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Zoveel bijzondere mensen 

Van de redactie 

Komt het omdat ik ouder word of gaat de tijd tegenwoordig echt sneller dan vroeger? Of houd ik de tijd 
niet meer bij door al die nieuwe communicatiemiddelen? Het overlijden van Chris Veraart lijkt al weer 
ver achter ons te liggen totdat iets of iemand mij aan hem herinnert. Als ik de datum opzoek zie ik dat 
hij in de nacht van 23 op 24 oktober overleed. Zes weken geleden dus pas. Komt dat door de steeds 
verder uitpuilende mailbox plus twitter account plus noem maar op waar we tegenwoordig allemaal 
over beschikken? 

Vijf maanden geleden schreef Chris nog een column voor MSweb. Een 
mooie column over ‘cultuurhappen’ in Den Haag. Hij klonk zoals gewoonlijk 
heel opgewekt alhoewel hij natuurlijk de afgelopen jaren enorm veel heeft 
moeten inleveren. Zes weken geleden was het dan echt ‘op’. We zullen hem 
missen. 

De laatste MSzien van dit jaar is wederom een boeiend nummer geworden, 
waarin veel interessante mensen aan het woord komen. Onze trouwe, zeg 
maar gerust vaste medewerker Raymond Timmermans wist weer een 
interessante onderzoeker te strikken voor zijn serie interviews met 
wetenschappers: Veronica Popescu. Bezig met promoveren én daarnaast 
zakelijk leider bij een interessant Belgisch bedrijf dat bepaalde aspecten van 
MS bestudeerd. 

Niet minder boeiend is het verhaal van Anna Chojnacka, schrijfster, 
oprichtster van de 1% club, drie kinderen én zes jaar geleden ook nog de diagnose MS. Dat weerhield haar 
niet om begin dit jaar de Kilimanjaro te beklimmen en in een nieuwe baan te starten. 

Interessant als altijd ook de column van Hanneke Hulst die zich sinds kort ‘doctor’ mag noemen. Ze geeft een 
kijkje in de emoties die met zo’n promotiedag samenhangen. “Na een wat bibberig begin voelde ik snel mijn 
zekerheid terugkeren. Ik had het over míjn onderzoek. Het onderzoek waar ik zo hard aan had gewerkt de 
afgelopen jaren. Het onderzoek waar mijn passie in zit (…) Ik kan u nu vertellen, een uur is héél héél kort." 

Verder een inkijkje in de gevoelens en emoties van een van de redacteuren van MSzien die zwanger is van 
haar eerste kind inclusief een aantal handige tips. Een artikel over wat een hulphond voor je kan betekenen. 
En last but not least een boeiend portret van de Nederlandse schilder en poët Marko Klomp (1974). In 2012 
raakte hij bekend bij het grote publiek toen hij glansrijk won in het tv-programma ‘Sterren op het doek’ met zijn 
portret van Jeroen Krabbé. Marco heeft sinds 2004 de diagnose MS.  

En dat is altijd hèt onderwerp waar het in de MSzien over gaat: MS. Mensen die MS hebben of mensen die 
onderzoek doen naar MS, beiden met hun verhalen en tips voor de lezers. 

Lezers die tips hebben voor mensen of onderwerpen zijn hierbij trouwens van harte uitgenodigd om te mailen 
naar redactie@mszien.nl  

Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 
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Een hulphond, helpt die bij MS? 

Een hond die de was uit de wasmachine haalt heb je vast wel eens op tv gezien. Maar dat hij kan 
helpen bij het ’s nachts verleggen van onwillige benen is minder bekend. Wat kan een hulphond 
eigenlijk betekenen voor iemand met MS-beperkingen? En als hij je echt kan helpen; hoe kom je er dan 
aan? 

Door: Nel Achterhes

Wat kan een hulphond allemaal? 
Een hulphond is een speciaal opgeleide hond die helpt bij 
handelingen die de baas niet zelf kan of die veel pijn, moeite en 
energie kosten. Hij kan tot 70 functies overnemen. Zo vergroot hij 
de zelfstandigheid van zijn baas en diens deelname aan de 
samenleving. 
Er zijn verschillende soorten hulphonden voor diverse soorten 
beperkingen. Bij fysieke MS-beperkingen past een ADL - of 
assistentiehond. 

Op de Supportbeurs ontmoette ik Marion, met scootmobiel en 
hulphond. Zij heeft ook MS en vertelt graag over haar ervaringen 
met Denver. 
“Denver doet heel veel voor me. De deur open of dicht, de post 
halen, de was uit de wasmachine halen en aan mij geven, in de 
wasmand laten vallen of in de droger stoppen. 
Hij helpt me mijn jas uit te doen, of sokken, trui of shirt. En als ik 
geluk heb kan hij helpen met mijn broek uit te trekken, maar dat is 
lastig. Hij kan op het lichtknopje drukken met zijn neus om de lamp aan of uit te doen. En hij raapt alles op wat 
ik laat vallen en legt het in mijn handpalm. Heel handig dus!” 

Hulphonden kunnen van alles: helpen bij het verzetten van de voetsteunen van de rolstoel of het omdraaien in 
bed, boodschappen uit het winkelschap pakken, ze aangeven bij de kassa, je portemonnee aan de kassière 
geven. 

Van puppy naar hulphond-op-maat  

De weg van een puppy naar hulphond is lang, soms wel twee jaar. Hij begint in een gastgezin, dat hem 
opvoedt tot een evenwichtige hond die zich goed gedraagt. Dan gaat hij op een trainingsschool om hulphond 
te worden. Daar leert hij commando’s. Ondertussen wordt telkens beoordeeld of hij geschikt zal zijn als 
hulphond. Goed luisteren, werkwillig, geduldig en vriendelijk zijn noodzakelijke eigenschappen. 

Als hij klaar is voor plaatsing, wordt er een zorgvuldige match tot stand gebracht. De nieuwe baas en de hond 
moeten goed overweg kunnen met elkaar. Bij de aanvraag heb je dan al kunnen aangeven of je bijvoorbeeld 
een rustige, speelse of eigenwijze hond zou willen. 

