werkte, telt niet meer mee. 

Uiteraard zal het resultaat van de ‘herbeoordeling’ zeer verschillend per individu zijn. 
Het klachtenpatroon is per MS-patiënt immers ook tamelijk verschillend. Het 
belastbaarheidspatroon dat de verzekeringsarts vaststelt, zal dus ook uiteenlopen 
per patiënt. Daarnaast spelen andere factoren een rol bij de beoordeling zoals 
opleiding, ervaring en het vroegere salaris.  

Het Kabinet verwacht dat ongeveer een kwart van de uitkeringsgerechtigden hun 
uitkering geheel of gedeeltelijk gaan verliezen. En er is geen reden om aan te nemen 
dat dit beeld voor mensen met MS gunstiger zal zijn. 

Arts en arbeidsdeskundige
Zoals in de eerste vier afleveringen van deze serie gesteld, krijg je voor de 
‘herbeoordeling’ eerst een uitnodiging van de verzekeringsarts, die een en ander met 
je  bespreekt. Vervolgens krijg je een uitgebreide voorlichting van de 
arbeidsdeskundige.

Die arbeidsdeskundige zal met jou tenslotte een zogeheten ‘reïntegratievisie’ 
opstellen. Die omvat een omschrijving van de manier waarop je, met ondersteuning, de 
beste kans maakt op nieuw, ander of meer werk. Voor sommige mensen met MS zal 
dat alleen kunnen lukken als te voorzien is in bijzondere voorzieningen. Zo zal de 
werkplek bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk moeten zijn, dient er een gehandicapten-
toilet beschikbaar te zijn, een rustplaats aanwezig, enzovoort. De ondersteuning 
krijg  je in principe van of via een reïntegratiebedrijf. Ook kun je dit zelf ter hand 
nemen door middel van een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO). Het plan 
dient dan echter aan uiteenlopende voorwaarden te voldoen, die je het beste eerst 
met de arbeidsdeskundige kunt bespreken. 

Concluderend kun je stellen: mensen met MS raken vaak - geleidelijk - 
arbeidsongeschikt. Iedereen die voor het eerst ziek is geworden op of na 1 januari 
2004, krijgt onverkort met de nieuwe arbeidsongeschiktheidswetgeving te maken 
krijgen, dit nadat tweemaal 12 maanden loondoorbetaling door de werkgever aan de 



orde is geweest. Hieraan is tevens het aangescherpte Schattingsbesluit (aSB) 
gekoppeld dat, vanaf 1 oktober 2004, ook van kracht is voor de mensen die al een 
uitkering in het kader van de WAO hadden. Ook zij krijgen in beginsel allemaal -  op 
de ‘50-plussers’ na - opnieuw een beoordeling om de mate van arbeidsongeschiktheid 
vast te stellen, maar blijven dan voor de financiële uitkomsten daarvan vallen onder de 
oude WAO. 

Al degenen die het aangaat krijgen over deze zaken bericht van het Uwv, of hebben 
dit al gehad, inclusief een globale tijdsindicatie. Tot zover voor nu. Zodra de nieuwe 
WAO eraan komt, zal MSzien aan dit onderwerp opnieuw aandacht schenken.

*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.
Op verzoek van de redactie van MSzien heeft Rien een serie over dit complexe 
onderwerp geschreven. De eindredactie hiervan is verzorgd door Raymond 
Timmermans. 
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Enkele belangrijke Internetsites:  
www.bpv.nl, de website van het Breed Platform Verzekerden en werk; 
www.socialezekerheid.nl, met officiele informatie over de sociale 
zekerheidswetgeving; 
www.fnv.nl en www.cnv.nl
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In gesprek met ds. Carel ter Linden

God en de Bijbel als medicijn (1)

Als er een God bestaat, wat is dan zijn bedoeling met een ongeneeslijke ziekte 
als MS? Straf? Laten zien wie er de baas is? Het lijken twee doodlopende 
sporen. Daarom hebben we een wisselwachter opgezocht, een van de bekendste 
op dit gebied van ons land: dominee Carel ter Linden, sinds kort lid van het 
Comité van Aanbeveling van MS Research. Met beide zijden vertrouwd dus. Een 
gesprek in twee afleveringen.

Door: Raymond Timmermans 

Dominee Carel ter Linden (1933) is eigenlijk al vijf 
jaar met pensioen, maar zaterdag 11 december 
2004 was hij toch weer uitgebreid aan het woord 
in de Nieuwe Kerk in Delft, tijdens de 
uitvaartdienst van Prins Bernhard. Citerend uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling. “(...) Al zei ik: laat het 
duister mij opslokken, het licht om mij heen 
veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor 
U niet donker zijn - de nacht zou oplichten als de 
dag, het duister helder zijn als het licht (...). Het 
licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft 
het niet in haar macht gekregen”.  

Geduldig gaat hij proberen je als het ware sleutels 
aan te reiken om die taal te verstaan. Zoals hij het ook met Prins Bernhard heeft 
gedaan. “Toen ik bij mijn laatste bezoek de Prins voorlas, luisterde hij vol aandacht, 
soms geroerd”. Een dominee met een bijzondere band met de koninklijk familie. Zo 
zegende hij het huwelijk in van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima, 
verzorgde hij de uitvaartdienst van prins Claus, was voorganger tijdens het huwelijk 
van prins Constantijn en prinses Laurentien en verrichtte de doop van Amalia, de 
dochter van prins Willem-Alexander en prinses Máxima. En nu dus de uitvaart van 
Prins Bernhard. 

Lot of straf
Wat hij in zijn praktijk als hervormd predikant vooral deed, doet hij nog steeds met 
volle overtuiging: verhalen uit de Bijbel duiden. Ook in zijn nieuwe rol als lid van het 
Comité van Aanbeveling van MS Research is hij hierop aan te spreken. “Ongetwijfeld 

Ds. Carel ter Linden 



zullen er mensen zijn, die hun MS ervaren als van God gezonden, zonder dat zij een 
antwoord weten op het Waarom. Zij aanvaarden hun lot mogelijk als iets uit Gods 
hand. In de trant van het bijbelse verhaal van Job, die al zijn tien kinderen, zijn 
knechten en vee verloor, door natuurgeweld en door invallen van benden, en tenslotte 
door een gemene ziekte werd gepijnigd. Niettemin zegt Job tegen zijn vrouw: Zouden 
wij het goede van God aannemen, en het kwade niet?”  

Carel ter Linden draait zich met een glimlach om: “Maar Goddank houdt deze Job dit 
godsvertrouwen niet lang vol. Want even later vervloekt hij de dag van zijn geboorte, 
en vraagt God of die er soms plezier in heeft hem te treiteren. Vrienden van Job 
vragen hem dan, om eens bij zichzelf na te gaan, waarom God hem zo straft. Want zij 
kunnen ziekte niet anders zien dan als een straf van God”.  

Het is soms alsof je Godfried Bomans (1913-1971) hoort: dezelfde toon, hetzelfde 
ritme. Zacht pratend. Een Godfried Bomans zonder pijp. ”Het aardige is dat aan het 
eind van het boekje over Job, God de vrienden veroordeelt en Job in het gelijk stelt! 
En het is sowieso opvallend dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament Gods 
profeten nooit aan de kant van de ziekte staan, maar altijd aan de kant van de zieke”. 

Dominee Ter Linden zegt het bij herhaling: “De Bijbel is geen gemakkelijk boek 
Verhalen over een God die zijn eigen schepping vernietigt door een watervloed en 
daar vervolgens spijt van heeft. Of over een man, uit een maagd geboren, die over het 
water loopt en uit de dood op staat. Ze zijn voor velen geheimtaal...”  

Wandelen over het water
Ergens uit een la duikt hij zijn eigen laatste boek op: ‘Wandelen over het water’. 
Daarin interpreteert hij Bijbelse verhalen. Waarbij opvalt, hoe hij wat in de Bijbel te 
lezen is als het ware relativeert. Hij legt met nadruk uit, dat 
de bijbelauteurs zoveel aan Jezus toeschrijven dat Jezus 
vrijwel zeker nooit zal hebben gezegd of gedaan. “Dus als je 
leest dat er wonderen zijn gedaan, moet je dat eigenlijk niet 
letterlijk nemen. Ga er maar van uit dat Jezus  niets heeft 
gedaan dat de wetten van de natuur doorbreekt. Het gaat in 
die wonderverhalen niet om feitelijke gebeurtenissen, het zijn 
verhalen met een boodschap”. 

