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Multiple Sclerose is een ernstige 
ziekte. Maar het beeld dat mensen 

vaak hebben van MS, dat je eindigt in 
een rolstoel en al kort na de diagnose 
nog maar weinig kunt, is veel negatiever 
dan de werkelijkheid. Twintig tot 
dertig procent van de mensen met MS 
moet uiteindelijk gebruikmaken van 
hulpmiddelen zoals een rolstoel. Maar 
voor de overige mensen met MS blijft de 
mobiliteit grotendeels aanwezig. Er zijn 
dus meer toekomstkansen dan je denkt. 
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MS is een ziekte waarbij de bescherm- 
en isolatielaag rondom de zenuwen in 
de hersenen en het ruggenmerg wordt 
aangetast. Hierdoor kunnen onder meer 
problemen ontstaan met lopen, voelen, 
zien en denken. De oorzaak van de ziekte 
is nog niet bekend en hoe MS zich in de 
loop der jaren zal ontwikkelen, verschilt 
per persoon. De een kan zich goed staande 
houden, een gezin stichten, blijven sporten 
en werken. De ander is daartoe niet of 
slechts beperkt in staat.

Niet bij voorbaat opgeven
Juist omdat het verloop van de ziekte 
onbekend is, is het belangrijk niet bij 
voorbaat al op te geven. “Soms zijn mensen 
geneigd gelijk of kort na de diagnose al 
minder te gaan werken of besluiten zij 
geen kinderen te krijgen”, weet Herman 
van der Weide, directeur ad interim van 

MS Vereniging Nederland. Dat eerste is 
onverstandig en het tweede is niet nodig. 
Als je van fulltime naar parttime gaat en 
later arbeidsongeschikt wordt, krijg je een 
lagere uitkering. Terwijl veel mensen, al dan 
niet met enkele aanpassingen, vaak kunnen 
blijven werken. “Dat moet je niet opgeven als 
het niet nodig is. Onze MS Coaches hebben 
juist daar veel expertise in en kunnen 
vertellen wat er allemaal mogelijk is.”

Kinderen
MS hoeft geen belemmering te zijn voor 
het hebben of krijgen van kinderen. 
“Natuurlijk is het zwaar”, stelt Van der 
Weide. “Maar dat is het voor mensen zonder 
chronische ziekte ook. En natuurlijk zijn 
er soms problemen. Maar het kan prima 
samengaan. Ik ken veel mensen met MS 
die één of meerdere kinderen hebben. Het 

vereist, net als in andere gezinnen, veel 
tijd, energie en organisatie maar het kan 
wel. Het MS lotgenotencontact kan een 
bron van inspiratie zijn, zodat je niet overal 
zelf het wiel voor hoeft uit te vinden.”

Sporten, gezond leven
Door zo gezond mogelijk te leven kun 
je MS niet genezen en er is ook geen 

wetenschappelijk bewijs dat je de ziekte 
ermee vertraagt. Toch benadrukken medici 
het belang van een gezonde levensstijl. 
“Mensen met MS komen vaak een aantal 
vitamines en mineralen tekort. Werken 
aan je lichaam, gezond eten en zoveel 
mogelijk in beweging blijven, versterkt je 
lichaam en je weerstand.”

Moe
Leven met MS vereist naarmate de ziekte 
voortschrijdt, aanpassingen in levensstijl. 
Veel mensen kunnen ‘s ochtends nog 
functioneren maar moeten ‘s middags 
rust nemen. De vermoeidheid wordt vaak 
als zwaarder ervaren dan cognitieve 
problemen en verlies van mobiliteit. “Als 

je iets wilt maar je hebt er simpelweg 
niet de energie voor dan is dat moeilijk 
te accepteren en in tegenstelling tot 
het verlies van mobiliteit is er ook geen 
oplossing voor.”

Hulp en advies
Wie de diagnose MS krijgt of al langer 
heeft, kan voor hulp en advies terecht bij 
MS Vereniging Nederland. Vaak verloopt 
het eerste contact via de MS telefoon 0900 
8212108. Getrainde ervaringsdeskundigen 
beantwoorden de vragen en kunnen indien 
nodig doorverwijzen naar professionele 
hulpverleners. In de regio´s organiseert de 
MS Vereniging regelmatig bijeenkomsten 
voor haar leden.

Leven met MS
Het beeld van de ziekte is doorgaans veel negatiever dan de werkelijkheid.
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“Juist omdat het verloop van 
de ziekte onbekend is, is het 

belangrijk niet bij voorbaat al 
op te geven”

Multiple Sclerose beperkt de 
participatie op de arbeidsmarkt. 