Marion is daar heel tevreden over: “Denver is enthousiast, heel erg vrolijk en houdt van knuffelen. Dat was ook 
mijn wens. Een toekomstige hond mocht ook eigenwijs zijn had ik gezegd, in ons gezin zijn we allemaal wel 
wat eigenwijs.” 
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Als hij dan eindelijk bij iemand in huis is gekomen, gaat hij leren wat er in die situatie precies de bedoeling is 
en - het belangrijkste - wie voortaan zijn baas is. Je krijgt hiervoor een training aan huis, om te leren je als 
baas te gedragen. 

Marion: “ Hij is nu vijf jaar bij me. In het begin rende hij graag als een dolle een rondje door het huis met een 
sok in zijn bek om hem daarna pas naar me toe te brengen!”  

Blijven bijleren 

Door MS ontstaan steeds weer nieuwe beperkingen. Bij dat 
verslechteringsproces kan de hulphond nieuwe vaardigheden aanleren. Dat 
heeft Marion ook ondervonden. 

“Toen ik nog wat in huis kon lopen maakte ik gebruik van de trippelstoel of 
rolstoel. Met hulp van de thuisbegeleider heb ik Denver geleerd om de stoel 
naar me toe te brengen als het staan moeilijker werd.” 

Nadelen zijn er ook. “Een hond verliest haar. En hij neemt af en toe ook zand of modder mee naar binnen. Als 
het nat is droog ik zijn poten en buik wel af, maar dan nog; het huis wordt viezer dan wanneer je geen dier 
hebt. Als hij eens echt vies is geworden in een vette modderplas dan geven mijn man of zoon hem een 
douche.” 

Overal mee naar toe 

Marion: “In Nederland is de hulphond de laatste paar jaar aardig ingeburgerd; hij wordt toegelaten op veel 
plaatsen waar gewone honden absoluut taboe zijn. Hij gaat bijna overal mee naar toe; naar de dokter, 
ziekenhuis, tandarts, fysiotherapeut, winkel, bezoek, cursus, film. Zelfs veel restaurants vinden het goed. Op 
vakantie zoeken we een camping waar honden mogen komen. In het buitenland is de hulphond niet altijd 
bekend. Een grote supermarkt kom ik daar niet in met hem. 

Als iemand het liever niet wil, voel ik me bijna geamputeerd; gelukkig komt dat niet vaak voor.” 

Iemand met een hulphond wordt soms de toegang geweigerd tot openbare gelegenheden zoals bioscopen, 
restaurants of taxi. Staatssecretaris Mansveld heeft onlangs besloten tot in ieder geval een wettelijke 
vervoersplicht. Die wordt waarschijnlijk de tweede helft van 2015 ingevoerd. 

Hoe vraag je een hulphond aan?  

Vraag bij een van de onderstaande hulphondenscholen naar de aanmeldingsprocedure. Een ergotherapeut 
kan je helpen bij het onderzoeken of een hulphond iets voor jou kan betekenen en bij de aanvraag. 

Zelf je hond trainen onder begeleiding van deskundige trainers kan ook, bij Hulphondenschool De Click, 
ondersteund door Stichting ‘De hond kan de was doen’. 

Een aantal hulphondenscholen: 
• Stichting Hulphond Nederland 
• Stichting Assistentiehond Nederland 
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• Stichting Personal Service Dogs 
• Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds 
• Martin Gaus Geleide- & Hulphondenschool 
• Stichting Signaalhond. Deze organisatie leert dove of slechthorende mensen om hun eigen hond op te leiden 

tot signaalhond 
• Hulphondenschool De CLiCK. Deze organisatie leidt ADL-honden op. Ook kunnen mensen met een 

lichamelijke beperking hun eigen hond opleiden tot hulphond 
Bij de meeste scholen geldt een wachttijd.  

Vergoeding van een hulphond 
Een ADL-hond is een voorziening in het basispakket van de zorgverzekering. Je krijgt de hond in bruikleen, 
als hulpmiddel. Hij wordt dus niet je eigendom. Ook jongeren vanaf tien jaar kunnen een hulphond vergoed 
krijgen. 

De zorgverzekeraar beoordeelt de medische indicatie. Een belangrijk criterium is of je door de hulphond meer 
zelfstandigheid krijgt, dus minder zorg nodig hebt. De hulphondenschool doet de praktische indicatie: kun je 
goed voor de hond kunt zorgen, is je woning geschikt voor een hond. 

Afhankelijk van je zorgverzekering kun je een vergoeding krijgen voor de kosten van verzorging, verzekering 
en het levensonderhoud van de hond. 

Bronnen: 
Website MEE 
Websites diverse zorgverzekeraars en hulphondscholen 

Met medewerking van Marion Stoop 
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‘Bij MS krimpen de hersenen sneller dan normaal’ 

MS-onderzoek in Nederland (33): drs. Veronica Popescu 

In Nederland zijn vele wetenschappers op zoek naar de antwoorden op de vragen die met MS 
samenhangen. Hooggekwalificeerd onderzoek, eind vorige eeuw extra gestimuleerd door de 
benoeming van dr. Chris Polman tot MS-professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met hem 
begon MSzien zeven jaar geleden deze artikelenserie. Vraaggesprekken met wetenschappers van wie 
sommigen vooral op zoek zijn naar de oplossingen voor MS, anderen naar de oorzaken. Daar een 
beetje tussenin zit drs. Veronica Popescu. 

Door: Raymond Timmermans 

Ze mag dan van origine Roemeense zijn, en af en toe een woord 
zoeken in het Nederlands, haar uitleg is niet mis te verstaan. “De 
hersenen van mensen met MS krimpen waarneembaar 5 tot 6 keer 
sneller dan bij gezonde mensen. Dat moet een reden hebben. Maar 
welke? Dat willen we weten”. 

Veronica Popescu (1978) voelt dat ze, werkend en studerend aan 
het medisch centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam 
(VUmc), een stuk dichter bij de antwoorden is gekomen. Maar 
tegelijkertijd beseft ze dat ze het einde van haar zoektocht naar de 
redenen voor die hersenkrimp nog lang niet heeft bereikt. “En of ik 
ooit zover kom, is zeer de vraag. Het enige dat ik nog maar heb 
gevonden is een meetmethode, maar wel zo dat de neuroloog daar 
iets aan kan hebben”. 

