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Terugblik van de Redactie

Nauwelijks is de zomervakantie achter de rug of er ligt al marsepein in de 
schappen. Die wordt er halsoverkop uitgehaald als Sinterklaas zonder fatsoenlijk 
afscheid – we halen hem binnen als een koning, plukken hem kaal en kunnen niet 
eens gedag zeggen – de terugreis aanvaardt. En dan volgen de aankondigingen 
elkaar in hoog tempo op: elke zichzelf respecterende TV-zender vindt dat er op de 
een of andere manier een terugblik moet zijn. 

Waarom in godsnaam? Om je te realiseren wie er allemaal is doodgegaan in 2006? 
Weer een keer dat verontwaardigde hoofd van Verdonk te zien na het afscheid van 
Hirsi Ali? De invoering van het nieuwe zorgstelsel weer aan ons voorbij te laten 
trekken? Of toch maar weer eens te horen dat het openbaar vervoer 
ontoegankelijk is en zal blijven? Daar kan niemand echt vrolijk van worden. Wat 
zijn er nou voor aardige dingen om aan terug te denken? Dat wordt wel heel diep 
graven.

Ja, toch één gevonden: de Verenigde Naties komt met een verdrag dat moet 
regelen dat mensen met een ziekte of een handicap dezelfde rechten hebben als 
gezonde mensen. Maar eigenlijk is dat ook iets om heel erg verdrietig van te 
worden! Was dat niet al zo dan? 

Het is misschien het beste om 2006 maar snel achter ons te laten en die 
terugblikken te laten voor wat het is. Of gaan we toch nog een keer lachen om dat 
spugende hoofd van Hoogervorst. Zo kennen wij er ook nog wel één. 



Namens alle medewerkers van MSweb wensen wij onze lezers een gelukkig en 
voorspoedig 2007! 
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Pleidooi voor koppelen MS-computers

Wereldwijd zijn miljoenen gegevens van mensen met MS opgeslagen in 
duizenden computers van artsen, wetenschappers en farmaceuten. Maar zolang 
al die computers niet goed met elkaar kunnen communiceren, is het profijt 
ervan beperkt. Vandaar het pleidooi van de Maastrichtse neuroloog dr. 
Raymond Hupperts, een van de Nederlandse pioniers op dit gebied, een 
koppeling van al die computers mogelijk te maken. En hij lijkt steun te krijgen, 
niet alleen van collega's maar ook uit de hoek van patiënten.

Door: Raymond Timmermans

Met de komst van het MS Kennis en Behandelcentrum Maastricht, even na de 
laatste eeuwwisseling, zijn daar computers aan de slag gegaan voor mensen met MS. 
Als eersten in Nederland hebben de 
neuroloog dr. Raymond Hupperts (1954) en 
zijn collega's in Limburg een begin gemaakt 
met een regionaal registratiesysteem van 
mensen met multiple sclerose. Een 
elektronisch bestand van gegevens - in het 
Engels een database - van en over alle mensen 
met MS in Limburg, verzameld door een 
handvol artsen die zijn verspreid over de hele 
provincie.  
Hupperts en de zijnen hebben daarbij de 
steun gekregen van de farmaceut Serono, 
bekend van het interferon Rebif. Dat bedrijf 
heeft voor de behandeling van mensen met 
MS het computersysteem iMed ontwikkeld 
dat inmiddels al op diverse plaatsen in de 
wereld bedrijfsklaar is gemaakt, ook in 
Maastricht dus. Maar Hupperts vindt het niet genoeg. Hij zou graag contact willen 
maken met alle andere MS-computers in de wereld. 

München

nabije toekomst: een koppeling tussen een 
computer met gegevens van mensen met 

MS, een patiëntenmodule en de computer 
van de neuroloog 



Zoals bijvoorbeeld met 's werelds grootste internationale databestand van mensen 
met MS in het Sylvia Lawry Centrum in München. Daar zijn gegevens terug te 
vinden van 20.000 mensen met MS die hebben deelgenomen aan de grotere 
medicijn-onderzoeken van de afgelopen twintig jaar. Maar ook talrijke farmaceuten 
en academische medische centra hebben computerbestanden die voor Hupperts 
niet bereikbaar zijn. 

“Ik kan met mijn iMed nu van honderden patiënten op elk gewenst moment zien wat 
ermee is en in welk medicatieproces ze zitten. Mensen met allemaal andere 
kenmerken, andere ziekteverschijnselen en een andere MRI-scan. Ik kan al die 
gegevens door het computersysteem met elkaar laten vergelijken. Zo kan ik de 
effecten van bepaalde medische handelingen aflezen. Het systeem laten uitzoeken 
of bepaalde kenmerken kunnen leiden tot een zelfde karakteristiek op de scan. Je 
kunt daarmee dan bij de behandeling rekening houden. Dat doe ik weliswaar niet 
dagelijks, maar toch wel een paar keer per week. En niet alleen ik, maar ook mijn 
collega's. En dat werkt prima”, meldt Hupperts enthousiast. “Maar ik zou ook graag 
van de ervaringen elders gebruik willen maken”. 

In zijn Maastrichtse team werkt hij nauw samen met de afdeling immunologie van 
het Academisch Ziekenhuis, neuropsychologen, een revalidatiearts, een oogarts, 
een fysiotherapeut, ergotherapeuten, een maatschappelijk werker en twee MS-
verpleegkundigen. Zij hebben te maken met ongeveer 350 mensen met MS, van wie 
de basisgegevens in het computersysteem zitten. Daarnaast passen artsen van het 
regionale MS-centrum in het Maasland Ziekenhuis Sittard het systeem toe, ten 
behoeve van circa 60 patiënten. Plus de collega’s van het Atrium Medisch Centrum, 
een samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen in Heerlen, Brunssum en 
Kerkrade, dat net als Maastricht 350 mensen met MS helpt. Bovendien maken 
artsen van het naburige  Limburgs Universitair Centrum (LUC) in het Belgische 
Diepenbeek gebruik van Hupperts’ database en is de koppeling met een zelfde 
systeem in de MS-centra van Nijmegen en Breda aanstaande. 

Schoenmaten
“Wat ik ervan weet is dat inderdaad steeds meer neurologen werken met iMed.
Maar er zijn ook al een heleboel andere systemen in gebruik, ook in Nederland, en 
zeker ook internationaal. En je kunt ervan uitgaan dat het onmogelijk is om al deze 
databases zo maar aan elkaar te koppelen. Dat stuit op gigantisch veel technische 
problemen. De systemen verstaan elkaar niet en dat is niet zomaar op te lossen”. 

Barbara Van Amerongen, doctor in de geneeskunde en zelf MS-patiënt - verbonden 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam – vergeleek die vorm van miscommunicatie 
laatst met de misverstanden die kunnen ontstaan bij het vergelijken van 
bijvoorbeeld schoenmaten: "Vraag mensen hun schoenmaat in te vullen, dan geeft 
de een de EU-maat op en de ander de GB-maat. En ook al zouden ze beiden de EU-
maat invullen, dan wil dat nog niet zeggen dat de schoenen waar die maat op staat 

passen. Zo kan het ook bij MS gaan. Als de ene neuroloog bijvoorbeeld bij iemand 
met MS de mate van invaliditeit bepaalt met de bekende EDSS-schaal is het niet 
onmogelijk dat een andere neuroloog tot een andere uitkomst komt. Daar zou je 
alleen uniformiteit in kunnen krijgen als je alle mensen met MS op precies dezelfde 
manier zou kunnen bevragen en al die gegevens in een grote databank zou kunnen 
stoppen”.