Die kanttekening maakt hij bij vele bekende verhalen, zoals 
dat van de ‘wonderbare broodvermenigvuldiging’, ‘het 
veranderen van water in wijn’, tot zelfs de ‘Opstanding’ toe. Carel ter Linden: “Je 
hebt hier te maken met theologie, niet met chronologie of als het om de geboorte uit 
een maagd gaat om gynaecologie. Het zijn verhalen die zich vaak in een raadsel aan 
ons voordoen. Het gaat erom dat wij die verhalen zelf proberen te ontraadselen. Het 
zijn verhalen met indringende beelden die daardoor voor goed op ons netvlies staan. 
Dat is de bedoeling. Het gaat niet om een weergave van feiten maar om verhalen die 
je tot een bepaald geloofsinzicht willen brengen”. 

Vijfentwintigste
Carel ter Linden begon niet als een jonge dominee, want hij nam pas op zijn 
vijfentwintigste het besluit predikant te worden. “Ik studeerde eerst rechten, met 
het doel werkzaam te zijn op sociaal gebied. Mijn studentenpredikant, bij wie ik in dat 
jaar catechisatie volgde, dacht er echter anders over, en vroeg mij ernstig te 
overwegen theologie te gaan studeren. Ik heb mijn rechten toen eerst afgemaakt in 
de vorm van een vrije studierichting, wat mij de mogelijkheid gaf de nodige vakken te 
laten vallen en andere te kiezen. Zo beleefde ik veel plezier aan sociologie en 
rechtsfilosofie. Ik heb nooit spijt gehad van deze ommezwaai, en ben daarna met hart 
en ziel predikant geworden”. Drie jaar legerpredikant in Ossendrecht en Den Bosch 
en vervolgens predikant in Hoogvliet, Oegstgeest en tenslotte de Kloosterkerk in Den 
Haag, 

Zijn drijfveer?
“Je moet van mensen houden, en met ze willen meedenken over de vragen die ze je 
voorleggen. Je moet gegrepen zijn door de wijsheid van die oude verhalen, die de kerk 
zondag aan zondag laat horen, en waarin het oude Israël zijn ervaringen met het leven 
voor zijn kinderen en kindskinderen heeft bewaard. Verhalen die door mensen in de 
gehele wereld als diepe wijsheid zijn herkend. De Bijbel is dus wat mij betreft geen 
kerkelijk bezit, het is ons aller bezit, en ik ben het gelukkigst als ook mensen buiten 
de kerk erdoor geboeid blijken. Zo hoop ik van harte dat de Nieuwe Bijbelvertaling in 
veler handen komt en ver buiten de oevers van de kerk zal treden. Ik geloof ook 
steeds minder in een scheidslijn tussen gelovigen en niet-gelovigen. Die scheidslijn 
loopt denk ik dwars door ieders eigen ziel heen”. 

Diede
Zijn vrouw Diede, met wie hij drie kinderen kreeg, is acht jaar geleden overleden. Hij 
woont nu in een flat in Leidschendam, samen met zijn nieuwe partner Tineke van der 
Weij, Zorgdirecteur Regio West van de Koninklijke Effatha&Guyot Groep, een grote 
zorg- en onderwijsinstelling voor met name mensen die doof zijn of slechthorend.

Als hij er de tijd voor vindt, treedt hij als tenor op in huisconcerten, waarbij 
Schubert, Schumann en Richard Strauss tot zijn favorieten horen. “Nieuw voor me is, 
dat er meer en meer verzoeken uit de samenleving komen, om mij ergens voor een 
maatschappelijk doel in te zetten, of  ergens een toespraak te houden. Zo kwam ook 
de Stichting MS Reseacrh naar mij toe, om vanuit de behoefte om ook een lijntje te 
leggen naar de kerken, dit MS-werk op enigerlei wijze publiekelijk te steunen. U moet 
weten: ik heb een zwager die MS heeft, in lichte mate gelukkig, en ik ken twee 
anderen met een zwaardere vorm. De één kan niet meer lezen en moet met veel 
worden geholpen, terwijl de ander het eigenlijk redelijk goed maakt. Er zijn, heb ik 
wel gemerkt, vele vormen. Maar goed: ik heb dus met volle overtuiging tegen MS 
Research gezegd, graag wat voor ze te willen doen”.  

In zijn flat doet veel denken aan zijn hoofdbezigheid: lezen en verklaren wat 
geschreven is. Honderden boeken, boeken, boeken. In een zo’n volle kast staat 
onopvallend de trouwfoto van Willem-Alexander en Máxima. Daar ook ligt een van zijn



eerdere boeken. ‘Een land waar je de weg niet kent’. Over de omgang met mensen in 
rouw. “Om de rouwenden in ons midden beter te begrijpen en tot steun te zijn”. 
Geschreven met als basis zijn vijftien jaar ervaring met door hem geleide 
gespreksgroepen voor rouwenden.

“Gesprekken met en tussen lotgenoten zijn altijd heel helpend. Ga er vooral mee door, 
zei me iemand... u hebt geen idee hoe genezend dat werkt. Dus heb ik het jaren 
gedaan en heeft de Kloosterkerk dit werk ook na mijn vertrek voortgezet”.

Steun
Kan dan de Bijbel en de daarin beschreven God in zekere zin een steun zijn, een 
medicijn?
“De mens van deze tijd heeft moeite zich zoiets als een God, zeg maar een laatste 
Werkelijkheid van dit leven, voor te stellen. Maar zonder een gezamenlijk besef van 
wat wel en wat niet kan in deze wereld, gaan we er met zijn allen aan. En juist op die 
vraag kunnen die oude verhalen richting wijzen en ons nóg inspireren. Ik weet wel, 
daarmee heb ik de vraag naar het waarom van ziekten niet beantwoord. Het enige wat 
ik kan zeggen is, dat niet alleen de méns van God een grote vrijheid heeft ontvangen - 
wij kunnen elkaar immers maken en breken - maar dat kennelijk ook de natúúr een 
eigen speelruimte heeft gekregen, waarbinnen God evenmin ingrijpt. En in die natuur, 
die even heerlijk is als vreselijk – kanker en MS zijn immers óók natuur! – kan daarom 
ook ik niet onmiddellijk de hand van God zien”.  

Op de kaft van zijn boekje staat het opvallende, onlangs in Stockholm gestolen 
schilderij De Schreeuw van Edward Munch (1893). Carel ter Linden heeft het boekje 
geschreven in de zomer van 1995 en voorzien van een ontroerend voorwoord: “In deze 
tijd, waarin ik de laatste hand leg aan dit boekje, weten wij sinds kort dat mijn vrouw 
Diede ongeneeslijk ziek is. De werkelijkheid die ik in het boekje heb getracht te 
beschrijven, komt hiermee onverwacht dichtbij”. 

In het volgende nummer van MSzien deel 2 van dit gesprek met dominee Ter Linden, 
waarin hij naast ziekte vooral praat over de dood. Met daarin de opmerkelijke 
uitspraak: “Ik vind euthanasie een zegen om een ondraaglijk ziekteproces te kunnen 
beëindigen”. 
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Renée vijfentwintig jaar zonder klachten 

‘En plots val ik op m’n gezicht’ 

Renée Verwers (1958) krijgt op een avond in de dancing last van slapende 
voeten. Het is 1979, Renée is 21 jaar. Het zijn symptomen van MS, maar 
Renée weet dat niet. Vijfentwintig jaar lang heeft ze bijna nergens last van. 
Pas in het voorjaar van 2004 begint de MS voor het eerst echt op te spelen. 
In theorie heeft Renée altijd met die mogelijkheid rekening gehouden. Maar 
in de praktijk blijken de nieuwe klachten die nu eens niet vanzelf overgaan 
een behoorlijke dreun te betekenen. 

Door: Nora Holtrust 

Renée groeit op in een traditioneel gezin. Haar vader, 
longarts, maakt lange dagen in het ziekenhuis. Moeder 
wacht thuis met thee en koekjes als Renée en haar jongere 
zusje uit school komen. Een aantal jaren later komen er 
nog eens twee zusjes bij. Een gezellig druk gezin waar 
Renée met warmte aan terugdenkt. En niet te vergeten die 
heerlijke kampeervakanties, zomers op Corsica, als vader 
eindelijk eens een maandlang tijd voor zijn gezin heeft. 