 Hersenkrimp, afbraak van hersenweefsel, ook wel atrofie 
genoemd. Voor mensen met MS een schrikbeeld. Want daar hoort 
het etiket cognitieve stoornissen bij, storingen in denkprocessen, zoals aandacht, concentratie en geheugen. 

Ze probeert je gerust te stellen. “Op zichzelf leidt die krimp niet tot problemen, niet zomaar. De absolute cijfers 
vallen trouwens ook wel mee, want ik heb het over een krimp van gemiddeld 0,6 tot 1,2 procent per jaar. En 
dat is weliswaar ongeveer drie keer zo snel als normaal bij gezonde mensen maar tegelijkertijd bijvoorbeeld 
drie tot vier keer langzamer dan bij de Ziekte van Alzheimer”. 

Grijze en witte stof 

Volgens haar lijkt het erop lijkt dat de atrofie begint in de diepe, ‘grijze stof-structuren’ midden in de hersenen 
en zich van daaruit verspreidt naar de buitenkanten, de hersenschors. “De oorzaak hiervan lijkt te liggen bij de 
celkernen, waar ook de centrales liggen van de denkprocessen”. 

Ze grijpt daarmee terug naar de theorie van prof. Jeroen Geurts, een van haar leermeesters, die aan het 
woord kwam in deel 26 van deze serie. Veronica Popescu: “Steeds meer onderzoekers – en Jeroen voorop - 
gaan er vanuit dat MS niet alleen een ziekte is van de witte verbindingen tussen de verschillende  
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hersencellen, waar kortsluiting ontstaat door de aantasting van het beschermende omhulsel, de myeline, maar 
zeker ook van de grijze hersencentrales, de kernen, de schakelstations. En nu ik dus kan zien dat er sprake is  
 
 
van krimp van de massa grijze stof bij MS, acht ik het zeer waarschijnlijk dat dié krimp de verstoring van de 
communicatie tussen de hersencellen kan verklaren”. 

Maar net als hoogleraar Geurts is ook zij een wetenschapper van enerzijds, anderzijds. “Wat ook kan, is dat 
eerst, door de problemen met de witte stof, sprake is van een communicatieprobleem. En dat de hersencellen 
hieronder leiden en pas daarna gaan krimpen. Precies andersom dus”. 

Onder de microscoop 

Die onzekerheid verklaart ze door te wijzen op het feit dat het zenuwstelsel alleen goed valt te bestuderen na 
iemands dood, met plakjes hersenen onder de microscoop. Dat heeft ze samen met haar VUmc-studiegenoot 
Roel Klaver anderhalf jaar lang gedaan met hersenen van mensen die MS hebben gehad. Letterlijk millimeter 
voor millimeter geanalyseerd. Allemaal ingevoerd in een computer. Een van de zes studieprojecten waarmee 
ze de laatste jaren bezig is geweest. 

 “Maar al is dat ontzettend waardevol, het leert ons niet wat er gebeurt bij het ontstaan van MS. Zo 
langzamerhand denk ook ik steeds sterker dat het begint mis te gaan in de grijze zenuwcellen. Maar er zal 
toch echt meer onderzoek nodig zijn om dit aan te tonen”. 

Waarbij zij een rol wil spelen. Als het even kan met nieuwe technieken om scans, foto’s te maken van de 
hersenen van levende mensen, met een procedure om de verandering in zowel de grijze stof als de witte stof 
beter zichtbaar te maken. “Niet langer alleen maar in het platte vlak zeg maar, tweedimensionaal, maar ook 
dat je het volume kunt zien, driedimensionaal. Metingen om een bepaald proces in het lichaam aan te tonen, 
een bepaalde biologische toestand te markeren. In het Engels noem je die biomarkers”. 

icoMetrix 

Daar heeft ze zich in vastgebeten. Zich gemeld bij het bedrijf 
icoMetrix, gevestigd in het Belgische Leuven, niet ver van de 
universiteit daar. Een bedrijf gespecialiseerd in dit systeem van 
biomarkers. “Dit bedrijf is in 2011 ontstaan als een aparte 
zelfstandige eenheid, een spin-off, van universitair werk. Er zijn nu 
zo’n vijftien mensen in dienst. Hun belangrijkste product is een 
computerprogramma voor het compleet automatisch meten van 
volumes en veranderingen in de witte en de grijze stof in de 
hersenen, plus de ontstekingsplekken, de laesies. Vooral om 
daarmee iets te kunnen doen bij behandeling van mensen met MS. 
Want als je preciezer kunt zien wat de activiteit is van de MS, kun 
je daarop reageren als arts”. 

  
Sinds september 2014 is Veronica Popescu bij icoMetrix zakelijk leider van de MS-eenheid. “Zorgen dat 
projecten op tijd lopen, checken van resultaten van nieuwe technieken dat soort dingen. Waarbij me van pas 
komt dat ik aan de universiteit in Boekarest ook de studie voor Master Project Management heb gedaan”. 
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Vijf dagen per week, vanaf acht uur ’s ochtends. Beschikt daarvoor over een woonstudio in Leuven waar ze 
begin van de week met de trein heen gaat - kleine drie uur reizen – en aan het eind weer van terugkeert naar 
haar appartement in Gouda. “In mijn resterende vrije tijd probeer ik dan mijn werk af te ronden  

voor mijn doctorstitel, hopelijk voor de zomer 2015”. Waarvoor ze haar onderzoek aan het VUmc moet 
afsluiten met een wetenschappelijke boek, een proefschrift, dat ze ook moet verdedigen. Zodat ze kan 
promoveren tot doctor in de medische wetenschappen. 

Vrije tijd is overigens een tamelijk ruim begrip bij haar: was tot voor kort betrokken bij de 
discussiegroep Toastmasters in Den Haag, daarnaast een tamelijk fanatiek hardloopster. “Ik ben ingeschreven 
voor de 10 kilometer Haagse City-to-City-loop in maart 2015”. Leest in bijna elk verloren uurtje alles wat los en 
vast zit en als het even kan in de originele taal. “Heb ik al verteld dat ik januari met Frans ga trouwen?” Haar 
Nederlandse vriend; werkt in Zoetermeer. 