Hetgeen betekent dat er voor Hupperts 
voorlopig niets uit te wisselen valt met 
centra die een ander computersysteem 
gebruiken. “Je zou natuurlijk kunnen 
afspreken dat we allemaal hetzelfde 
systeem gaan gebruiken maar ja, wie 
maakt dan uit welk?”, reageert 
Hupperts “Mij bevalt iMed prima maar 
anderen kunnen daar heel anders over 
denken”.

Centraal meldpunt
Dus een doodlopende weg? ”Ik hoop toch van niet. Als we dan niet op korte termijn 
tot een uniform computersysteem zouden kunnen besluiten, laten we dan nog wel 
alvast een databank maken met de basisgegevens van mensen met MS. Een bank die 
we allemaal kunnen gebruiken. Bij die ontwikkeling kunnen wij neurologen, en zeker 
onze Nederlandse Vereniging voor Neurologie, een belangrijke rol spelen. De 
neurologen zouden die databank moeten voeden. We zouden kunnen afspreken dat 
we van elke nieuwe patiënt een standaardformulier invullen en dat opsturen naar 
een centrale plek. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met een verplichte 
registratie op het moment van diagnose en op momenten van het starten met of 
veranderen van medicatie. Dit zou al een schat aan basisgegevens opleveren. Dan 
heb je het over een heel beperkt aantal mensen met MS per jaar per neuroloog.
Dat soort zaken in een centraal meldpunt vastleggen, bij voorkeur bij de 
Nederlandse vereniging voor neurologie, dat moet toch te doen zijn.  Als dat in 
Denemarken en Canada kan, moet het hier ook kunnen. Ik heb het daarover onlangs 
gehad op een bijeenkomst met zo’n twaalf collega’s in Hengelo en toen 
geconcludeerd dat een van ons daartoe maar eens het initiatief moet nemen… 
misschien doe ik het zelf wel trouwens…” 

MSweb
Barbara van Amerongen ziet dat wel zitten. In de eerste plaats omdat dit haar van 
belang lijkt bij het onderzoek naar MS - zelf onderzoekt zij de rol van vitamine D 
bij MS (zie ook MSzien jaargang 2005 nummer 4). Maar bovendien zou zij dan ook 
graag een deel willen van de MS-computers waarop wij mensen met MS via Internet 
zelf gegevens kunnen invullen; zelf het ziekteverloop registreren, de bijwerkingen 

Dr. Raymond Hupperts aan zijn MS-computer  



van medicijnen invullen en aangeven hoe we onze handicaps zelf ervaren. “Ook 
dingen die de dokter meestal niet meet of kan meten. Je zou dat zelfs via een 
Internet-medium als MSweb kunnen laten lopen. Mensen met MS periodiek vragen 
stellen als: gebruikt u een rolstoel of een stok? Heeft u wel eens dove vingers? 
Maakt het dan wat uit als u uw knopen dicht maakt voor de spiegel, zodat u ziet wat 
u doet? Dat zijn vragen die artsen meestal niet stellen maar waarvan de 
antwoorden toch veel kunnen zeggen. MSweb doet dit trouwens al een beetje met 
zijn maandelijkse MSweb-polls”. 

Graag zou zij zien dat er dan ook een koppeling komt tussen die patiëntenmodule, 
de module met de basisgegevens van mensen met MS en de module van de eigen 
neuroloog. 

Politiek
Raymond Hupperts verwacht eveneens veel profijt te kunnen hebben van zulke MS-
databanken en gekoppelde MS-computers. Niet alleen in zijn dagelijkse praktijk 
maar ook als het gaat om onderzoek naar MS. Een weg van registratie van gegevens 
en nader onderzoek die eerder onder anderen zijn Nijmeegse collega dr. Kees 
Zwanikken bleek voor te staan (zie het vorige nummer van MSzien). Hupperts: 
“Opvallend is dat de kennis omtrent de ziekte MS de laatste jaren zeer sterk is 
toegenomen, maar dat dit nog niet heeft geleid tot zeer specifieke kennis over de 
oorzaak van MS. En derhalve is de behandeling van MS op dit moment maar beperkt 
succesvol. Meer kennis omtrent de oorzaak van MS is cruciaal voor het toenemen 
van het succes van behandelmethoden tegen MS”. 

Hupperts is dankbaar voor de computerhulp die hij van de farmaceut Serono heeft 
gekregen, maar voor verdere stappen hoopt hij toch vooral op meer steun van de 
regering en het parlement. “Ik hoop dat de politiek inziet dat het steeds verder 
korten op academische budgetten van faculteiten de dood is voor objectief 
onderzoek, aangezien de onderzoekers noodgedwongen nu de steun vragen van de 
farmaceutische industrie”.

MSzien, jaargang 2006, nr. 6 – Rubriek: Medische zaken/onderzoek

De in dit artikel genoemde dr. Barbara van Amerongen is tandarts van professie maar 
heeft haar tandartspraktijk wegens haar MS moeten neerleggen. Sindsdien is zij 
werkzaam bij de afdeling Orale Biologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam. Artikelen van haar over mondzorg voor mensen met MS en over de 
invloed van vitamine D zijn elders te lezen op MSweb (Rubriek Lezen --> Artikelen
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Het Labyrint van Klaus van de Locht 

Prachtig monument aan de Waalkade in Nijmegen

Langs de Waalkade in Nijmegen, vlak bij de spoorbrug, ligt sinds 1982 
het kunstwerk 'Labyrint' van Klaus van de Locht (1942 – 2003). Op de 
grens van water en land, het raakvlak van stad en rivier. Bij hoog water 
loopt dit klassiek gevormde labyrint onder. Wie was Klaus van de Locht? 
Wat is de relatie met MS? En wat heeft zijn Labyrint ons te zeggen?

Door: Marja Morskieft*

Heerlijk om dichtbij het water te wonen, vind ik. Geboren op nuchtere 
zandgrond en tussen benauwende houtwallen, voel ik me veel vrijer aan zee; de 
zilte lucht, de weidse blik en de 
golven geven me het gevoel dat alles 
mogelijk is. Dat ik verder kan kijken, 
denken en reizen dan het hier en nu. 
Op dit moment woon ik dan wel niet 
aan de kust, maar aan een brede 
rivier: de Waal. Op de kade langs de 
Waal, op de plek waar tot 1881 de 
oude Waalhaven lag, bevindt zich een 
intrigerend stenen kunstwerk. Ik sta 
er graag even stil als ik over de kade 
rijd met mijn scootmobiel. Het uitzicht over de rivier, de spoorbrug en de 
mooie luchten erboven is op een zonnige dag overweldigend. Vaak spelen er 
kinderen op het labyrint, ze springen van de ene ring naar de andere of laten 
stokjes drijven in de met water gevulde geulen.  
Waarom ben ik gefascineerd door dit labyrint? 

Geliefd thema
Al sinds de oudheid laten kunstenaars zich inspireren door het labyrint. 
Koning Minos van Kreta liet volgens een Griekse mythe door Daidalos een 

Labyrint aan de Waalkade in Nijmegen 



enorm labyrint bouwen, en sloot er de angstaanjagende Minotaurus op. Een 
wezen half mens, half stier; ongelukkige uitkomst van een liaison van zijn 
vrouw met een stier. Het Labyrint van Knossos is op veel antieke munten 
afgebeeld.

Ook in de Renaissance was het labyrint een geliefd thema op schilderijen. Een 
fraai voorbeeld is een schildering van Bartolomea Veneto (werkzaam van 1502 
– 1530) waarop een heer te zien is met op zijn tuniek een geheimzinnige 
afbeelding.  