De familie Verwers woont eerst in Utrecht maar verhuist 
na een jaar of zes naar Zwolle. Daar gaat Renée naar de 
lagere school en vervolgens naar het Gymnasium. Ze is een echt Bèta-meisje en 
kiest na het eindexamen Gymnasium  voor biochemie op de Analistenschool in 
Groningen, een opleiding vergelijkbaar met de huidige HTS. 

Slapende voeten 

Als Renée derdejaars student is, krijgt zij op een avond in de dancing last van 
slapende voeten. “Ik schonk daar eerst niet echt veel aandacht aan, maar in de 
twee dagen daarna trok het slapende gevoel omhoog, totdat alles vreemd 
aanvoelde”, vertelt Renée. Alleen haar hoofd voelt nog normaal. 

Renée Verwers



Er volgt een ziekenhuisopname, op verzoek van Renée in Zwolle, omdat haar vader 
daar werkt. “Daar zijn toen diverse onderzoeken gedaan zoals een lumbaalpunctie. 
Ik heb een week in het ziekenhuis gelegen en veel geslapen. Maar na een aantal 
dagen trok het slapende gevoel langzaam weg en na enkele weken was alles weer 
normaal. De neuroloog vertelde me dat ze niet goed wisten wat er was geweest. 
En omdat mijn klachten ook waren verdwenen heb ik me er eigenlijk niet meer 
mee bezig gehouden”. Achteraf weet Renée dat de neuroloog wel degelijk een 
vermoeden van MS had, maar dat heeft hij, in overleg met haar vader, toen niet 
aan haar verteld. Achteraf gezien is Renée er blij mee dat haar vader dat toen zo 
heeft beslist. “Ik zou dat als een groot probleem met me hebben meegedragen en 
me er vreselijk veel zorgen over gemaakt hebben. Maar omdat ik van niets wist 
kon ik al die jaren onbezorgd m’n gang gaan.”

Grote Stad 

Na haar afstuderen vertrekt Renée in 1981,  samen met haar jeugdliefde Remko, 
van Groningen naar Rotterdam. Beiden voelen zich het beste thuis in een grote 
stad. Renée solliciteert als onderzoeks- en ontwikkelingsanaliste bij het 
Zuiderziekenhuis en werkt daar nu nog steeds. Dat wil zeggen, het ziekenhuis is 
een aantal jaren geleden gefuseerd met het Clara Ziekenhuis en die twee samen 
heten nu Medisch Centrum Rijnmond Zuid (MCRZ).

Na acht jaar samenwonen vinden Renée en Remko het tijd voor een gezin. Ze 
trouwen in 1987 en krijgen al spoedig daarna twee zoons. Als de jongste zoon 
ruim een jaar is, voelt Renée her en der op haar lichaam ‘slapende plekjes’. “Ik 
vond het wel raar en ben er maar eens mee naar de huisarts gegaan”, vertelt ze. 
Die huisarts regelt een afspraak bij dr. P.J Koudstaal, de toenmalige MS-
deskundige in het Dijkzigt Ziekenhuis.  

MS = rolstoel

Renée is er dan inmiddels achter, dat bij haar verblijf in het ziekenhuis tijdens 
haar studententijd, het woord MS is gevallen. “Maar MS, dat associeerde ik met 
een rolstoel. Ik weet nog dat één van mijn klasgenoten op de lagere school een 
oudere zus had met MS. Die zat in mijn herinnering in een rolstoel. Dus dat ik MS 
zou hebben, dat kwam me wel heel onwaarschijnlijk voor”.

Dr. Koudstaal hoort het verhaal van Renée aan “en legde op een goede, weinig 
verontrustende, manier uit dat hij vrijwel zeker was dat het hier om MS ging”. 
De daarna gemaakte MRI bevestigt deze diagnose. “Volgens dr. Koudstaal kon er 
best opnieuw een lange periode niets gebeuren”, herinnert Renée zich, “omdat ik 
nu ook al tien jaar zonder klachten was. Maar, zekerheid daarover kon hij ons 
niet geven”.

Gewoon doorgaan

“We zijn destijds niet echt van de diagnose 
geschrokken en gewoon doorgegaan met ons 
leven. Ik kookte, deed boodschappen, was 
actief op de school van de kinderen, deed nog 
ander vrijwilligerswerk. En natuurlijk bleef ik 
werken, want mijn baan als onderzoeks- en 
ontwikkelingsanaliste is me heel dierbaar. We 
maakten elke zomer bergtochten, we 
tennisten en bleven dat ook doen. En vorig 
jaar zijn we nog met zijn vieren een week 
naar New York geweest, heerlijk slenteren in 
zo’n grote stad.

Natuurlijk was ik wel eens moe, maar ja, dat 
is iedereen wel eens. Terugdenkend, heb ik 
wel eens een paar keer een vlek voor mijn oog 
gehad en ik ben een keer aan één oor doof 
geweest. Maar ja, zoiets was dan na een paar weken weer over”. 

Renée herinnert zich achteraf wel dat ze een jaar of zes geleden een flinke 
infectie heeft gehad “en daarna hield ik wat last van mijn been. Het tennissen 
ging slechter en ik ben toen met skiën gestopt. Nou ja, daar was ik toch al niet  
goed in. En eigenlijk ook met het idee van: als je ouder wordt, gaan sommige 
dingen wat minder, dus ook bij mij. Maar echte beperkingen bracht de MS dus 
niet met zich mee”, meent Renée. 

Na vijfentwintig jaar 

De eerste kennismaking van Renée met MS, de slapende voeten in de dancing, dat 
is nu 25 jaar geleden. Vijfentwintig jaar nauwelijks merkbare MS. Dit jaar komt 
daar verandering in. “In april van dit jaar kreeg ik een vlek voor mijn oog. Lastig 
met tennissen en daarbij kreeg ik veel last van duizeligheid. Zo duizelig dat ik er 
soms misselijk van was”. Op advies van een neuroloog, een nieuwe, want dr. 
Koudstaal is inmiddels werkzaam als hoogleraar, krijgt ze een prednisonkuur in 
het ziekenhuis. 

Renée gaat al gauw weer aan het werk maar de klachten blijven aanhouden. De 
neuroloog adviseert haar het een poosje kalm aan te doen en dat blijkt een goed 
advies. Langzaam krabbelt ze er weer bovenop, lijkt het. Nou ja, tennissen, dat 
gaat niet meer en na een half uurtje lopen gaat ze met haar voet slepen. Maar 
Renée is een doorzetter en bovendien houdt ze van haar werk. En de dagen dat ze 
niet werkt, gaat ze wandelen, om het lopen te verbeteren.  

Renée Verwers op haar werk 



Dan, half augustus, vertelt Renée, “val ik plots na een half uur lopen plat op m’n 
gezicht. Tanden kapot, lip kapot en een grote deuk in m’n zelfvertrouwen. En toen 
ik eind augustus vlak bij ons in de buurt een bloemetje wilde halen, merkte ik dat 
ik misschien nog wel slechter liep. Ook anderen zagen dat aan mij en als ze er iets 
van zeiden, liep ik meteen nóg slechter”. Terug bij de neuroloog “viel het volgens 
de neuroloog met mijn benen wel mee maar ik durfde in mijn eentje bijna de deur 
niet meer uit”. Wel krijgt ze een verwijzing naar een uroloog, om de vele 
blaasontstekingen onder controle te krijgen, en naar een revalidatie-arts.  

Revalidatie

“De revalidatie-arts heeft me een mooie elleboogkruk opgeleverd, om weer 
zekerheid bij het lopen te krijgen”. En via de revalidatie heb ik onlangs ook met 
een maatschappelijk werkster gepraat, om alles op een rijtje te zetten. Dat vind 
ik heel prettig want ik heb de neiging om mezelf in een negatieve spiraal te 
krijgen”. Door het praten met de maatschappelijk werkster, ziet Renée het leven 
toch weer wat positiever tegemoet. 