Globetrotter 

Tamelijk lange vrouw, priemende bruine ogen, beweeglijke handen. Veel kenmerken van een 
wereldreiziger, globetrotter. Geen stilzitter. Geboren in Roemenië, ten tijde van het communistische regime 
van Ceaușescu. Moeder taalkundige, vader mechanisch ingenieur. “Ik ben enkel kind. De familie was middle-
class. Redelijke inkomsten, maar dat was het probleem niet: er was niets te koop, zelfs voedsel was schaars”. 

Spreekt inmiddels met gemak vijf talen, naast Roemeens ook Nederlands, Engels, Frans en Italiaans. “Mijn 
moeder was visionair, durf ik te zeggen. Heeft een vrouw gevonden om mij lessen Engels te geven. Ik was 
toen drie. Ongekend. Zo vroeg begon niemand met vreemde talen. Vier jaar later ben ik bij dezelfde dame aan 
de Franse taal begonnen. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat ik na de basisschool op een gymnasium 
terechtkwam waar er – ook heel bijzonder – geen Russisch werd onderwezen maar wel Frans en Duits. En 
van die taalbasis heb ik nu nog elke dag voordeel”. Nederlands heeft ze vooral geleerd op basis van een 
internetcursus. “En Italiaans en Spaans zijn heel makkelijk voor Roemenen, door de Latijnse oorsprong van de 
taal”. 

In Boekarest naar de universiteit. Daar zes jaar geneeskunde gestudeerd. Sindsdien arts/doctorandus. Steeds 
meer belangstelling voor neurologie. Ook die studie afgerond. 

Amsterdam 

Haar besluit naar de VUmc in Amsterdam te gaan dateert van zomer 2004. Daar werkte toen prof. Radu 
Manoliu, van Roemeense oorsprong: afdelingshoofd radiologie, 
oftewel het met straling zoeken naar letsels en aandoeningen. 
Manoliu organiseerde in die zomer in Roemenië een cursus over 
een techniek waarmee je met magneetvelden in het brein kunt 
kijken: Magnetic Resonance Imaging, MRI. “Ik heb daaraan 
meegedaan en hem daarna gevraagd of ik misschien een stage 
zou kunnen lopen in Amsterdam. Zo kwam ik bij de bekende 
hoogleraar radiologie Frederik Barkhof terecht. En voor mijn gevoel 
ben ik daar eigenlijk niet meer weg geweest”. Barkhof is nu ook 
haar promotor, de begeleidende, toezichthoudende hoogleraar 
voor haar promotie tot doctor. 
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Na een stage in Amsterdam is ze overigens nog even teruggegaan naar Boekarest om de opleiding tot 
neuroloog af te ronden. Daarna via de Franse arts prof. Charlotte Cordonnier die ze in Amsterdam had 
ontmoet - in verband met een project over Alzheimer - gewerkt in het  

Franse Lille. Tussendoor nog drie maanden actief als neuroloog in een kleine polikliniek op het Roemeense 
platteland niet ver van Boekarest. In deeltijd onderzoek gedaan met patiënten die een hersenbloeding hadden 
gehad. Vervolgens de banden weer aangetrokken met Amsterdam, ook al omdat ze bij zichzelf ontdekte meer 
onderzoeker te zijn dan arts. 

Inmiddels al een tiental medisch-wetenschappelijke publicaties - mede - op haar naam, en ook af en toe een 
internationale prijs. Zo kreeg ze in oktober 2013 een zogeheten Du Pré-subsidie van de Internationale MS-
federatie, de MSIF. Besteedde dat geld aan nader onderzoek naar het meten van atrofie bij MS in de 
Cleveland Clinics in Ohio (Verenigde Staten). “Daar komt ook wat van in mijn proefschrift want ik heb daar 
meegewerkt aan het vergelijken van verschillende MRI-methodes”. 

Vast van plan in Nederland te blijven. “Maar intussen dus werkzaam bij icoMetrix in België. 

Daarmee dan niet steeds verder af van het vak van MS-wetenschapper? 

“Echt niet. Het computerprogramma dat hier is ontwikkeld kan voor de behandeling van de MS-patiënt heel 
belangrijk worden. De neuroloog kan hiermee beschikken over gegevens die helpen bij het aanpassen van de 
medicatie of het adviseren van een therapie. We praten daarover al met het MS-centrum in Amsterdam. 
Pleiten er ook voor om deze procedure opgenomen te krijgen in het pakket voor de neuroloog dat vergoed 
wordt door de ziektekostenverzekeraar”. 

Met een schuine blik kijkt ze op haar computer naar een MRI-scan. Hoeveel zal ze er inmiddels al gezien 
hebben van mensen met MS? “Zeker duizend. Misschien wel meer”. Er zullen er vast nog vele bijkomen. Doet 
denken aan de woorden van de beroemde Roemeense dichter Mihai Eminescu, verplichte stof in haar 
schooljaren. Sunt ani la mijloc si-mca multi vor trece...Wat zoveel betekent als: Al deze jaren... en gelukkig 
nog zoveel jaren te gaan… “Mooie woorden. Wekken veel emoties op. Ik was hem vergeten de laatste jaren, 
jammer!” Uitgesproken met een langgerekte Roemeense a. 

En voor je het weet rent ze al weer weg.  

 
MSzien is deze artikelenserie begonnen in het voorjaar van 2007. Eerder kwamen aan het woord prof. dr. Chris 
Polman, prof. dr. Frederik Barkhof, prof. dr. Rogier Hintzen, prof. dr. Jon Laman, prof. dr. Erik Boddeke, dr. Eric 
Ronken, drs. Hugo Hurts, dr. Sandra Amor, dr. Inge Huitinga, dr. Wia Baron, dr. Leonie Boven, dr. Bert ’t Hart, 
dr. Jeffrey Bajramovic, dr. Brigit de Jong, prof. dr. Raymond Hupperts, dr. Freek Verheul, dr. Sjef Jongen, dr. 
Stephan Frequin. prof. dr. Jacques De Keyser, prof. dr. Otto Roelf Hommes, prof. dr. Bernard Uitdehaag, drs. 
Dorine Siepman, dr. Wieneke Mokkink, Marco Heerings (Nurse Practitioner) , prof. dr. Elga de Vries, dr. Lizette 
Ghazi-Visser, prof. dr. Jack van Horssen, prof. dr. Piet Stinissen, prof. dr. Jeroen Geurts, dr. Thea Heersema, 
drs. Hanneke Hulst, dr. Inge Huitinga, dr. Immy Ketelslegers en dr. Menno Schoonheim. 
Alle artikelen in deze serie zijn geschreven door Raymond Timmermans. Eindredacteur is Louis Weltens. 
MSweb archiveert de artikelen in de rubriek Meer over MS > wetenschap  onder het motto: ‘MS-onderzoek in 
Nederland’. De meest recente afleveringen zijn ook te vinden in de rubriek Magazine. 
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‘Ik wil muurtjes omver werpen’ 

Open data is volgens Anna Chojnacka (35), schrijfster, oprichtster van de 1%Club en zelf MS-patiënt, 
dé manier om sneller tot oplossingen voor allerlei problemen te komen. “Als we de wetenschap meer 
weten te verbinden met de ervaringen uit de lekenmaatschappij, kunnen we veel meer data delen. Daar 
wordt iedereen beter van.” 