De thematiek van het dwalen komt in de jaren ‘90 van de vorige eeuw terug in 
de levensgrote labyrinten die landschapskunstenaars en monumentaal 
vormgevers als Jim Buchannan voor de openbare ruimte ontwerpen. Deze 
‘landartist’ uit Ierland legde in Eibergen, provincie Gelderland een Kretenzisch 
drieringslabyrinth aan met brede paden tussen heuvels van gras. In het 
midden staat een ronde toren. Dit Labyrinth van Mallem is genoemd naar het 
kasteel van Malle, al eeuwen verdwenen.  

De kunstenaar
Wie is Klaus van de Locht? Hij werd in 1942 
geboren in Millingen, een stadje bij Emmerich in 
Duitsland. Door zijn familie was hij voorbestemd 
om priester te worden en daarom kreeg hij een 
klassieke opleiding. Hij studeerde theologie en 
filosofie in Munster. Maar al gauw verkoos hij 
het ‘aardse bestaan’ en vertrok naar de 
kunstacademie in Wuppertal.  
De klassieke mythologie werd een levenslange 
inspiratiebron voor hem, naast bijbelse motieven 
en symbolen en archetypen uit oude culturen en 
niet–christelijke godsdiensten. 

Toen Van de Locht bij Pina Bausch (danseres, 
choreografe) decorschilder werd, ontmoette hij 
daar zijn muze, een danseres. Met haar woonde 
hij twee jaar in Londen. In deze periode 
ontwikkelde hij zijn eigen tekenstijl, en ging ook 
landschapsschilderingen maken. 
Na het eind van deze relatie belandde de kunstenaar in een depressieve, 
duistere periode, door hem abyss genoemd (de onpeilbare afgrond van de 
angst). 
In 1975 vestigt hij zich in Nijmegen, en gaat als docent tekenen, schilderen 
en druktechnieken in Oss werken. In die tijd verschijnt als ‘uitweg’ uit de 

Klaus van de Locht 

afgrond het labyrint in zijn werk. Het labyrint, schrijft Van de Locht in het 
boekje Labyrint, is een metafoor voor de levensloop, een mogelijkheid de 
vragen naar een zinvol leven te beantwoorden. Een steun voor de mens die op 
zoek is naar zichzelf. Maar ook staat het labyrint voor de geordende baan van 
de sterren, de kosmos - het Griekse woord voor ordening en sieraad -, waar de 
mens deel van uitmaakt. 

Troost
Van de Locht ervaart de richtinggevende en troostende betekenis van het 
symbool en gaat op zoek naar de betekenis ervan in oude culturen. De 
weerslag is in zijn werk te zien: labyrinten verschijnen overal, samen met 
mensfiguren die bijna op Minoïsche tekeningen uit de Griekse oudheid lijken. 
Van de Locht werkt met alle materiaal dat hij tegenkomt: stokken, stenen, 
gebruikt pakpapier, bladzijden uit het telefoonboek, koeienschedels en 
metaalspetters die in het water terechtkomen bij het gieten. Daarbij laat hij 
zich leiden door het oorspronkelijk materiaal, dat de weg wijst naar het 
object dat uiteindelijk ontstaat.

Het labyrint
In de zomer van 1982 wordt de Waalkade verfraaid met het waterlabyrint 
zoals het in de volksmond heet en dat iedere Nijmegenaar kent. Het ligt op de 
plaats waar tot 1881 de oude Waalhaven heeft gelegen. Van de Locht maakt in 
opdracht van de gemeente het ontwerp en de beeldhouwer Jaap van Hunen 
richt de directe omgeving van het labyrint in. 

Het labyrint heeft een cirkelvorm met een diameter van 24 meter. Het 
bestaat uit waterkanalen, geordend in negen concentrische cirkels. Evenwijdig 
aan deze kanalen bevindt zich een looppad van basaltstenen, van zo’n 350 
meter lang. In de kanalen staat leidingwater. Bij hoge waterstanden stroomt 
de kade over en loopt het labyrint onder water. Het midden wordt gevormd 
door een kleine sluitsteen, een ronde 
basaltsteen opgevist uit de Waal, waarin Van 
de Locht opnieuw een klein labyrint heeft 
uitgehakt.

Klausmobiel
Begin jaren negentig krijgt Van de Locht te 
horen dat hij MS heeft. Er verschijnen 
ladders in zijn werk: Jacobsladders, een 
bijbels symbool voor de weg naar de hemel 
(Oude Testament). Soms met daarboven, aan 
het uiteinde, een donkere wolk. Niet voor 
niks. Klaus weet wat hem te wachten staat: zijn moeder had ook MS. Op zijn 

de kleine sluitsteen, in het midden 
van het Labyrint 



‘Klausmobiel’, zijn scootmobiel, is hij nog enkele jaren een bekende 
verschijning in Nijmegen: een markant gezicht, getooid met een imposante 
grijze baard met daarboven altijd een hoed of muts.  

In 2003 overlijdt Klaus aan de gevolgen van MS. Na zijn dood worden bij het 
Centrum voor Beeldende Kunst Nijmegen en in de Nijmeegse galerie Stills 
tentoonstellingen georganiseerd: als visueel eerbetoon aan een erudiet en 
veelzijdig man en als presentatie van zijn veelomvattende kunstproductie. 
Sindsdien zijn zijn werken, voor zover ze niet  in Nijmegen en Beek staan, 
terechtgekomen in huizen van vrienden en bewonderaars. Enkele bronzen en 
tekeningen zijn te koop bij het Centrum Beeldende Kunst Nijmegen.  

Bij zijn vriend Gerard Vermeulen staat een piepklein bronzen werkje: Klaus op 
zijn booster, gemaakt door Paul de Swaaf. Het staat onder een wand 
volgehangen met tekeningen, etsen en litho’s van Klaus. De levenslust spat van 
de soms rauwe, soms tedere en subtiele werken af. Maar altijd laten ze een 
werkelijkheid zien die gelaagd, niet simpel is, en teruggrijpt op mythische en 
religieuze symbolen. De mens is hier een  onderdeel van; deel van de kosmos. 
Het kleine beeldje van Klaus kijkt vanuit een hoekje toe. 

*) Met dank aan Gerard Vermeulen, vriend van Klaus van de Locht en Lian van 
Tuijl van het CBK Nijmegen.
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Een aantal Nederlandse doolhoven en labyrinten is ook op 
satellietfoto’s te zien via www.googleearth.com.
Websites: www.cbkgelderland.nl ; www.doolhoven.nl ; 
www.noviomagus.nl
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Nederlandse sterrenkundige in Palo Alto 

Mandy Hagenaar wil nog veel ontdekken 

Mandy Hagenaar (1971) is astro-fysicus oftewel sterrenkundige. Na haar 
studie krijgt Mandy een promotieplaats bij de Universiteit Utrecht. Haar 
begeleider gaat al snel bij Lockheed in Californië werken en daarom pendelt 
Mandy jarenlang heen en weer tussen Utrecht en Californië. Na haar promotie 
krijgt Mandy een vaste baan bij Lockheed aangeboden. Kort daarna 
manifesteert zich multiple sclerose bij haar, maar Mandy’s keuze voor een 
leven in Californië is dan al gevallen.