MS speelde in het gezin van Renée geen rol van betekenis. De jongens, inmiddels 
15 en 16 jaar, wisten het wel, maar het deed ze niet zoveel, denkt Renée. En nu 
zij duidelijk meer last heeft, zijn de mannen van het gezin er nog steeds tamelijk 
laconiek onder. Maar Renée zelf, inmiddels 46, zit niet meer zo lekker in haar vel. 
“Voor mijn gevoel zit ik nog steeds in een Schub. En die twijfel. Waar gaat dit 
heen? Wordt het wel weer beter of gaat het steeds slechter? Ik heb hier 
natuurlijk geen ervaring mee, altijd kleine klachten die voor een groot deel weer 
vanzelf verdwenen. Dat is dus eigenlijk een behoorlijke domper.  

In theorie heb ik er altijd rekening mee gehouden dat er iets zou kunnen 
gebeuren. Maar dan wel zo van, als dat gebeurt is het vroeg genoeg om me druk 
te gaan maken. Zo heb ik tot nu toe geleefd. Nou druk maken doe ik me nu dus 
echt wel! Ik heb een behoorlijke dreun gehad en de onzekerheid over hoe het 
verder zal gaan vind ik heel moeilijk”. 
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Misschien maken Brusselse regels Amsterdam beter

Toegankelijkheid tussen droom en daad

Er zijn zo langzamerhand heel wat regels om mensen met een handicap beter 
toegang te geven tot de openbare ruimte: de straten, de publieke gebouwen, 
het openbaar vervoer. Maar de praktische uitvoering daarvan valt bitter tegen. 
Willen en doen blijken vaak twee verschillende begrippen. En dat is zelfs zo in 
een stad als Amsterdam, waarvan je zou denken dat er alles kan, ook op dit 
gebied. Tijd voor een verhelderend gesprek met een deskundige.

Door: Hanneke Douw 

“Wat verbeteren van de toegankelijkheid 
betreft doen natuurlijk een heleboel mensen 
zeer hun best, ook in Amsterdam. Maar wat is 
toegankelijkheid als je voor het binnenkomen 
in de nieuwste bioscoop afhankelijk bent van 
een personeelslift die alleen bediend kan 
worden door een medewerker? Hoe vrij 
beweeg je je dan?”  

Aldus Bart Weggeman, beleidsmedewerker van 
de Stichting Gehandicapten Overleg 
Amsterdam (SGOA). Waarschijnlijk de 
grootste regionale koepel van en voor 
gehandicapten in ons land. Al een kwart eeuw 
geleden speciaal opgericht “om te ijveren voor 
een Amsterdam dat bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor rolstoelers, 
mensen die slecht ter been zijn, doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden en 
mensen met astma”. De SGOA is inmiddels de spreekbuis van achttien organisaties 
die langs deze centrale weg proberen invloed uit te oefenen op politici en andere 
beleidsmakers.  

En zelfs dan, zelfs in Amsterdam blijkt er een groot verschil tussen droom en daad. 
“Het is met de toegankelijkheid binnen de stad niet zo dat er geen duidelijke 
richtlijnen en afspraken zijn. Maar het probleem is dat ze niet juridisch vastliggen, 
juist niet wettelijk verankerd zijn. Dus moet je om iets te bereiken eindeloos 
praten, zieltjes winnen, soms met de poot tussen de deur”.  

Op de deur de mededeling:  
Geachte bezoekers, let op het afstapje  

bij binnenkomst! 



Goed
Bart Weggeman begint maar eens met opsommen wat er in Amsterdam, in 
tegenstelling tot veel andere plaatsen, wel goed gaat. “Zo bouwt Amsterdam al heel 
wat woningen voor mensen met een handicap, al blijven de aantallen ver achter bij 
wat er nodig is”. 

Ook als het gaat om openbare gebouwen scoort Amsterdam niet uitgesproken slecht. 
“Uit verschillende stimuleringsfondsen zijn veel gebouwen toegankelijk gemaakt. De 
Beurs van Berlage, het Scheepsvaartmuseum, de Zuiderkerk en het politiek centrum 
De Balie bijvoorbeeld. Carré is verbouwd, al weten we nog niet zeker of de 
toegankelijkheid daarmee echt beter is geworden”. 

Over het openbaar vervoer in Amsterdam past evenzeer ‘een gematigd 
enthousiasme’. Alle nieuw aangeschafte trams beschikken over een verlaagde instap, 
een rolstoelplek, een visueel en auditief omroepsysteem en uitklapbare planken. 
“Maar dan ben je er nog niet. Nu moet nog het personeel goed geïnstrueerd worden 
en ook daadwerkelijk meehelpen. En waar mogelijk moeten ze bij haltes de stoepen 
ophogen”.  

Ook op straat is er hier en daar wat veranderd. “We doen het hier op straat beter 
dan in Velsen bijvoorbeeld, waar ze dan weliswaar elke stoep hebben voorzien van 
op- en afritjes, maar daar dan steeds een tegel bij hebben gelegd met een rolstoel 
erop. Met andere woorden: dit is een plek voor rolstoelers. Onzin natuurlijk. Want 
op- en afritjes bij stoepen zijn voor heel veel mensen handig. Denk aan de moeder 
met de kinderwagen en een oudere met de rollator.  

Weggeman kreeg het samen met anderen – ook de verantwoordelijke ambtenaren - 
voor elkaar, dat elk stoplicht in Amsterdam een zogeheten rateltikker krijgt, zodat 
ook slechtzienden veilig kunnen oversteken. 

Daarnaast hebben mensen met een handicap er in 
Amsterdam voordeel aan dat ze met hun speciale 
automobiel, zoals de ‘Canta’, overal in de stad mogen 
rijden, ook op fiets- en voetpaden. Op sommige plekken 
zijn ter afscherming voor het andere verkeer zelfs 
duidelijke paaltjes neergezet. Al past ook hier een 
kanttekening: lang niet iedereen let erop dat de paden 
goed toegankelijk blíjven. Scheef gereden paaltjes 
blijven vaak lang scheef staan, obstakels zelden snel 
weggehaald. 

Integraal
Er zijn in Amsterdam tegelijkertijd heel wat initiatieven 
op stadsdeelniveau. Maar ook dit heeft een keerzijde. 
“Dat Amsterdam is opgedeeld in veertien stadsdelen 
werkt niet altijd echt mee aan een geheel toegankelijke 

scheef gereden paaltjes blijven vaak
lang scheef staan 

stad. Elk stadsdeel vindt zijn eigen wiel uit. Voor 
belangenbehartigers als ik betekent dat veertien keer lobbyen voor hetzelfde doel: 
het werken aan een integraal toegankelijke stad”. 

Integrale toegankelijkheid, een begrip dat zo’n acht jaar geleden is uitgedragen 
door prof. ir. Maarten Wijk, toen hij bij de Technische Hogeschool in Delft de 
eerste Nederlandse hoogleraar toegankelijkheid werd. “Toegankelijkheid is niet iets 
van gehandicapten alleen”, zei hij. “Je bouwt voor een veel grotere groep. Een 
gebouwde voorziening moet voor iederéén bereikbaar en bruikbaar zijn, ongeacht 
fysieke bouw en beperkingen. Niet alleen voor mensen die moeilijk ter been zijn 
maar voor alle soorten mensen: kleine mensen, lange mensen, dunne, dikke, snelle, 
trage, kinderen, ouderen en ook de mensen in een rolstoel. Zij kunnen allemaal last 
hebben van deurklinken waaraan je kunt blijven hangen, hoge deurbellen, onhandige 
tourniquets, vloerroosters, nekbrekende trappen en dichte deuren waar je voor 
komt met een dienblad vol koffie. Het aanbrengen van automatische schuifdeuren is 
dan niet alleen handig voor rolstoelgebruikers. Dat noem ik integrale 
toegankelijkheid”.

Maarten Wijk is geen roepende in de woestijn gebleven. ‘Design for all’ heet het 
tegenwoordig, ontwerpen voor iedereen. Diverse organisaties zijn met deze materie 
bezig. Landelijk de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad voorop. Ons land kent 
voor dit soort zaken inmiddels zelfs een Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT) 
dat ‘advies op maat’ geeft aan overheden, instellingen en bedrijven. En lokaal zetten 
lokale platforms zich ervoor in.

Ze weten zich sinds enige tijd gesteund door tal van officiële regels. Zo zijn er, 
mede dankzij Maarten Wijk, een Europees en een Nederlands Handboek voor 
Toegankelijkheid. Er is een officieel Nederlands Bouwbesluit - op 1 januari 2003 nog 
eens ingrijpend vernieuwd - dat niet alleen van hogerhand normen stelt aan hoogten, 
breedten, oppervlakten en inhouden van gebouwen maar ook aan hun 
toegankelijkheid. Zo moeten nieuw te bouwen  horecagelegenheden van een bepaalde 
omvang een invalidentoilet hebben. En er is zelfs een toezichthouder wat dit 
betreft: het Nationale Normalisatie Instituut NEN. 