Door: Marjolein van Woerkom 

In februari van dit jaar klom Anna in 48 uur met tien anderen naar de top 
van de Kilimanjaro, de hoogste berg in Afrika. “Normaal gesproken doen 
mensen dit in zes dagen, en 60 procent haalt dan de top niet. Wij, een 
groep van 25 man met daaronder een groepje patiënten met 
uiteenlopende chronische aandoeningen, gingen onder begeleiding van 
Wim Hof, The Iceman, op pad. Onze klim in 48 uur was de snelste ooit 
door een groep. Maar als je te snel stijgt kan dit o.a. tot hersenoedeem 
leiden. Door regelmatig metingen te doen om ons zuurstofgehalte te 
bepalen en te controleren of onze ademhalingstechnieken nog steeds 
deden wat ze moesten doen, hebben we allemaal de top gehaald zonder 
hoogteziekte.” 

Het is haar voorbeeld van hoe de ‘gewone man’ verbinding kan maken 
met de wetenschap. “Hof laat wetenschappelijk onderbouwd zien dat 
mensen meer kunnen bereiken dan ze zelf van tevoren gedacht hadden. 
In eerste instantie stond de wetenschap sceptisch tegenover hem, maar hij heeft bewezen dat hij zijn 
immuunsysteem kan beïnvloeden, een opmerkelijke prestatie en medisch onverklaarbaar. Nu is de 
wetenschap wel in hem geïnteresseerd. Hiermee laat hij zien hoe belangrijk de mensen buiten de gevestigde 
medische orde kunnen zijn.” 

Kathedraal vs bazaar 

Ze trekt een symbolische vergelijking tussen een kathedraal en een bazaar. “De kathedraal is een hoog 
gebouw waar (medische) wetenschappers onderzoek doen en besluiten wat goed is voor een patiënt. De 
bazaar is het plein van de lekenmaatschappij, waar mensen zelf dingen uitproberen en ervaren. Het zou goed 
zijn om deze twee werelden dichterbij elkaar te brengen. Ik denk dat beide partijen daar alleen maar beter van 
worden. Nu laat de wetenschap alleen maar medicatie toe waar een heel groot deel van de patiënten baat bij 
heeft om geen risico te hoeven lopen. 

Individuele patiënten daarentegen hebben soms baat bij zaken die niet wetenschappelijk bewezen zijn, maar 
die wel wérken. Denk alleen al aan voedsel. Dat is in de wetenschap een erg controversieel onderwerp, terwijl 
zoveel MS-patiënten hun kwaliteit van leven verbeteren door bepaalde dingen juist wel of niet te eten. 
Sommigen worden van koffie juist erg moe; ik val terug als ik ijsbergsla of ananas eet. De wetenschap durft 
hier geen uitspraken over te doen, maar dat voedsel invloed heeft, valt niet te ontkennen. Ik denk dat we 
nieuwe methodes nodig hebben om zinvol met data om te gaan, die aangeven wat voor jouw op individueel 
niveau gunstig werkt of voor een hele populatie; beide zijn data sets die lastig liggen binnen de huidige 
wetenschappelijke benadering’ 
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Patientslikeme 

Anna heeft sinds zes jaar MS. Ze was zwanger van haar derde kind. Een reden om niet meteen met medicatie 
te beginnen. “Ik ben gaan lezen en lezen. Met dertig vragen kwamen ik en mijn man aan bij de neuroloog. Die 
was verbaasd dat we zoveel gelezen hadden. Helaas waren na vijf vragen de tien minuten om. Patiënten 
nemen steeds vaker het initiatief; we laten ons straks niet meer de weg wijzen door een paar sterke leiders.” 

Ze verwijst naar sites als patientslikeme.com. “Dat is een initiatief van een privépersoon, waar mensen hun 
ervaringen met bepaalde behandelingen bij kunnen houden. Als ik ooit wel voor medicatie kies, ga ik daar 
kijken bij welke soort medicijnen de groep patiënten die het meest met mezelf overeenkomt baat heeft gehad. 
Dit soort open data bronnen vind ik van groot belang. Niet dat dat de wetenschap overbodig maakt, maar ze 
zou er wel meer gebruik van kunnen maken. Het is én-én.” 

Positieve verhalen 

De diagnose MS was voor haar wel een klap. “Die mededeling had zo’n impact op mijn systeem dat ik er 
totaal van slag van was, of beter gezegd, in paniek. Ik wilde die diagnose verwijderen uit mijn systeem en dus 
niet de verhalen horen van mensen met wie het niet goed ging. Ik ben me dan ook gaan richten op mensen 
met positieve verhalen en ervaringen. Internet is ook daar een goede bron voor. Hier kom je mensen tegen die 
een andere kijk op de ziekte hebben en je kunt er voor jezelf uithalen wat jij wilt. Daarnaast heb ik via healing 
en neuro-linguistisch programmeren (NLP) geleerd angstige ervaringen zo belachelijk te maken dat je de baas 
wordt over zo’n ervaring.” 

Haar diagnose is ook een reden waarom ze meedeed met de beklimming 
van de Kilimanjaro. “Ik wil mijn angsten recht aan kunnen kijken en ga de 
confrontatie aan door ze direct op te zoeken.” Die mentaliteit heeft ook te 
maken met haar Poolse achtergrond. “Achter de muur was vroeger veel 
minder vrijheid, maar toen die muur eenmaal omver was, heb ik gezien en 
ervaren dat dingen erg snel kunnen veranderen. Dat is voor mij 
doorslaggevend geweest in mijn visie dat niets onmogelijk is als je het niet 
probeert.” 