Door: Nora Holtrust

“Er komen steeds nieuwe telescopen en elke keer zien 
we meer en begrijpen we minder. Bij elke nieuwe 
telescoop zie je nieuwe details en dan moet je dat óók 
weer onderzoeken. Dat vind ik het leuke aan 
sterrenkunde, dat je nooit klaar bent”, vertelt 
Mandy. “We zouden graag in het midden van de zon 
kunnen kijken maar het is te heet en te ver weg. 
What you see is what you get. Je kunt ook niet 
zomaar instrumenten de zon insturen en dan kijken 
hoe het er daar uitziet. Je kunt alleen maar dingen 
afleiden van het licht dat naar buiten komt. De zon is 
de enige ster waarvan je de oppervlakte kunt zien en 
bestuderen. De zon staat bij wijze van spreken in 
onze achtertuin. De andere sterren zijn zo 
verschrikkelijk ver weg, daar zie je alleen maar een puntje van”. 

Universiteit Utrecht
Mandy’s geboorteplaats is Delft maar het gezin verhuist al vrij snel naar Noord 
Brabant. Tijdens de lagere schooljaren woont ze in het dorpje Boerdonk maar als 
haar ouders gaan scheiden, verhuist ze met haar moeder en zusje naar Veghel. In 
Brabant doorloopt ze de middelbare school. Met het diploma op zak, vertrekt 

Mandy Hagenaar 



Mandy naar de Utrechtse Universiteit.

Ze begint met natuurkunde maar stapt na een paar jaar over op sterrenkunde. “Ik 
vond natuurkunde wel heel interessant maar een beetje droog. Sterrenkunde, de 
zon, dat is gewoon heel interessant.  De opleiding voor natuurkunde en 
sterrenkunde zijn bijna hetzelfde.  Alles wat je met natuurkunde leert, 
guantummechanica, statistische fysica,  dat heb je ook nodig bij sterrenkunde. 
Daarna moet je je natuurlijk nog wel specialiseren in sterren. Sterren zijn gewoon 
grote gasbollen, waar ook alle natuurwetten voor gelden”.

Uiteindelijk studeert Mandy in 1990 af als astro-fysicus, zeg maar sterrenkundige. 
Na haar afstuderen is er net een ‘assistent-in-opleiding’ (AIO) plaats vrij. Een Aio-
plaats houdt in dat je een niet al te best betaalde baan op de universiteit krijgt 
maar wél een baan die je de gelegenheid biedt om te promoveren. “Mijn promotor 
was een Nederlandse professor, maar mijn directe begeleider, ook Nederlander, 
verhuisde bijna meteen nadat ik was aangenomen naar Californië. Daar had hij 
namelijk een baan gekregen bij de firma Lockheed Martin in Palo Alto. Dat 
betekende voor mij dat ik heen en weer moest reizen tussen Nederland en 
Californië. Drie maanden werken bij Lockheed en dan weer hier in Utrecht”. 

Lockheed Martin
Tijdens de jaren dat Mandy heen en weer pendelt tussen Utrecht en Palo Alto 
woont ze al met al zo’n zo’n anderhalf jaar in Californië. Daar heeft ze inmiddels 
haar toekomstige man leren kennen, afkomstig uit Maine, een staat aan de oostkust 
van de Verenigde Staten, en in de jaren negentig verhuisd naar San Francisco.

Mandy is inmiddels in Utrecht gepromoveerd en krijgt na haar promotie meteen 
een baan aangeboden bij Lockheed Martin. “Ik heb geluk gehad. In Nederland kun 
je niet goed naar de sterren kijken omdat hier geen hoge bergen zijn en er is veel 
te veel licht door de 
verstedelijking”. 
Nederlandse 
sterrenkundigen gaan daarom 
voor het bestuderen van de 
sterren naar het 
Observatorium op Tenerife.

Bovendien zijn er  weinig 
banen in Nederland voor 
sterrenkundigen. Heel veel 
mensen werken als ‘post-
doc’s’ op een universiteit. Dat 
zijn altijd tijdelijke contracten. Lockheed Martin is geen universiteit en kent dat 
systeem van ‘post-doc’s niet. “Ik heb in principe een vaste baan, tenzij NASA de 

het Observatorium op Tenerife 

geldkraan dichtdraait” zegt Mandy, “en dat gebeurt maar niet zo”. 

De afdeling ‘wetenschap’ waar Mandy werkt, is maar een klein onderdeeltje van 
Lockheed Martin. “Lockheed is eigenlijk een wapenfabrikant met contracten voor 
gevechtsvliegtuigen, raketten, dat soort dingen. Onze afdeling kan helpt bij het 
bouwen van die raketten of binnenkort met de opvolger van de space shuttle, waar 
ze  een contract voor hebben. Wij mogen verder ook niet alles weten maar onze 
ideeën hebben wel een spin-off naar de gewone productie”.  

MS-symptomen
In 1990, wanneer Mandy voor het eerst naar Californië gaat voor haar promotie-
onderzoek, krijgt ze voor het eerst MS-symptomen. Alleen weet ze dat op dat 
moment nog niet. “Een student-arts op het AZU dacht dat ik hyperventileerde, 
maar dat was niet zo. Ik heb nog nooit gehyperventileerd”.  De symptomen van dat 
moment gaan weer over. “Ik merkte wel dat ik langzamerhand ‘onhandiger’ werd, 
bijvoorbeeld met sport. Ik deed aerobics en dan probeerde ik op één been te staan 
en mijn andere been te strekken en dat lukte dan niet. Maar het waren geen 
heftige dingen”.  

In 1999, Mandy is dan net een maand getrouwd, is ze met haar kersverse 
echtgenoot op bezoek in Nederland.  “We liepen door Amsterdam en toen kon ik 
opeens niet meer lopen. Ik moest gaan zitten en pas na een tijdje ging het weer een 
beetje. Toen we terug waren in Amerika heb ik meteen een afspraak met de dokter 
gemaakt. Ik kon pas na drie maanden bij de neuroloog terecht maar de huisarts zei 
eigenlijk meteen al dat ik MS had”.  

Behalve last van haar benen krijgt ze ook problemen met articuleren. “Ik klonk 
alsof ik dronken was.  Maar na een Prednison-kuurtje ging het weer veel beter met 
me. Een maand na de diagnose ben ik met interferon begonnen. Ze zeggen steeds 
vaker dat het beter is snel met therapie te beginnen en sinds een jaar of anderhalf 
krijg ik elke twee maanden een Prednison-kuurtje”.  

Mandy woont in San Francisco en haar man brengt haar ’s ochtends met de auto 
naar Palo Alto, zo’n veertig minuten rijden. Terug gaat ze met de trein en de metro 
“dat kost twee uur maar ik heb mijn laptop bij me en ik werk of doe spelletjes. Er 
zijn stoelen die speciaal bestemd zijn voor gehandicapten dus ik kan altijd zitten. 
Dat is hier in Nederland trouwens wel anders, merk ik. Ik loop met een stok, maar 
de mensen staan hier echt niet voor je op”. 

Nog veel te ontdekken
Mandy, licht Amerikaans accent inmiddels, is een weekje in Nederland om de 
pasgeboren baby van haar zus te bewonderen. De baby, een tienponder, kwam twee 
weken te laat, maar gelukkig is tante Mandy niet voor niets gekomen. De hele 
familie, haar vader die inmiddels in Frankrijk woont incluis, schaart zich rond het 



eerste ‘kleinkind’ van de familie.

Voor Mandy zelf is kinderen krijgen geen optie. De MS heeft daar zeker mee te 
maken. “Als ik zie hoe ik mezelf na twee uur in de stad winkelen naar huis moet 
slepen... Als ik een kind krijg, zou mijn arme man al dat werk moeten opknappen. Ik 
heb ook nooit gedacht: Ik wil later ook kinderen. We hebben al een hond en dat is 
ons kind. En mijn carrière gaat nu goed”. 