Mis
Toch gaat er nog steeds heel wat mis en niet alleen in Amsterdam natuurlijk, maar 
net zo goed in Zoetermeer, Bilthoven, Maastricht, Groningen en Puttershoek. “Dat 
komt omdat er wettelijk nog onvoldoende vastligt. Want alleen dan zouden er zaken 
zijn af te dwingen”, aldus Bart Weggeman. “Nu hang je nog te vaak te veel af van 
goede wil”. 

Overigens vindt Bart Weggeman niet, dat altijd alles moet wijken als het om 
toegankelijkheid gaat. “Totale toegankelijkheid is niet te realiseren. Om te beginnen 
geldt, dat wat voor de een toegankelijk is voor een ander mogelijk ontoegankelijk 
kan zijn. Maar ik vind wel, dat je bij ontwerpen van woningen en gebouwen moet 
uitgaan van gewenste grenzen. Dus van de langste persoon, de grootste rolstoel, 



enzovoort. Als de langste en breedste mens door een deur kan is het voor de 
kleinere en dunnere een fluitje. Bijna iedereen heeft baat bij een vlakke 
oversteekplaats. Voor blinden en slechtzienden zijn duidelijke contrastrijke en 
voelbare markeringen van stoepranden en opstapjes zonder meer nodig, maar voor 
de rest van de bevolking zijn die ook gemakkelijk”. 

Maar goed, ook oude historische locaties aanpassen, zoals er nogal wat zijn in 
Amsterdam... kan en moet dat eveneens?  
Prof. Maarten Wijk vindt eigenlijk van wel. “Ook bij bestaande gebouwen moet je 
bezien of je iets kunt verbeteren. Zelfs bij monumenten mag dat, al moet je 
natuurlijk van het Anne Frankhuis in Amsterdam afblijven. Dat is voor veel mensen 
moeilijk toegankelijk, maar dat kan niet anders”. 

De Dam
Zo’n excuus geldt volgens Bart Weggeman niet voor de 
bekendste plek van de nationale hoofdstad: de Dam. “Die 
is in 1999 ingrijpend geherprofileerd en sindsdien een 
goed voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Het 
gemeentebestuur heeft toen simpelweg gekozen voor 
schoonheid. Dus kwamen er damkeitjes. Pas bij de 
evaluatie van het project achteraf is er toegegeven 
dat het anders had gemoeten. Daarom ligt er nu een 
strook waarover gehandicapten zich kunnen 
voortbewegen. Maar het is een te smalle strook en hij 
loopt maar één richting uit. Het Nationaal Monument en 
het Paleis bereiken lukt niet. Fietsers, voetgangers en 
automobilisten rijden nog steeds kriskras door elkaar. En 
inmiddels liggen op een andere plek in Amsterdam 
dezelfde verdoemde Damkeitjes”.
Leren ze dan niet?  
“Jawel, maar richtlijnen zijn richtlijnen en niet wettelijk afdwingbaar en zolang 
toegankelijkheid niet wordt opgenomen in de wet zullen mensen missers blijven 
maken”.

Maar misschien komen er verbeteringen aan, gevoed vanuit het Europese 
hoofdkwartier in Brussel. Want daar is het concept gereed gemaakt van een 
Europese Grondwet. De ontwerptekst daarvan geeft althans hoop, zoals blijkt uit 
het artikel in jaargang 2004, nummer 5 van MSzien. Want als je meent op grond van 
handicap of ziekte te worden gediscrimineerd kun je daartegen met de Europese 
Grondwet in de hand misschien iets doen. Brusselse regels die, wie weet, Amsterdam 
beter toegankelijk en bereikbaar zullen maken. Want zoals de foto’s op deze 
pagina’s laten zien, is het daarmee nog niet overal even goed gesteld. 

Intussen vind Bart Weggeman dat gehandicapten zich vooral zoveel mogelijk in het 
straatbeeld moeten laten zien. “Des te moeilijker zal het worden ze te negeren. Een 
moderne samenleving is een samenleving waarbinnen iedereen naar vermogen kan 

een smalle strook over de 
Dam 

participeren.  Toegankelijkheid is daarbij onontbeerlijk”. 

Voor wie meer informatie wil kan op diverse sites terecht:

bijvoorbeeld van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid: www.lbt.nl. Het bureau heeft als adres 
Postbus 1440, 3605 BK Maarsen, en als telefoonnummer (0346) 5745 32. Het e-mailadres is:
info@lbt.nl.

De Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam (SGOA) zit aan de Quellijnstraat 89, 1072 ZA 
Amsterdam, telefoon (0200 5777955, e-mail info@sgoa.nl. De site is te vinden op www.sgoa.nl.
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Met MS onderweg (4) 

Sinds 1 april 2004 kent Nederland het vervoerssysteem Valys voor mensen met 
een handicap. In MSzien getuigen sedertdien directe betrokkenen in een column, 
hoezeer ze zich slachtoffer voelen van dit systeem. Eerder kwamen aan het 
woord Trudy Mantel (redacteur MSzien), Niels Schuddeboom (actievoerder) en 
Jan Troost (voorzitter Chronisch zieken en Gehandicaptenraad). Deze keer Marja 
Morskieft, vaste columniste van MSweb.

Door: Marja Morskieft

Van jongs af aan stelde ik hoge eisen aan het leven, had een kritische instelling. Het 
was niet snel goed  genoeg; ik was een echte perfectionist. Bij het winkeltje spelen in 
de zandbak - Blaadjes te koop! - moesten de 
takjes van dezelfde struik wel bij elkaar in één 
bakje liggen natuurlijk. Recht naast elkaar. 

Dat perfectionisme zit me soms akelig in de weg. 
De wereld ís namelijk niet perfect, symmetrisch, 
hygiënisch en rechtvaardig, daar kwam ik al snel 
achter. Vooral toen ik een ‘ongewoon’ 
bewegingspatroon ontwikkelde werd ik ermee 
geconfronteerd. Elke tegel lag scheef, wat een 
ergernis! Zo móest ik wel wijdbeens lopen. 

Eenmaal op drie en vier wielen was er geen beginnen aan om me te ergeren: bijna niets 
in mijn fysieke omgeving voldeed aan mijn strenge normen. Alle deuren te smal, een te 
sterke dranger erop, te hoge drempels, trappen maar geen helingbaan, wc-deur op 
slot, wc volgebouwd met pallets frisdrank. Hou maar op. Ik moest me neerleggen bij 
de imperfectie van de wereld in het algemeen en mijn bestaan in het bijzonder. 

Dat gaat me nog steeds niet makkelijk af. Want het lijkt steeds verder weg te liggen: 
een samenleving waarin zaken gladjes verlopen voor mensen die wat meer moeite 
hebben om mee te draaien, door een of andere beperking. 

Zo is reizen extra lastig als je niet lopen kunt: de perrons van de Nederlandse 
Spoorwegen zijn tegenwoordig enorm, de trappen groot, de liften ver en vies. Als je 
daarbij maar voor de helft van de dag energie hebt, komt het erop aan: of het goed 
geregeld en toegankelijk – en het liefst ook symmetrisch en hygiënisch –is. 
Dat is wel zo rechtvaardig ook. 

Dus als de minister van VWS beweert dat alle gehandicapten best met de trein 

Marja Morskieft 

kunnen reizen, mag ik er toch van uitgaan dat zulks goed geregeld is? Dat het nieuw 
verzonnen vervoerssysteem VALYS zelfs mijn toets der kritiek kan weerstaan? Dit 
bedacht ik me hoopvol toen ik voor de tweede keer – en nu echt - van VALYS gebruik 
wilde maken. 

En ach, het werkte ook allemaal. Maar vraag niet hoe. Ik belde de VALYS-lijn - 
keuzemenu gecombineerde trein en taxirit - om een simpele reis naar Amsterdam te 
regelen. Twee dagen van te voren. De NS- medewerkster was het na een uur en veel 
gegiechel nog niet gelukt om de retourreis te boeken; daar het nummer niet gratis is 
stelde ik voor me terug te bellen als ze uitgegiecheld was. Nooit meer wat gehoord. 