Stroomversnelling 

Behalve bedwinger van de Kilimanjaro oprichter van de 1%-Club, is Anna 
auteur van het boek De Poolster (nu bezig met haar tweede boek) en ze is 
getrouwd en heeft drie kinderen. “Ik leef liever korter dan dat ik moet 
inleveren op kwaliteit. Het leven met MS zie ik als een stroomversnelling. 
Gezonde mensen gaan langzaam achteruit naarmate ze ouder worden. Bij 
de meeste MS-patiënten gebeurt dat wat sneller.” 

In februari van dit jaar klom Anna in 48 uur met tien anderen naar de top van de Kilimanjaro, de hoogste berg 
in Afrika. “Normaal gesproken doen mensen dit in zes dagen, en 60 procent haalt dan de top niet. Wij, een 
groep van 25 man met daaronder een groepje patiënten met uiteenlopende chronische aandoeningen, gingen 
onder begeleiding van Wim Hof, The Iceman, op pad. Onze klim in 48 uur was de snelste ooit door een groep. 
Maar als je te snel stijgt kan dit o.a. tot hersenoedeem leiden. Door regelmatig metingen te doen om ons 
zuurstofgehalte te bepalen en te controleren of onze ademhalingstechnieken nog steeds deden wat ze  
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moesten doen, hebben we allemaal de top gehaald zonder hoogteziekte.” 
 

• De 1%Club is een nonprofitorganisatie die een online platform gebruikt om mensen in staat te stellen goede initiatieven 
te realiseren voor een betere wereld. Het basisidee is dat mensen of organisaties 1% van hun tijd, inkomen en kennis 
direct kunnen aanbieden aan een zelf gekozen (ontwikkelings)project. Dit moeten duurzame projecten zijn met een 
sociale en/of ecologische impact. onepercentclub.com/nl/ 
 
• Zie over The Iceman Wim Hof: nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Hof 
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Geen dokter, maar doctor 

Ik weet nog goed dat ik als twaalfjarige kinderarts wilde worden. Die wens zorgde voor de motivatie om 
naar het VWO te gaan en goede cijfers te halen. Als achttienjarige was het dan ook moeilijk te 
verkroppen dat ik was uitgeloot voor de opleiding geneeskunde. Ik wilde zó graag dokter worden… 

Door: Hanneke Hulst 

Ik ben uiteindelijk via gezondheidswetenschappen bij de Master of 
Neuroscience terechtgekomen. Nog voordat ik mijn masterdiploma in 
ontvangst kon nemen, had ik al een baan gevonden bij VUmc met als 
begeleiders Jeroen (Geurts) en Frederik Barkhof. Zoals u weet is die 
baan uitgemond in een promotieonderzoek. Op 19 november j.l. heb ik 
mijn proefschrift met succes verdedigd. Ik ben gepromoveerd. 

In de aanloop naar de promotie moest er van alles geregeld worden: de 
lay-out van het proefschrift, de locatie voor de receptie, de locatie voor 
het diner en feest, mijn jurk, schoenen, haar en make-up. Maar ook inhoudelijk moest er nog een hoop 
gebeuren. Een proefpromotie met collega’s (collega’s bevraagden mij over mijn proefschrift om me zo goed 
mogelijk op de daadwerkelijke dag voor te bereiden) en het doorspitten van de artikelen. Ik had er zo enorm 
veel zin in, alles moest perfect gaan. 

Voordat ik het me goed realiseerde was daar ineens die dag. De mooiste dag van mijn leven tot nu toe. Iets 
wat ik zelf overigens pas halverwege de dag realiseerde: ’s ochtends fantaseerde ik er namelijk nog over om 
een vliegtuig naar de Bahama’s te nemen en iedereen te laten zitten in de aula. Ik dacht erover om een stand-
in te zoeken. Bovenal vroeg ik me continu af waarom ik eigenlijk een promotieonderzoek had gedaan en had 
ik wisselende gedachten over hoe lang een uur (tijdsduur van de ceremonie) eigenlijk duurt (een uur is kort, 
maar voelde zó enorm lang als ik eraan dacht). 

Eenmaal op het podium verdwenen de zenuwen al snel. Ik zag een volle zaal. Familie, vrienden, collega’s, 
mensen met MS. Iedereen was gekomen om mijn verdediging te zien. Ik voelde me gesteund. Na een wat 
bibberig begin (ik kon maar met moeite mijn pointer goed richten) voelde ik snel mijn zekerheid terugkeren. Ik 

had het over míjn onderzoek. Het onderzoek waar ik zo hard aan had gewerkt 
de afgelopen jaren. Het onderzoek waar mijn passie in zit, het onderzoek wat 
ík en met mij heel veel andere mensen zo belangrijk vinden. MS-Cognitie-
onderzoek. Ik kan u nu vertellen, een uur is héél héél kort. 

Na het officiële deel werd meegedeeld dat mij de graad van doctor zou 
worden verleend. Ik ben gepromoveerd. Wat ga ik nu doen? Ik heb de 
afgelopen jaren ontdekt dat ik onderzoek doen erg leuk vind. Het is 
afwisselend, dichtbij de patiënt, spannend en uitdagend. Mijn energie kan ik 
erin kwijt en ik heb het idee dat ik, ook al is het op een klein deelgebied, kan 
bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met MS. Ik ga dus verder 
met de lijn van het onderzoek zoals ik die tijdens mijn promotieonderzoek heb 
opgezet: MS-Cognitie-onderzoek deel II is geboren. Op papier is het verschil 
ondertussen nog maar beperkt tot twee letters: geen dokter, maar doctor. 
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Je staat er niet alleen voor! 

De test laat een plusteken zien: je bent zwanger! Als het goed is ben je daar blij mee, maar het brengt 
ook onzekerheid met zich mee. Dat geldt natuurlijk voor iedere aanstaande ouder, maar zeker als je MS 
hebt. Hoe verloopt de zwangerschap? Kun je straks wel zelfstandig voor je kindje zorgen? Hopelijk 
helpt dit artikel je een beetje bij het beantwoorden van die vragen. 