Mandy licht het toe: “Ik loop nu zo’n vijftien 
jaar mee in dit wereldje en begin steeds 
meer zelfvertrouwen te krijgen. Er zijn nu 
echt dingen waar ík het meest van weet. Je 
bent natuurlijk een meisje en het zijn vooral 
kerels in dit vak. Ik heb zeven jaar lang in 
een heel klein hokje gewerkt maar nu heb ik 
een echte kamer met een raam. Ik ben de 
enige vrouw op de wetenschapsafdeling van 
Lockheed Martin met een echte kamer.  

Ken je het boekje van ‘Kaas & de 
Evolutietheorie’ van Bas Haring? Er is nooit iemand geweest die zat te denken van 
hmmm, kaas, zou dat lekker zijn? Welnee, zoiets gaat per ongeluk. Er kwam een 
bacterie bij de melk en hé, grappig, dat was lekker en dat heet nu kaas. Op die 
manier ontstaan heel veel dingen. Het heelal is verschrikkelijk groot. Er zijn 
miljarden sterren waar we geen weet van hebben en één op de miljoen sterren 
heeft planeten, dus dan zijn er ook heel veel planeten. Volgens mij is er dus ergens 
leven geweest of zal er in de toekomst leven bestaan. Er valt dus nog heel veel te 
ontdekken.
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Baasje en hulphond 

Een hecht team

We kennen hem allemaal, de blindengeleidehond. Die mooie Duitse Herder of 
Labrador die zijn slechtziende baasje door het drukke verkeer loodst.  Hij was 
de eerste hulphond; tegenwoordig werken honden ook als de geduldige helpers 
van mensen met een andere handicap. Ze kunnen bijvoorbeeld epileptische 
aanvallen  registreren en mensen met een fysieke handicap helpen in het 
dagelijks leven. Daarnaast is een hond natuurlijk ook aangenaam gezelschap en 
een stimulans om de deur uit te gaan.

Door: Trudy Mantel

Een hond kun je vrijwel alles leren, dus ook om voorwerpen op te rapen, je jas te 
helpen aantrekken, deuren open te doen en opletten dat je niet valt. Dat gaat 
natuurlijk niet vanzelf; voordat een hond zichzelf hulphond mag noemen heeft hij 
een intensieve training achter de rug. Die begint al op het moment dat hij het nest 
verlaat en duurt enige jaren. Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn in 
Nederland hulphonden actief. 

Hoe het begon
In 1984 wilde een bewoner van verpleeghuis Margriet in 
Nijmegen graag een hond. De directeur van het huis liet met 
de hulp van een Amerikaanse organisatie een hond trainen. Met 
succes voor baas en hond, de Stichting Soho was geboren! In 
1992 volgde Stichting SAM, die koos voor een meer individuele 
aanpak door het afstemmen van de opleiding op de wensen van 
de cliënt. In 1997 kwam daarbij Stichting Eurodog, die ook 
jonge kinderen wilde leren werken met een hulphond. In 2001 
zijn deze drie stichtingen gefuseerd tot de Stichting 
Hulphond Nederland. 
Daarnaast bestaat Hulphondenschool De Click, opgezet door 
instructeurs van de voormalige Stichting ‘De hond kan de was 
doen’. De Click specialiseert zich in teamtraining; baas en hond worden samen 
opgeleid. 

Beide instituten krijgen hun geld slechts voor driekwart van de zorgverzekeraar. 
Voor de rest moeten ze het hebben van giften, donaties en van sponsors. Hoewel 

Hulp-hondenschool De 
Click en Stichting 

Hulphond Nederland 



een hulphond gedurende zijn training en verdere leven vele duizenden euro's kost 
zijn er, behalve voor het voer en de andere normale kosten die het hebben van een 
hond met zich meebrengt, voor het baasje geen extra kosten aan verbonden. 

De opleiding
Hoe word je nou als hond een hulphond, en hoe 
word je als mens het baasje van een hulphond? 
Als je denkt dat je door je handicap in 
aanmerking komt voor zo'n hond kun je op de 
site van SHN of De Click alle informatie 
vinden. Je kunt je aanmelden met een 
formulier, dat je na een telefoontje 
toegestuurd krijgt. Er volgt dan een 
indicatietraject met de opleider en eventueel 
de zorgverzekeraar. Bij een positieve indicatie 
vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de 
opleiding. De opleider kijkt onder andere of je 
voor een hond kunt zorgen, of je interesse 
hebt in de training van een hond en wat je persoonlijke leefomstandigheden zijn. 

De SHN selecteert jonge puppies op hun geschiktheid, bij verschillende fokkers of 
bij hun eigen fokteven. Zodra de hondjes het nest verlaten gaan ze naar een 
gastgezin, waar ze leren wat elke hond moet leren: gehoorzaamheid, discipline en 
aangepast gedrag. Na een jaar gaat het hondje terug naar SHN, vaak na een 
hartverscheurend afscheid. Dan volgt de opleiding tot echte hulphond, waarbij ook 
het toekomstige baasje een rol speelt. Joop Mekke van de cliëntenzorg van SHN 
vertelt daarover: “De opleiding na de gastgezinperiode duurt zes tot acht maanden. 
In die tijd trainen we de hond voor alle  vaardigheden die hij in zijn leven als 
hulphond nodig zal hebben. De laatste twee maanden van de opleidingstaan in het 
teken van maatwerk, we koppelen de hond dan aan een cliënt die op de wachtlijst 
staat. De training is dan vooral gericht op de werkzaamheden die de hond bij die 
specifieke persoon moet gaan doen. Ook de mogelijkheden van het toekomstige 
baasje nemen we in die training mee”. 

Teamtraining
Bij De Click gaat het iets anders. Hier 
werkt men met teamtraining: baas en 
hond worden samen aan het werk gezet. 
Ellen Gehrels is 56 jaar en heeft al 21 
jaar MS; zij volgde, samen met haar 
hond Luna de opleiding bij ‘De Click’. Zij 
vertelt daarover:  
“De opleiding bij ‘De hond kan de was 
doen’, nu Hulphondenschool ‘De Click’, 
kwam voor mij precies op het juiste 
moment. Er kwam een nieuwe uitdaging 
in m’n leven: samen met mijn eigen hond 

de hond traint allerlei vaardigheden 

Ellen Gehrels en hond Luna 

de teamtraining gaan volgen, om te voorkomen dat ik steeds meer afhankelijk van 
de thuiszorg zou worden. En dat is gelukt ondanks het feit dat alleen mijn 
linkerarm en -hand nog redelijk functioneren. Luna kwam als pup al bij mij wonen. 
Daarom kennen we elkaar al vanaf het begin door en door, zij kent mijn woon- en 
leefomstandigheden  en mijn lichaamstaal. Toen Luna 1 jaar was hebben wij ons 
aangemeld voor de teamtraining.  Je moet natuurlijk wel iets met honden hebben en 
je voor 100% willen inzetten om de opleiding te volgen. Het kost tijd, geduld en 
doorzettingsvermogen, maar geen lichamelijke inspanning. Je moet je hond goed 
kunnen verzorgen en ook wel beseffen, dat je hulphond ook gewoon ‘hond’ mag zijn. 
De hond moet aanleg hebben om te willen en kunnen helpen en krijgt verder allerlei 
strenge medische keuringen. Alle rassen kunnen in aanmerking komen, het 
belangrijkste is dat de hond goed bij je past. De opleiding duurt ongeveer een half 
jaar. De hond is dan tussen de vijftien maanden en drie jaar oud”. 