De volgende dag probeerde ik het opnieuw: de reis bleek geboekt, goddank waren de 
goede stations ingevoerd, jammer genoeg de verkeerde tijden. Opnieuw dus. Dat alles 
had me best zenuwachtig gemaakt over het verloop van de reis. De wet van Murphy – 
‘wat er mis kan gaan, zal ook mis gaan’ - en zo. Ik besloot zoveel mogelijk in eigen hand 
te houden: dat wil zeggen de reis naar het station in mijn woonplaats zelf te rijden op 
mijn scootmobiel. Het rolstoelvervoer hier maakte er een sport van om me te laat bij 
de trein af te leveren, dat risico wilde ik elimineren. 

Oké. Vijfenveertig minuten rijden naar het station.  
Me een kwartier vóór vertrek melden. 
Treinreis van één uur en een kwartier.  
Uit de trein gehaald door een taxichauffeur die het nog nooit gedaan had, dat gedoe 
met een brug en die er zenuwachtig van werd.  
Ik ook trouwens. 
Vijftien minuten gezocht naar de rolstoeluitgang van het station. 
Scootmobiel in busje geladen.  
Taxichauffeur overgehaald om toch maar de scoot vast te zetten, voor ons aller 
veiligheid. Geen adequate vergrendeling aanwezig, dus improviseren en een 
schietgebedje doen dat er geen noodstop nodig zou zijn. Dat kostte 20 minuten. 
Een taxirit van 15 minuten. 

Na ruim drie uur, kom ik doodop en verkleumd aan op mijn bestemming. De helft van 
mijn energie is al op. Ik moet een praatje houden. Over obstakels in het leven van een 
chronisch zieke. 

’s Middags komt het taxibusje 30 minuten te vroeg. Zelfde ritueel volgt bij het 
vastmaken.
Rit van 15 minuten. 
Ik moet 45 minuten wachten op de trein op een ijskoud perron waar inmiddels een 
andere chauffeur is gearriveerd die de brug voor me uitklapt waarover ik de trein in 
kan rijden. 
Treinreis van 1 uur en 15 minuten. 
Tenslotte op mijn scoot een rit van 45 minuten naar huis. Daar wacht gelukkig de 
keukentafel waar ik graag aan mag zitten huilen, na zo’n reis. 

Nu is de andere helft van mijn energie ook op. En ook alvast die van morgen. 



De moed om nog eens te reizen ook. Zo’n zes uur reizen (+afzien)  waar de auto er 
tweeënhalf uur over doet. Zo slijt het er wel uit, die kritische instelling en hang naar 
perfectie. Ik slijt bovendien. Recht van de sterkste en natuurlijke selectie, nietwaar 
minister van VWS? 

Over een jaar reist er geen gehandicapte meer met de trein. 
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Fysiotherapie voor mensen met MS (4 en slot)

César of Mensendieck kan ook heel goed

Bewegingsoefeningen kunnen bij sommige klachten van MS heel heilzaam zijn. Zo 
blijkt uit een serie die we zijn begonnen met drs. Marc Rietberg, 
bewegingswetenschapper en fysiotherapeut van het universitaire MS-centrum in 
Amsterdam. Een serie vooral over fysiotherapie, al bracht die ons vorige keer ook 
een deur verder, bij de ergotherapeut. In deze vierde en laatste aflevering gaan 
we het universiteitsgebouw uit en ontmoeten we een therapeut Cesar en een 
therapeut Mensendieck.

Door: Raymond Timmermans

Dat een fysiotherapeut een heel goede hulpverlener 
kan zijn als je MS hebt staat buiten kijf. Maar om je 
te helpen met het bereiken van betere houdingen en 
bij het bewegen kun je ook heel goed een Cesar- of 
Mensendiecktherapeut raadplegen, zo blijkt. 
Therapeuten als Rina Nijkamp - voor Cesar - of 
Rozemarijn van Amstel - voor Mensendieck, 
bijvoorbeeld. Twee van de meer dan 1700 op dit 
moment in Nederland werkzame officieel 
gediplomeerde therapeuten Cesar en Mensendieck; 
ongeveer gelijk verdeeld over de twee therapieën; 
vooral vrouwen overigens.  

Cesar en Mensendieck... vergelijkbaar maar toch 
anders. Allebei zeer geschikt voor mensen die last hebben van storingen bij het 
bewegen, een ongemak dat bij MS nogal eens voorkomt.  

In de kern verschillen de twee therapieën niet zoveel en zijn ze allebei terug te voeren 
tot de opvattingen van Bess Mensendieck. In Duitsland geboren (1867) uit Amerikaanse 
ouders; overleden in New York (1957). Over de hele wereld gezworven en al doende haar 
eigen therapie ontwikkeld.  

Feministisch
Eind jaren twintig van de vorige eeuw opent Bess – die dan inmiddels al bekend staat als 
een bij uitstek feministische pedagoge - een opleidingscentrum in Amsterdam. Marie 
Cesar (1894-1975) is daar een van haar leerlingen.

Marie Cesar ontwikkelt evenwel een eigen lijn, vanuit een oefencentrum in Utrecht. Zij 
wil een hoger tempo van bewegen bevorderen en gaat daarom met ritmes werken, met 



behulp van een tamboerijn. Nog is op vele Nederlandse Internet-sites die de 
Cesartherapie propageren dit instrument te horen. 

Het gelijke in de twee therapieën is dat Rina, Rozemarijn en hun collega's zich eerst en 
vooral richten op het verbeteren van de lichaamshouding. Alleen in de manier waarop ze 
dat aanpakken verschillen ze. Zo wil Rina (Cesar) je vooral een, wat zij noemt, 
'functioneel houdings- en bewegingspatroon' aanleren door diverse alledaagse 
bewegingen gewoonweg te trainen. Rozemarijn (Mensendieck) mikt veel meer op 
verbetering van wat zij aanduidt als het ‘lichaamsgevoel’ en de lichaamshouding in het 
algemeen. Ze probeert daarin automatismen aan te brengen en geeft je 
ontspanningsoefeningen mee.

César
Rina Nijkamp-van der Peet, geboren (1952) en getogen Brabantse. 
Woont nu in Zeist. Vier kinderen, drie uit huis. Ze is al meer dan 
dertig jaar Cesartherapeut en sinds 1998 bovendien als 
Cesardocent verbonden aan de Hogeschool van Utrecht. Heeft ook 
zelf trouwens een chronische ziekte - "een soort reuma, met ups en 
downs... maar leven en werken is gelukkig normaal mogelijk" - en 
heeft een vriendin met MS. Wie zou je dus beter kunnen vragen uit 
te leggen wat Cesar precies is en wat de therapie voor iemand met 
MS kan betekenen? 

“Cesar is eerst en vooral een bewegingstherapie. Dat wil zeggen dat ik mij concentreer 
op je houdings- en bewegingspatroon, het bewegingsgedrag. Ik bekijk dan jou als totale 
individuele mens; hoe je omgaat met al je lichamelijke problemen”.

Haar uitgangspunt is, je te helpen zo doelmatig, handig mogelijk de dingen te doen zoals 
je ze wilt doen. “Jouw grenzen zijn daarbij ook mijn grenzen. Zeker bij mensen met MS 
zijn die grenzen soms trouwens moeilijk te bepalen. De mogelijkheden van iemand met 
MS kunnen immers per dag wisselen, besef ik. Maar ik wil samen met jou komen tot een 
zo reëel mogelijk beeld. Mijn aanpak is zo, dat ik je probeer aan te geven wat mogelijk 
is, zodat jij dat in alle denkbare situaties kan toepassen en zelfs uitbouwen. Maar ik 
weet dat dit bij veel chronisch zieken moeilijk is”.  

Wisselingen 
Bij mensen met MS besteedt ze daarom speciale aandacht aan de wisselingen in de 
mogelijkheden van belastbaarheid. “Herkennen van die mogelijkheden is van belang om te 
kunnen bepalen wat die dag aan activiteiten haalbaar is”. Het is haar ervaring dat 
mensen met MS overigens licht de neiging hebben niet teveel te bewegen, zacht gezegd. 
“Begrijpelijk natuurlijk. Sommige mensen met MS doen trouwens weer téveel en betalen 
daar de tol dan voor. Het leren kennen van de juiste middenweg is waar het om gaat, en 
dat is lastig, omdat je dan altijd keuzen moet maken”. 