Dat lijkt logisch maar dat is het niet. 
Recent onderzoek toont aan dat het niet 
alleen gaat om feitelijke beperkingen 
vanwege de ziekte. Veel  werkgevers én 
mensen met MS denken ten onrechte dat 
vanwege de ziekte werken niet of vrijwel 
niet mogelijk is. 

Professor Mihaly Csikszentmihalyi, voor-
malig hoofd van de psychologie-faculteit 
van de Universiteit van Chicago stelt, na 
langdurig onderzoek onder achtduizend 
mensen, dat wie werkt,  of dat nu betaald 
of onbetaald is, zich meer betrokken voelt 
bij de maatschappij. Cambridge University 
Press publiceerde de bevindingen van 
Csikszentmihalyi  in 1988 in het boek 
‘Optimal Experience: Psychological studies 
of flow in consciousness’.  Wie niet werkt, 
is vaak minder gelukkig en voelt zich ook 
minder gezond dan wie wel een parttime 
of fulltime baan heeft. Werk biedt een uit-
daging, een doel en structuur.  Daarom is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die 
willen en kunnen werken ook daadwerkelijk 
aan het arbeidsproces deelnemen.

Kunnen werken
Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van 
MS Vereniging Nederland en financieel 
mogelijk gemaakt door Biogen, blijkt dat 
ongeveer een derde van de MS-patiënten 
een betaalde baan heeft en dat circa tien 
procent onbetaald of ander werk heeft. 
MS heeft weliswaar meestal invloed op 

hun werk maar leidt in veel gevallen niet 
tot gehele of gedeeltelijke uitval. Bijna 
de helft van de mensen met een betaalde 
baan stelt volledig arbeidsgeschikt te zijn 
en driekwart van alle werkenden met 
MS meldt zich niet vaker ziek dan hun 
‘gezonde’ collega’s. 

Willen werken
Niet iedereen die wil of kan werken 
heeft ook daadwerkelijk een baan. Van 
de mensen die op dit moment geen 
baan hebben, geeft 25% aan volledig 

arbeidsgeschikt te zijn. Toch vinden zij 
geen baan. Deelnemers aan het onderzoek 
noemen daarvoor een aantal redenen. 
“Werkgevers weten onvoldoende wat MS 
is. Er was weinig begrip van werkgevers 
voor de gevolgen van MS voor het werk.” 
Maar ook de werkzoekenden zelf twijfelen 
soms. “Ik wist niet goed hoe ik met mijn MS 
kon werken.”

Aanpassingen
Slechts 13% van de werkenden met MS 
geeft aan dat MS geen enkele invloed 
op het werk heeft of had. Om te kunnen 
gaan of blijven werken is het vrijwel 
altijd nodig om de werkzaamheden en/
of de werktijden aan te passen aan de 
veranderende gezondheidssituatie. De 
impact van MS varieert sterk. Een kwart 
van de MS-patiënten werkt, vaak als direct 
gevolg van de ziekte, onder zijn of haar 
niveau. Als de omstandigheden ideaal 
zouden zijn, bijvoorbeeld door flexibele 
werktijden in te voeren, zittend werk 
mogelijk te maken en thuiswerken toe 
te staan, kunnen meer mensen gaan of 
blijven werken op hun niveau.

Onbegrip
Bij meer dan de helft van de werkenden 
met MS is het werk waar nodig aangepast. 
Die aanpassingen zijn echter niet in 
alle gevallen vanzelfsprekend. Een 
derde van de MS-patiënten met werk 
ervaart problemen met het krijgen van 
werkaanpassingen. In 12%  van de gevallen 
weten leidinggevenden onvoldoende wat 

MS inhoudt en 9% heeft weinig begrip voor 
het effect van MS op het werk. Het komt 
zelfs voor (6%) dat de werkgever wil dat de 
werknemer meer uren of dagen werkt dan 
hij of zij aankan.

Om de positie van mensen met MS op 
de arbeidsmarkt te verbeteren, is het 
noodzakelijk dat werkgevers, bedrijfsartsen, 
keuringsartsen en arbeidsdeskundigen 
meer weten over de impact van MS op het 
werk. Ook is het van belang dat mensen 
met MS weten wat hun rechten en plichten 
zijn. Als werkgevers meer rekening houden 
met de mogelijkheden en beperkingen 
kunnen meer mensen met MS blijven of 
gaan werken. Dat blijkt duidelijk uit het 
onderzoek. De helft van de niet-werkende 
MS-patiënten geeft aan dit met de nodige 
aanpassingen wel te kunnen en zeker te 
willen doen.

MS en werk
Driekwart van de mensen met MS meldt zich niet vaker ziek dan collega’s.
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