Portemonnee 
Wat een hulphond allemaal voor zijn baasje kan doen is ongelooflijk. Het varieert 
van helpen bij wassen en aankleden tot de deuren open en dicht doen, knopjes 
bedienen van het licht en de lift en de gordijnen dichtdoen. Zelfs zijn baasje in en 
uit bed helpen gaat een hulphond niet te 
ver. Ook buitenshuis is er genoeg te 
doen voor een hulphond. Hij kan de tas 
dragen en in een winkel geeft hij de 
portemonnee aan de caissière. Omdat 
hulphonden vaak echte schoonheden 
zijn en hun gedrag de mensen natuurlijk 
erg aanspreekt, trekken ze buiten vaak 
aandacht. Maar het is belangrijk dat de 
hond alleen op zijn baasje let, daarom 
dragen ze buiten meestal een dekje met 
het verzoek om de hond geen aandacht 
te geven. Een ADL-hond, zoals dit type 
hulphond ook wel genoemd wordt, is 
behalve een grote hulp ook een echte 
kameraad!

Pensioen
Helaas is een hondenleven betrekkelijk kort en er komt een dag dat de hond te oud 
wordt voor zijn werk. De honden van SHN, die hun hele leven eigendom blijven van 
de Stichting, krijgen als ze negen jaar zijn een keuring. Als een hond niet meer aan 
de eisen kan voldoen wordt hij huishond. Hij gaat dannaar een gezin voor zijn 
pensioen. Dat kan ook het baasje zijn voor wie hij zijn hele leven gewerkt heeft. 
Deze krijgt dan een nieuwe hulphond; hij heeft dan twee honden in huis. De honden 
die bij 'De Click' opgeleid zijn, zijn eigendom van het baasje en die blijven daar dus 
gewoon. Ook deze honden krijgen overigens periodieke keuringen om te beoordelen 
of hun vaardigheden nog op peil zijn. 

Aanrader

hond Luna aan het werk 



Voor wie van honden houdt en daar energie in wil steken en bovendien de ruimte en 
de gelegenheid heeft om een hond te houden, lijkt een hulphond een ideale 
oplossing om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Ellen zegt daarover: “Luna is 
mijn levenskameraad en staat dag en nacht voor me klaar. Zij heeft mijn leven 
enorm verrijkt, zowel binnenshuis als buiten. Met een hulphond krijg je veel sociale 
contacten en trek je er vaker op uit. Je bent nooit meer alleen en je trouwste hulp 
is altijd bij je. En je bent veel minder afhankelijk van andere mensen. Je leven 
wordt weer gemakkelijker en je krijgt er heel veel extra’s voor terug Voor mij is 
het leven zonder hulphond ondenkbaar!" 

www.hulphond.nl
www.de-click.nl
www.vriendenclubellen.nl
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Aan zes mensen met MS (6) 

Zeven vragen plus één

Onze columnserie van dit jaar ziet er iets anders uit dan anders. We laten zes 
mensen met MS aan het woord. Aan hen stellen we zeven steeds dezelfde 
vragen plus een achtste wisselende vraag. De zesde in deze serie is Alan 
Staples.

Door: Hanneke Douw

Alan Staples (54) is vader van twee kinderen 
Sam van 28 en Ruben van 25. Het zijn de 
kinderen uit zijn eerste huwelijk. Alan 
studeerde sociale wetenschappen aan de 
University of South West England. Na zijn 
studie werkte hij een tijdje in Beverwijk, maar 
keerde in ’80 naar Engeland terug en liet zich 
omscholen. ”Want in de sociale wetenschappen 
viel geen droog brood te verdienen". Een tijd 
lang werkte hij in Engeland maar verhuisde 
uiteindelijk naar Assen. Daar woont hij nog 
steeds, inmiddels getrouwd met Lyda.  

In 1991, hij werkte als freelancer, kreeg Alan 
een soort vreemde kras door zijn oog. Hij ging 
naar de dokter, die na het zien van de scan 
constateerde dat er mogelijk meer aan de hand 
was. MS wellicht. Maar het duurde nog tot 2000 
voordat Alan na een heftige schub, definitief de diagnose MS kreeg. ”Gevoel in de 
handen weg, rare duizelingen en dat terwijl ik als freelancer zo snel mogelijk weer 
aan het werk moest. In oktober moest ik met werken stoppen maar in juni van het 
jaar erop ben ik alweer begonnen". 

Alan kreeg een prednisonkuur en hoewel hij daar eerst niet van leek op te knappen 
voelde hij zich na een tijdje toch duidelijk beter. Inmiddels voelt hij zich weer zo 
goed als vroeger. Alan keerde wel terug in vaste dienst. Zijn baas wist dat hij MS 

Alan Staples op vakantie in Engeland 



had maar Alan had zoveel krediet opgebouwd dat ze hem graag aannamen. ”En ik 
ben nooit meer ziek geweest, sinds 2000.” 
Op zijn vrije dag - hij werkt vier dagen - is Alan in de weer als vrijwilliger met 
gehandicapte kinderen. “Prachtig werk en prachtige mensen. Dat kan ik iedereen 
aanraden”. Verder fietst hij zich suf door Engeland. Eigenlijk  wijkt hij in niks van 
andere vijftigers., Ja, die constant drukkende riem om zijn buik en die rare 
handen, dat onderscheidt hem van mannen zonder MS. 
Aan Alan de zeven vragen plus een. 

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

“Vriendelijk, behulpzaam, dienstbaar en optimistisch. Het glas is bij mij altijd 
halfvol. Natuurlijk schrok ik destijds van de diagnose. Ik kende de initialen MS 
wel. Wist dat je er ook dood aan kon gaan. Toch ben ik gewoon doorgegaan”. 

2. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd?

“Vanaf de schub in 2000 ben ik van 5 dagen naar 4 dagen werken gegaan. Inmiddels 
is die vrije dag er met mijn vrijwilligerswerk alweer bij ingeschoten. Eigenlijk ben 
ik weer gewoon doorgegaan in mijn oude stramien. Ik doe alles wat ik wil doen. Ik 
denk wat meer na over het leven misschien, doe het iets rustiger aan wellicht, maar 
ga van de andere kant ook vaak door mijn moeheid heen.” 

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

“Ik ken geen andere mensen met MS. Ik zoek ze niet op. Ik lees geen MS bladen. 
Dat doet mijn vrouw wel. Het houdt me niet zo bezig. Collecteren doe ik wel voor 
MS en helemaal in het begin heb ik de MS-telefoon een keer gebeld.” 

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

“Ik vond dat waardeloos destijds. In ’91 werd niets helder voor mij. Er werd wat 
gemompeld over ‘mogelijk MS’. Zeker hier in Assen, waar op een goed moment ook 
geen neuroloog meer zat, was het een zooitje. Je moest alles zelf uitvinden. In 
Groningen, waar ik in 2000 terechtkwam, werd ik wel goed geïnformeerd. Er zit 
daar ook een MS-verpleegkundige. Dat zijn goeie mensen. Ze weten veel. Bovendien 
heb je daar informatieavonden, die zeer de moeite waard zijn.” 

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

“Ik ben actief lid van de Socialistische Partij (SP). In dat kader letten we heel 
goed op hoe de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 
van kracht wordt uitgevoerd gaat worden. De gemeenten krijgen een grote 
verantwoordelijkheid in de besteding van gelden. Wij zullen er als SP streng op 

toezien dat die gelden ook goed besteed worden en daar terechtkomen waar ze 
horen. Op zich zie ik die decentralisatie wel zitten. Ik hou niet zo van 
grootschaligheid. Marktwerking is prima maar zorg en huisvesting heb je gewoon 
nodig. Je hebt immers geen keus als zieke of gehandicapte. Je bent afhankelijk van 
de zorg.” 