Waaraan ze onmiddellijk toevoegt: “Ik besef dat ik iemand met MS niet kan genezen. 
Maar ik kan wel helpen op de meest efficiënte manier te bewegen en te ontspannen. Je 
voorhouden, naar je eigen lichaam te luisteren. Van het leven te maken wat letterlijk nog 
mogelijk is. Beweeg! Maar beweeg net zoveel dat het leuk blijft, ken dus je grenzen”. 

Rina Nijkamp- 
van der Peet 

Mensendieck
Rozemarijn van Amstel (1973) is Mensendiecktherapeut. Woont in 
Lent even ten noorden van Nijmegen, heeft één kind – “de tweede is 
op komst...” – en heeft haar praktijk in het ruim twintig kilometer 
zuidelijker gelegen Gennep. Over de beperkingen van iemand met 
MS en hoe daarmee om te gaan, denkt ze hetzelfde als Rina. “Het is 
voor iedereen van belang het lichaam goed te kennen en dat geldt 
zeker voor mensen met MS. Bij een terugval kun je dan toch het 
best terugkomen bij je oude bewegingspatronen, vinden wij 
Mensendieckers. Mijn ervaring is, dat door mensen met MS te leren 
bewegen met een minimale belasting, zij meer energie overhouden. Ongunstig bewegen 
betekent meestal met méér belasting bewegen en is dus vermoeiender”.

Mensendieck reikt daarvoor in zekere zin een groot aantal automatismen aan. 
Rozemarijn: “In een behandeling leer ik je, het voor jou zo gunstig mogelijke 
bewegingspatroon te automatiseren als het ware. Daardoor kun je overbelasting 
voorkomen” . Om zover te komen kijkt ook zij, net als Rina, eerst hoe je met je lichaam 
nu functioneert. “Waarbij ik het verbeteren van lichaamsgevóel erg belangrijk vind. 
Zonder dat gevoel kun je niks corrigeren. Bij veel mensen is dat gevoel niet voldoende 
ontwikkeld en dus probeer ik ook daaraan te werken. 
Met name wil ik zo te weten komen wat onnodig belastend voor je is. Ik kijk naar je 
basishoudingen en basisbewegingen en zelfs naar je ademhalingspatroon en de 
mogelijkheid tot ontspanning”. 

Zo werkt ze per werkdag met dertien, veertien patiënten. Eerst de oefeningen die ze 
meegegeven heeft doornemen, bezien hoe die gegaan zijn, en als er daadwerkelijk enige 
automatismen zichtbaar zijn, daaraan weer iets nieuws proberen toe te voegen.  

Daarbij gaat het haar vooral om het verbeteren van de ‘Activiteiten van het Dagelijkse 
Leven’, in het therapeutisch jargon heet dat ADL.  Een verzamelnaam voor alledaagse 
zaken als wassen, aan- en uitkleden, lopen of rollen. “Meer praktijkgericht dan almaar 
grondoefeningen doen. Grondoefeningen kosten maar extra tijd en veel mensen laten die 
oefeningen het eerste schieten zodra het met de klachten beter gaat. ADL-gerichte 
oefeningen zijn beter. Die doe je tijdens het dagelijks bewegen. Uiteindelijk zie je die 
niet meer als oefening, maar als een gewone manier van bewegen”.  

Samenwerken
Rozemarijn van Amstel zou bij haar werk overigens graag, meer dan nu, af en toe 
ruggespraak willen met andere gezondheidszorgers. “Als het aan mij ligt gaan de diverse 
medici en therapeuten zoveel mogelijk samenwerken. Samenwerking met andere 
disciplines lijkt me vooral zinvol, omdat we van elkaar kunnen leren. Maar zeker voor de 
patiënten zelf is het van belang, behandelingen goed op elkaar af te stemmen”.

Alleen: hoe dit te realiseren?
“Dat weet ik niet. Toevallig heb ik laatst een avond bijgewoond, over een netwerk van 
alle disciplines die met mensen met de Ziekte van Parkinson te maken hebben, zoals de 
neuroloog, de fysiotherapeut, de logopedist, de Mensendieck-therapeut en de Parkinson-
verpleegkundige. Toen besefte ik dat het ook goed zou zijn als er zo’n netwerk zou zijn 

Rozemarijn van Amstel



voor MS”, aldus Rozemarijn. 

Rina Nijkamp (Cesar) deelt die mening. “Samenwerking is essentieel, waarbij je er 
steeds ook naar moet kijken, wie de geschiktste hulpverlener is voor een bepaalde 
patiënt. Al was het maar om te voorkomen dat die patiënt van hot naar her moet. De 
verschillende beroepsbeoefenaren moeten ook in staat en bereid zijn om elkaar te 
coachen als aanvullende vaardigheden nodig zijn. Ik besef dat dit mijn persoonlijke visie 
is, maar zeker de moeite waard denk ik, vooral gezien alle politieke en financiële 
ontwikkelingen van dit moment”. 

De twee therapieorganisaties voor Cesar en Mensendieck geven wat dit betreft 
trouwens zelf het goede voorbeeld. Ze trokken al meer en meer gezamenlijk op en zijn 
onlangs gefuseerd tot de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 
(VvOCM).

Ook de samenwerking met fysiotherapeuten komt steeds meer van de grond. In vele 
plaatsen zijn er al centra waar de verschillende disciplines bij elkaar zitten. Rozemarijn 
(Mensendieck): “Ik ben van mening dat we elkaar heel goed aanvullen in plaats van in de 
weg zitten”. Rina (Cesar) bevestigt dit. “Ik werk nu al trouwens veel samen met 
fysiotherapeuten”.

Gevraagd om commentaar zegt de door MSzien ingeschakelde fysiotherapeut drs. Marc 
Rietberg hierop: “Een aandoening als MS vraagt nu eenmaal om zo’n multidisciplinaire 
behandeling. Wij van het medisch centrum van de VU denken precies hetzelfde over 
samenwerking en steken daarom bijvoorbeeld veel energie in het opzetten van een 
netwerk Centraal Neurologische Aandoeningen voor Groot Amsterdam. In dit netwerk is 
Mensendieck al vertegenwoordigd en is uiteraard ook Cesar van harte welkom”. 

Doorverwijzing
Voor zowel Cesar als Mensendieck heb je net als bij fysiotherapie een doorverwijzing 
nodig van een arts. In de meeste gevallen vergoedt het ziekenfonds of de particuliere
ziektekostenverzekeraar beide therapieën. Bij het ziekenfonds zitten ze als regel in het 
aanvullende verzekeringspakket. Elke behandeling van Cesar of Mensendieck duurt 
ongeveer 35 minuten. 
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Informatie over Mensendieck is te vinden op de website van de Nederlandse 
Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck: www.nvom.nl;
Voor Cesar kun je terecht op de site van de Vereniging Bewegingsleer Cesar: 
www.vbc.nl.
De twee organisaties werken samen aan een nieuwe website: www.vvocm.nl
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Eten buiten de deur met MeS en vork 

Buiten de deur eten is in deze tijd gebruikelijk. Maar wat te doen als je maar één 
hand kunt gebruiken, je lepel niet hoog genoeg kunt optillen of in de rij voor het 
buffet door je benen zakt? Marja en Daniëlle namen deel aan een discussie over dit 
onderwerp op het Forum van MSweb. MSzien las met ze mee en ging ook eens zelf 
op onderzoek uit.

Door: Trudy Mantel 

“Wanneer ik met iemand anders dan mijn eigen gezin 
uit eten ben en niet veel wil of kan uitleggen pluis ik 
de menukaart uit op hapklare brokken. Het bestek is 
vaak zwaar en ik heb geen kracht genoeg om grote 
stukken vlees of ander taai spul te snijden. 
Natuurlijk kan ik aan iemand anders vragen om mijn 
menuutje te herindelen en met plezier willen mijn 
tafelgenoten aan dit verzoek voldoen. Maar voor 
deze dame is dat nog net een stap te ver, het brengt 
me terug naar m'n kindertijd toen ik nog afhankelijk 
was van mijn moeder”.  Dit vindt Marja van het 
dilemma: hulp vragen of zelf maar wat proberen? Het 
zegt veel over het proces van acceptatie waar we 
allemaal doorheen moeten en niet alleen ten aanzien van eten buiten de deur trouwens.  