Door: Isabelle de Jong 

Kiezen voor een zwangerschap 

Je bent chronisch ziek en hebt een kinderwens. Ga je ervoor of niet? Wanneer je 
moet stoppen met medicatie die juist goed voor jou werkt of wanneer je al 
beperkingen hebt, is de keuze niet zomaar te maken. Kun je straks wel 
zelfstandig voor je kindje zorgen? Opvoeden is voor elke ouder zwaar, maar als 
je al weinig energie hebt, kan het een uitputtingsslag zijn. 

Waar ga je heen met je vragen en twijfels? Je neuroloog en een gynaecoloog 
kunnen je helpen in je keuze. Ook op internet is er informatie over te vinden, al is 
dit niet overvloedig. Op het forum van MSweb zijn er verschillende topics waar je 
met anderen hierover van gedachten kunt wisselen of steun kunt vragen. Zo kun 
je van elkaar leren, en hoef je niet het gevoel te hebben dat je er alleen voor 
staat. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk je eigen keuze. 

Zwangerschap en bevalling 

Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen gedurende de zwangerschap minder last hebben van MS en na de 
bevalling juist meer kans hebben op een terugval. In MenSen, het verenigingsmagazine van MS Vereniging 
Nederland, stond in het vierde nummer van 2014 een artikel hierover. Dokter Meilof, neuroloog in het Martini 
Ziekenhuis in Groningen, zei hierin dat je afweersysteem zich gedurende de zwangerschap aanpast. “De 
afweer wordt onderdrukt om te zorgen dat de ongeboren vrucht, die voor de helft uit lichaamsvreemde 
componenten bestaat (de erfelijkheidsbijdrage van de vader), niet wordt afgestoten. Dit mechanisme loopt 
waarschijnlijk via hormonen.” 

Na de bevalling is er volgens dokter Meilof geen medicijn dat de kans op relapses vermindert. Het medicijn 
(intraveneus) immunoglobuline (IVIG) zou je na de bevalling toegediend kunnen krijgen, maar uit Europees 
onderzoek blijkt dat dit niet het gewenste effect heeft. “Het enige advies is dus om in die periode goed voor 
jezelf te zorgen en voldoende rust te nemen.” Dit brengt echter wel onzekerheid met zich mee. Wat als je een 
terugval krijgt en hier niet goed van herstelt? Of misschien heb je al beperkingen waardoor je je afvraagt: kan 
ik straks wel zelfstandig voor mijn kindje zorgen? Gelukkig ben je niet de eerste zwangere vrouw (met MS?) 
die hierover nadenkt en zijn er op internet voldoende ervaringen en oplossingen te vinden. 

Aangepaste meubels 

Een van die oplossingen is van Joy van der Stel (1975). Zij is moeder van dochter Star, ze zit in een rolstoel 
en ze heeft samen met haar man (John, interieurontwerper) kindermeubels ontworpen voor mensen met een - 
zoals zij het noemt - “anders werkend lijf”. “Toen ik zwanger was, nu elf jaar geleden, waren er nog geen 
aangepaste meubels. Wel meubels op hoogte voor in een kinderdagverblijf, maar dan met een deurtje,  



December 2014, nummer 4 (Jaargang 13) Pagina 15 

 

waardoor je met de rolstoel naar achteren moet. Er ontstaat dan een gat en dat is natuurlijk niet verantwoord. 
Mijn man stelde voor om zelf meubels te gaan ontwerpen, met zijn kunde en mijn know-how. Het uitgangspunt 
was dat ik alles zelf wilde kunnen doen. Ik wilde geen hulp van vreemden als dit niet noodzakelijk was”. 

Inmiddels hebben Joy en John een wieg, ledikant, commode, box en badmeubel ontwikkeld. Alles is 
onderrijdbaar en met schuifbare spijldelen. “Alles voldoet aan Europese en Nederlandse veiligheidsnormen en 
wij kunnen de meubels op de persoon aanpassen. We richten ons niet alleen op mensen in een rolstoel, maar 
ook mensen die bijvoorbeeld problemen hebben in de motoriek of last hebben van krachtverlies. 

Mijn man maakt de meubels, ik denk met hem mee omdat het 
voor iemand met een goedwerkend lijf soms lastig is om je te 
verplaatsen in iemand met een beperking. Daarnaast coach ik 
ook de vrouw die de meubels koopt. Ik miste gedurende mijn 
zwangerschap iemand met wie ik mijn beperkingen kon 
bespreken en die met mij meedacht over een oplossing. Daarom 
adviseer ik deze vrouwen.” 

Op de vraag of de meubels populair zijn, antwoordt Joy: “De 
groep zwangere vrouwen met een anders werkend lijf is klein. 
Doordat de markt dus beperkt is, zijn er weinig tot geen andere 
personen of bedrijven die dit soort meubels maken. We krijgen 
niet dagelijks aanvragen, maar ze blijven wel komen.” Naast de 
meubels hebben Joy en haar man ook een draagbeugelsysteem 
ontwikkeld voor de elektrische rolstoel en de scootmobiel. Zo kun 
je je kindje in de Maxi-Cosi of het buggystoeltje meenemen. Meer informatie over de meubels en het 
draagbeugelsysteem vind je op www.empowermij.com. 

Hulp inschakelen 

Voor elke moeder is het fijn om af en toe wat hulp te krijgen - in het huishouden bij het zorgen voor je kindje. 
Een sociaal netwerk dat je kunt inschakelen indien nodig is dan prettig. Ook professionele hulp kan gewenst 
zijn. Die wordt bijvoorbeeld verstrekt door de thuiszorg, maar er zijn ook andere mogelijkheden. 

Wendy Smits is ergotherapeut bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ze vertelt dat mensen met MS door 
hun klachten moeite kunnen hebben met het verzorgen van hun baby of kind. Zij kijkt met de (aanstaande) 
moeder welke handelingen problemen (kunnen) geven. Als het nodig blijkt, wordt gezocht naar andere 
manieren om een handeling uit te voeren. “Soms door een hulpmiddel te gebruiken, soms door een andere 
techniek te kiezen. De ergotherapeut denkt zo praktisch mogelijk mee zodat de oplossing aansluit bij wensen, 
gewoonten en mogelijkheden van de eigen thuissituatie.” Bij vermoeidheidsklachten is afwisseling van 
activiteit met rust erg belangrijk. “We kijken naar een evenwichtig dag- en weekschema met voldoende 
momenten van rust en ontspanning. Ook het inschakelen van hulp kan een bespreekpunt zijn.” 