6. Hoe sta je tegenover alternatieve geneeswijzen?

“In 2000 heb ik een aantal alternatieve behandelingen ondergaan. Ik wilde in 
eerste instantie geen prednisonkuur en kwam toen terecht bij een acupuncturist en 
later bij een orthomoleculaire arts. Het hielp geen van beiden. De prednison werkte 
uiteindelijk wel. Het grote voordeel van alternatieve artsen is dat ze naar je 
luisteren! Dat is wel eens anders bij de regulieren. De MS-verpleegkundige in 
Groningen, die luisterde wel naar me. Maar de neurologen in  Groningen vonden mij 
gewoon een watje.” 

7. Gesteld dat iedereen op zijn achttiende bij het gemeentelijk 
leefloket een ziekte of handicap zou moeten kiezen. Welke kwaal zou 
jij dan gekozen hebben?

“Deze vraag brengt me op een uitspraak die een zekere Quinten Crisp deed in het 
Londen van de jaren 30/40. Hij was openlijk homoseksueel en werd zeer regelmatig 
afgetuigd. Hij zei: “Gezond zijn is dezelfde ziektes hebben als je buren". Dat vind 
ik een mooie. Met andere woorden, iedereen heeft wel wat.” 

8. Is dat ook je motto?

“Ja, eigenlijk wel.Vorig jaar zat ik midden in een zwaar project. Ik merkte dat ik 
het niet trok. Ik zeg dat dan wel eerlijk. Mensen zijn verbaasd. Ja, aan mijn 
buitenkant is niets te zien. En ik hou van uitdagingen, dat wel. Fietste verleden jaar 
nog 1000 km in tien dagen. Het lukte. Toch ga ik het volgend jaar anders doen. 
Rustiger en meer om me heen kijken. Of zou dat de leeftijd zijn…?  
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Deel 1: de kernpunten en verwachtingen 

Wmo-loket open na nieuwjaarsdag

Als het goed is beschikken alle 458 gemeenten in Nederland meteen na 
nieuwjaarsdag over een nieuw loket. Een loket voor iedereen die een beroep wil 
doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daar moet je voortaan 
heen als je een aanpassing wilt aan je woning, een rolstoel, huishoudelijke 
verzorging, een gehandicaptenparkeerkaart, enzovoort. Aan de nieuwe regels 
en vooral de praktijk wijdt MSzien de komende maanden een serie artikelen. 
Deel 1 gaat over de kernpunten en de verwachtingen.

Door: Raymond Timmermans

Voor hulp en ondersteuning aan mensen met 
een ziekte of handicap waren er totnogtoe 
vooral de Wet voorzieningen gehandicapten 
(Wvg) en de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Veel van de daar 
geschetste regelingen zijn met de ermee 
gemoeide financiën - ruim € 5 miljard - 
verhuisd naar de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Die wet geldt vanaf 1 
januari 2007. Over de rechtsregels maar ook 
de bedoelingen en de - gewenste - praktijk 
gaat deze serie van MSzien. Daarin komen ook 
enkele hoofdrolspelers van zowel áchter als 
vóór het Wmo-loket aan het woord. 

In deel 1 eerst maar eens een aantal van de 
kernpunten van de Wmo. Voor mensen met MS 
zijn de belangrijkste daarvan vervat in artikel 
4: Ter compensatie van de beperkingen die een 
persoon (...) ondervindt in zijn zelfredzaamheid 
en zijn maatschappelijke participatie, treft het college van burgemeester en 
wethouders voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die 
hem in staat stellen: 
a. een huishouden te voeren; 

…je moet voortaan bij het nieuwe Wmo-
loket van je gemeente zijn voor een 

rolstoel.

b. zich te verplaatsen in om de woning; 
c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 
d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 

Compensatieplicht
Dit wetsartikel verwoordt wat inmiddels de compensatieplicht is gaan heten: je 
kunt iets niet dat andere mensen, met name gezonde mensen, wel kunnen en de 
gemeentelijke overheid is verplicht iets te doen ter compensatie, om dat gemis of 
gebrek enigszins goed te maken. 

Aan beide zijden van het loket zijn de verwachtingen van die compensatieplicht 
hooggespannen. Zo zegt directeur Ad Poppelaars (1955) van de Chronisch zieken- 
en Gehandicaptenraad (CG-Raad): “De kern van die compensatie is dat je ervoor 
zorgt, de effecten van beperkingen ongedaan te maken. Dat is iets heel bijzonders 
en revolutionairs. Wij hopen dat de Wmo de volwaardige deelname in de 
maatschappij en zelfredzaamheid van mensen met een handicap, in alle in de 
compensatieplicht opgenomen onderdelen, ten volle gaat waarmaken. Dat mensen 
met beperkingen gewoon een huishouding kunnen voeren, zichzelf in en om de 
woning kunnen verplaatsen, aansluiting kunnen hebben op lokaal en bovenlokaal 
vervoer, mensen kunnen ontmoeten en deel kunnen zijn van eigen sociale verbanden. 
Dat de Wmo voor hen leidt tot zelfregie en een gelijke startpositie om iets van je 
leven te maken”. 

Drs. Bob van der Meijden (1955), projectleider Wmo van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gaat 
er zonder meer vanuit dat dit het geval zal zijn, zeker 
op den duur. “Ik verwacht dat op termijn de Wmo 
inderdaad zal leiden tot een beter beleid voor mensen 
die om wat voor reden dan ook zich niet geheel 
zelfstandig kunnen redden. Ik zeg een beter beleid, 
want het gaat naast het verstrekken van voorzieningen 
ook om allerlei andere zaken die voor deze doelgroep van 
belang zijn: toegankelijkheid van de buitenruimte en 
gebouwen, organiseren van ondersteuning en 
infrastructuur van mantelzorgers en vrijwilligers, het 
bieden van informatie en ondersteuning, etcetera. Op korte termijn zal de 
aandacht waarschijnlijk sterk gericht zijn op de huishoudelijke zorg. Zowel 
gemeenten als cliëntenorganisaties zitten daar in deze beginperiode bovenop. Maar 
als in de loop van 2007 de gemeenten hun vierjarig beleidsplan gaan schrijven, zal 
de discussie verschuiven naar de vraag: wat kunnen we met deze nieuwe wet, hoe 
zorgen we dat het niet alleen anders, maar vooral beter wordt?” 

De gemeente beslist
Je moet dus voortaan zijn bij het nieuwe Wmo-loket van je gemeente en het 
daaraan gekoppelde telefoonnummer. Om te beginnen voor informatie en advies. 
Heb je daadwerkelijk hulp nodig, dan zal de gemeente eerst nagaan of er al 
voorzieningen zijn, bijvoorbeeld van vrijwilligers of van mensen bij je in de buurt, 

Drs. Bob van der Meijden 



mantelzorgers. Waar het je aan ontbreekt kun je dan bij het loket invullen op een 
aanvraagformulier. Waarop de gemeente zal bekijken of zij inderdaad iets moet 
doen.