Visje
Het begint met het altijd meenemen van je eigen, scherpe mes of je eigen, lichte vork. 
Dan volgt het kiezen van een visje of goulash en maar hopen dat het betreffende 
restaurant geen al te luxueus bestek heeft of al te royale wijnglazen. De volgende stap 
is het stiekem je bord doorschuiven naar je tafelgenoot om het vlees te snijden. 
Vervolgens vraag je de ober of ze in de keuken iets kunnen doen. Daniëlle zegt daarover: 
“Tegenwoordig vraag ik gewoon of de kok het al in stukken snijdt. Met wat uitleg zijn de 
meeste koks daar wel toe bereid en het wordt mooi opgemaakt. Bovendien krijg ik dan 
ook vaak een groter bord, zodat ik het niet meteen over de tafel schuif, ter 
bescherming van het tafelkleed denk ik”.  Inderdaad is het vooraf laten snijden 
verreweg de beste en minst opvallende manier; je krijgt een prachtig bord eten, het valt 
niet op en je hoeft verder niets uit te leggen. Het gaat niet alleen om het vlees, ook 
bijvoorbeeld asperges en stronken witlof zijn lastig klein te krijgen. Als het bestek te 
zwaar is kun je dat zeker melden, dan regelt een goed restaurant iets, al is het maar een 
kinderlepeltje. En dan die soep… wel eens geprobeerd een bord van die moderne, dunne 
soep naar binnen te lepelen? Vraag of ze het in een kom met een groot oor doen, dan kun 
je het drinken. 

Glazen 



Grote glazen met een bodempje wijn staan heel feestelijk maar zijn een ramp voor 
iemand met MS. Behalve dat ze niet vast te houden zijn vormen ze een levensgroot 
risico op verslikken. Beter is een halfvol kleiner glas of, als de voet problemen geeft, 
een whiskyglas. Als ook dat nog problemen geeft werkt een theeglas heel goed, vanwege 
het oor. Allemaal halfvol, alweer vanwege het tafelkleed.  En – maar dat is even slikken – 
de meeste restaurants, zeker de kindvriendelijke, hebben tuitbekers staan. 

Buffet
Een ‘lopend’ buffet, de naam zegt het al, is voor iedereen met een handicap een heel 
avontuur. Marja kan hierover smakelijk vertellen: “Lang staan bij een lopend buffet is 
een rampenplan, want ik zak na een paar minuten door mijn benen. Bij de favoriete 
hapjes staat altijd een file. Ik wil niet alleen mijn bordje vullen bij de saladebar, want ik 
ben een echte lekkerbek. En die bordjes zijn al zo klein, dus je kunt ook niet al te veel in 
een keer laden. Op zulke momenten zou ik willen dat ik een rollator had, want mijn hand 
krijgt rare neigingen bij het lang vast houden van zo’n bordje met lekkers. Een ander 
jouw bordje laten opscheppen is ook al geen succes want dan komt na een brede grijns 
altijd het zinnetje: ik dacht laat ik die inktvisjes ook maar meenemen die lust ze vast. 
Eeeeeks jakkes!! En met net zo'n big smile pak je het bordje dankbaar aan terwijl je 
maag omdraait van afgrijzen. Laat maar zitten denk ik dan; in het vervolg pak ik mijn 
eigen bordje wel weer”. 

Techniek
Het is mogelijk om voor het lopend buffet een aparte techniek te 
ontwikkelen. Vraag bijvoorbeeld een tafelgenoot die je goed kent 
– zie eerder – om een bordje voor je mee te brengen. Dat gaat als 
volgt: hij stopt twee bestekken in het borstzakje van zijn galapak 
en hij zet twee bordjes op elkaar. Daarmee gaat hij langs het 
buffet en laadt het bovenste bord vol met de vissectie. 
Teruggekomen bij de tafel is de helft van de inhoud van het 
bovenste bord makkelijk over te laden op het onderste bord. Als 
je dat opgesmikkeld hebt is het tijd voor de tweede ronde, het 
vlees. Desnoods kun je nog een derde ronde doen voor de kaas. 
Het enige opzien dat je met deze techniek baart is de 
voorspelbare vraag hoe tafelgenoot zo slank blijft bij de hoeveelheden die hij eet.  
Je kunt natuurlijk ook altijd om hulp van de bediening te vragen. Vaak komen ze al 
vragen of je hulp nodig hebt. Zit je wel weer met het probleem van de dingen die je niet 
lust. 

Horeca
Het is voor horecamensen soms moeilijk in te schatten of en wanneer ze hulp moeten 
bieden. Het komt overigens wel aan de orde in horecaopleidingen. Gonny Demandt, 
docent aan de horecaopleiding van scholengemeenschap De Rooi Pannen in Eindhoven, 
zegt hierover: ”Wij leren onze deelnemers niet specifiek omgaan met mensen met een 
handicap maar wij leren ze wel hoe ze moeten omgaan met gasten in alle mogelijke 
situaties. In ons schoolrestaurant in Eindhoven, waar ik twee dagen in de week docente 
gastheerschap ben, krijgen wij ook wel eens mensen met een handicap te eten. Dan 
probeer ik de gastheren en -vrouwen in opleiding de problemen die gasten hebben te 
laten oplossen. Bijvoorbeeld: als we van tevoren weten dat er iemand met een rolstoel 
komt eten, zorgen we voor een ruime tafel, zodat die gasten geen last hebben met en 

van die rolstoel. Gasten met een rollator zijn we behulpzaam, wij helpen hen naar de 
tafel en zetten de rollator voor hen weg”. Vaste regels voor het omgaan met mensen met 
een handicap zijn er niet.  

Eén van de leerlingen van Gonny Demandt heeft het in een werkstuk heel mooi 
omschreven: “Het gaat bij omgangsvormen niet alleen om regels die ook in wetten zijn 
vastgelegd zoals: niet moorden, niet stelen, in brand steken, kwaadspreken of vernielen, 
vrijheid van meningsuiting en van godsdienst. Het gaat ook om gewone uitingen van 
beleefdheid en hoffelijkheid: een deur voor iemand openhouden, bedanken voor een 
cadeau, je verontschuldigen voor een stommiteit. Daarnaast rekenen we tot 
omgangsvormen het geheel van sociale vaardigheden waarin respect voor anderen voorop 
staat. Ook het begrip aanpassen speelt daarbij een belangrijke rol. Aanpassen niet in de 
betekenis van opgaan in je omgeving, maar in de zin van inspelen op situaties en mensen, 
met wederzijds respect voor elkaars waarden en normen”. Dat gaat dus zeker op voor de 
omgang met gehandicapten. 

Bellen
Het is dus belangrijk dat je jezelf blijft, inclusief handicap. Zeg van tevoren tegen je 
gezelschap dat je tafelmanieren ook niet meer zijn wat ze waren. Iedereen is zo blij dat 
je er bent dat ze daar graag doorheen kijken. En zeg tegen de bediening wat je nodig 
hebt, als ze het niet weten kunnen ze je niet helpen. Bel van tevoren op. Zeker als je 
met een groot gezelschap bent met een vooraf afgesproken menu, is het in de keuken 
vaak spitsuur.

Het is dan voor iedereen prettiger om te weten 
wat er voor bijzonders moet gebeuren. Je kunt 
dan gelijk vragen naar de locatie en de aard van 
het toilet en de plaatsing in het restaurant. Als je 
niets doet kom je met een rolstoel vaak aan de kop 
van de tafel terecht en dat zit heel onrustig. Als 
je gebeld hebt is er een keurig plaatsje voor je 
vrijgemaakt en weet je zeker dat je niet in de 
zitkuil of op de galerij terechtkomt.

Hoewel, het gaat wel eens mis. Marja: “Heb ik het al gehad over het restaurant dat een 
rolstoelvriendelijk toilet had? Dit had ik zelfs van tevoren nagevraagd omdat er twee 
rolstoelers in het gezelschap zitten. Blijkt als je blaas net na het hoofdmenu op klappen 
staat, het toilet een verdieping lager te zijn en enkel te bereiken met de: jawel TRAP! 
Bij navraag zegt de restaurantjuf met een stalen gezicht: "Ja mevrouwtje u vroeg om 
een rolstoelvriendelijk toilet, niet om een rolstoeltoegankelijk toilet".  
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