Dat iets kan variëren van steun aan de mantelzorger – desnoods tijdelijk, als de 
mantelzorger bijvoorbeeld een weekendje weg wil, de zogeheten respijtzorg - tot 
hulp in natura: huishoudelijke verzorging, een rolstoel, een scootmobiel, aanpassing 
van de woning of de auto, een gehandicaptenparkeerkaart. Voor sommige van die 
voorzieningen laat de gemeente een deskundige langskomen, iemand die net als 
vroeger gaat bezien of je wordt geacht in aanmerking te komen, geïndiceerd te zijn 
voor de gevraagde voorziening. Het ziet er naar uit dat vele gemeenten hiervoor 
zullen terugvallen op mensen van de huidige Centra Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

De gemeente beslist wat je krijgt. In de meeste gemeentelijke verordeningen 
staat, dat als het om een rolstoel gaat, het een passend model moet zijn, of iets 
dergelijks. Je hebt dus niet veel te zeggen over merk of kleur. En als je een 
indicatie hebt voor huishoudelijke verzorging dan zorgt de gemeente ervoor dat er 
iemand bij je thuis komt en het werk doet, maar door wie dat gebeurt, daar ga je 
dus eigenlijk niet over. 

PGB
Tenzij je kiest voor het zogeheten Persoonsgebonden Budget (PGB). Je krijgt dan 
namelijk geld om iets zelf te regelen en met dat geld zul je dat dan wel moeten 
doen. Krijg je geld voor hulp bij het huishouden, dan mag je zelf weten wie je dat 
werk laat doen. Je mag daarmee ook je mantelzorger betalen als je dit maar kunt 
aantonen.  

Soms zal de gemeente je verwijzen naar wat een algemene voorziening heet. Een 
voorziening die je gaat delen met anderen. Zo kan de gemeente regelen dat je met 
anderen een bepaalde busverbinding kunt krijgen of een rolstoeltaxi en zelfs kan 
de gemeente regelen dat je een rolstoel op sommige dagen te leen krijgt uit een 
rolstoelpool.

Want nogmaals: wat een gemeente precies doet mag zij 
in beginsel zelf bepalen. Ad Poppelaars: “Maar we zijn 
blij met de toezegging van de staatssecretaris, dat 
mensen letterlijk niet in de kou staan per 1 januari 2007. 
Dat PGB-houders zonder problemen hun producten en 
diensten kunnen blijven inkopen. Daar gaat het om. De 
burger mag niet het slachtoffer worden van bestuurlijke 
operaties”.

Eigen bijdrage
In alle gevallen zal de gemeente doorgaans voor de aan 
jou te verstrekken voorzieningen een eigen bijdrage 
vragen.”De wet verplicht gemeenten weliswaar niet om 
eigen bijdragen te vragen”, zo merkt Bob van der Meijden op. “Maar het Rijk heeft 

Ad Poppelaars

het bedrag dat gemeenten krijgen wel gekort met de maximaal te innen eigen 
bijdragen; dus denk ik dat de meeste gemeenten er niet omheen kunnen om in elk 
geval voor huishoudelijke hulp een eigen bijdrage te gaan vragen. Een minderheid 
van de gemeenten zal dat ook doen voor de voormalige Wvg-voorzieningen. Alleen 
rolstoelen zijn van eigen bijdragen uitgezonderd”. 

De gemeenten zijn verplicht rekening te houden met je inkomen. Hoe hoger dat is, 
des te hoger je eigen bijdrage. Je eventuele vermogen, dus je eigen huis of je 
spaargeld, telt niet mee. De gemeente moet ook rekening houden met andere eigen 
bijdragen die je betaalt. Het totaal aan eigen bijdragen is aan een maximum 
gebonden. Bovendien is bepaald dat een gemeente over een hulpmiddel of 
woningaanpassing maximaal drie jaar een eigen bijdrage mag vragen. Alle betalingen 
gaan via het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag. 

Bob van der Meijden: “Laat duidelijk zijn: wij hebben er in een vroeg stadium voor 
gepleit die hele complexe eigenbijdrage-regeling te laten vervallen. Die wordt 
vreselijk ingewikkeld, zowel voor de burger, de leveranciers, als de gemeenten. En 
de uitvoering van de regeling kost, denken wij, zeker 20 tot 25 miljoen euro”. Ook 
de CG-Raad is tegen de eigen bijdragen in de Wmo. 

Niet voor alles
Overigens is dat ene gemeenteloket ook in de toekomst niet bedoeld voor alle 
voorzieningen. Wel voor bijvoorbeeld de traplift, maar niet voor krukken of een 
rollator. Daarvoor zul je je moeten melden bij de thuiszorgwinkel als het tijdelijk 
is, of bij je zorgverzekeraar als je die middelen blijvend nodig denkt te hebben. 
Het gemeenteloket is er wel voor vervoer als je in de buurt familie wilt bezoeken 
of aan je hobby wilt doen, wilt gaan vissen bijvoorbeeld, maar niet als dat buiten je 
eigen regio valt, want dan moet je nog steeds een beroep doen op Valys. En voor 
woon/werkverkeer moet je bij je werkgever zijn of eventueel bij het 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor reiskosten als gevolg 
van een medische behandeling moet je aankloppen bij je zorgverzekeraar.

Ook de zogeheten persoonlijke verzorging - opstaan, douchen, scheren, opmaken, 
aankleden, eten en drinken - valt ook na 1 januari 2007 niet onder de Wmo maar 
blijft volledig een AWBZ-voorziening. En wie op 31 december 2006 een Wvg-
voorziening heeft, behoudt deze zo lang het betreffende Wvg-besluit loopt. Dit 
met een maximum van een jaar. 

Budget
Zolang er tenminste voldoende geld is, want over de toereikendheid van het budget 
hebben zowel de CG-Raad als de VNG zo hun twijfels. VNG’er Bob van der Meijden: 
“Veel gemeenten maken zich zorgen over de financiële risico's die ze lopen. Want 
er zal geen gemeente halverwege het jaar tegen een cliënt kunnen zeggen: sorry, 
maar het geld is op. Als mensen recht hebben op een voorziening, moet die gewoon 
worden geleverd”.  

Toch  zijn zowel de mensen voor als achter het loket per saldo optimistisch. “Het 



grote pluspunt van de Wmo is, dat het beleid en de voorzieningen voor mensen met 
een beperking nu op lokaal niveau tot stand komen, dichtbij de mensen”, betoogt de 
gemeenten-zegsman. ”Dat gebeurt samen met de mensen die er gebruik van willen 
maken. En het is ook een voordeel dat er minder regels komen en minder loketten. 
Een mogelijk minpunt kan zijn dat er, net zoals dat bij de Wvg is gebeurd, discussie 
gaat ontstaan over zogenaamd onrechtvaardige verschillen tussen laten we zeggen 
Appelscha en Terneuzen en dat het er dan weer snel over gaat hoe het Rijk meer 
greep kan krijgen op het lokale beleid. Dat zou zonde zijn van alle energie”. 

Ad Poppelaars is dat grotendeels met hem eens. “Maar je zit soms met een 
weerbarstige werkelijkheid. Er kan rechtsongelijkheid ontstaan door de te betalen 
eigen bijdragen. Er kunnen negatieve inkomenseffecten ontstaan. Zal de 
indicatiestelling wel allesomvattend zijn, onafhankelijk en objectief? Is de 
voortgang van de lokale belangenbehartiging gegarandeerd? Maar goed, als je vaart 
moet je vooruitkijken. Wie steeds achterom kijkt, heeft grote kans op schade”. 

Wordt vervolgd.
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Het ministerie van VWS heeft gezorgd voor folders, artikelen in huis-aan-huisbladen 
en een algemene brochure over de Wmo. Die laatste kun je naar je computer halen via 
de speciale website van het ministetrie over de Wmo (www.info-wmo.nl), zelfs in een 
grote letterversie, en ook via www.postbus51.nl. Bij Postbus 51 kun je bovendien de 
papieren brochure bestellen. Sommige gemeenten hebben een speciale Wmo-raad 
waar je terecht kunt of een Wmo-panel.