Het is al mogelijk om gedurende de zwangerschap te praten over mogelijke problemen bij bepaalde 
handelingen. Zo kunnen er van te voren al oplossingen worden bedacht. Dat geeft rust aan de aanstaande 
moeder (én de aanstaande vader!) 

Wendy vertelt dat je zonder verwijzing van de huisarts bij een eerstelijnsergotherapeut terecht kunt. “Via de 
basisziektekostenverzekering worden tien behandelingen per jaar vergoed, mits de problematiek en de vragen  
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niet te complex zijn.” Wanneer hulpmiddelen noodzakelijk zijn geeft de ergotherapeut advies over 
vergoedingsmogelijkheden. Wendy: “Vergoeding via zorgverzekeraar of WMO hangt af van het soort 
hulpmiddel en van de noodzaak. Tussen gemeenten kunnen wel verschillen bestaan over de uitvoering van de 
WMO. Verder moet rekening worden gehouden met een eigen bijdrage.” 
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‘Dat ik mensen kan raken met mijn werk, zo gaaf!’ 

In de week dat de Franse schrijver Patrick Modiano - de meester van de weemoedige roman - de 
Nobelprijs voor Literatuur krijgt, bezoekt MSzien de Nederlandse schilder en poëet Marko Klomp 
(Goes, 1974). In Den Haag, de stad van Couperus, van oude mensen en dingen die voorbij gaan. Marko 
kent Modiano niet, maar zijn werk ademt dezelfde sfeer van vergane tijd, verlangen, melancholie en 
verdwijnen. 

Door: Marja Morskieft 

‘Soft focus,’ wordt zijn schilderstijl wel genoemd; zelf legt hij me haarscherp uit 
welke manieren van focus hij gebruikt: ze zijn gebaseerd op 
fotografietechnieken. “Het is het vage van iemand die heel ver weg staat. Of 
juist heel dichtbij. Of in de mist verdwijnt. In feite zijn het drie verschillende 
vormen van vage contouren.” En ja, zijn poëtische lijnvoering heeft natuurlijk 
ook te maken met zijn MS-klachten: wazig en onscherp zien, beeldinstabiliteit. 
Veel mensen met MS kennen het; Marko ook. 

Trapsgewijs 

Zijn schilderijen ademen een bijzondere sfeer van vergane tijd. En van 
weggaan - de vrouwen die hij portretteert in figuratief werk verdwijnen vaak uit 
beeld, je ziet ze op de rug. “Vaak mijn vrouw, die is in de buurt.” Of ze dalen 
van een trap, bijvoorbeeld in de serie Descensus. In een column, verschenen in MS-Magazine van het VU mc, 
november 2013 schreef Marko: “Iedereen beklimt zijn eigen trap. Trapsgewijs. In een moment van weemoed 
vraag ik mezelf soms af of ik ooit de langste trap in de wereld zou kunnen beklimmen. Die loopt langs de berg 
Niessen aan het Thunermeer. Maar liefst 11.674 treden!” 

De dag van het interview is zijn zonnige flat net achter de Grote Kerk in Den Haag juist door de trap een 
moeilijk te nemen vesting: de lift is kapot en drie trappen van twee keer acht treden houden hem thuis 
gevangen; dat gaat de hele week nog duren, vertelt hij met een grijns - die hem gedurende ons gesprek niet 
zal verlaten, van droefheid en weemoed in zijn karakter is niets te merken. Enthousiast vertelt hij me over de 
nieuwe wending in zijn leven: hij wordt begin volgend jaar vader. Het balkon staat vol uit te proberen 
kinderwagens en biedt een vrolijke en optimistische aanblik. 

Sterren op het doek 

Marko Klomp, geboren in Goes, opgegroeid in Voorschoten, woont nu met zijn 
Franse vrouw Aurélie in Den Haag. Hij voelt zich Hagenees. Liefhebber van Louis 
Couperus, en: “Ik ben ook ADO Fan!” zegt hij lachend. Schilder (en dichter) Klomp 
werd door het tijdschrift ‘Elegance’ gekozen tot een van de tien meest 
veelbelovende kunstenaars van 2013. Het jaar ervoor won hij glansrijk in het tv-
programma ‘Sterren op het doek’ met zijn portret van Jeroen Krabbé. 

 “Verdomd goed doek” zei Krabbé, duidelijk aangedaan door het portret dat Marko 
van hem maakte. Hij nam het mee naar huis. Ze hebben nog steeds contact, de 
kunstbroeders. Marko is erg blij met die ervaring: ‘Het heeft me op de kaart gezet 
in de kunstwereld.’ 
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Klomp voltooide zijn opleiding in 1998 aan de Academie St. Joost in Breda. Sindsdien schildert én dicht hij, 
met woorden en beelden probeert hij de kijker/lezer te raken. Poëzie en schilderkunst horen voor hem bij 
elkaar. Van jongs af aan was het duidelijk dat hij iets in de kunsten ging doen: hij tekende op wat maar 
beschikbaar was, al was het een schooltafeltje. Zijn moeder, beeldhouwster, nam hem mee het atelier in. Het 
atheneum haalde hij ‘met veel stoeien en vechten’. De wens van zijn vader - een universitaire studie - was 
uitgesloten: Marko wilde schilderen. “Hier ligt mijn talent, en mijn droom”, zegt hij. “Het is geen financieel zeker 
bestaan, ik ben een eenmanszaak. 

En de MS belemmert me in het uitbouwen daarvan: ik ga niet zo makkelijk meer exposities af, naar poetry-
slams. Ik zou wel graag meer naar buiten willen treden, maar mijn energiebalans houdt me tegen.” Toch lukt 
het hem regelmatig in binnen – en buitenland te exposeren. Hij bracht een dichtbundel uit: Spalken van de 
levenslijn (Haags Fris; 2012). 

‘MS omarmd’ 

Sinds 2004 heeft hij MS-klachten, maar pas jaren later kreeg een heftige schub hem te pakken, waarop een 
revalidatietijd en een rolstoel volgden. Die staat nu in zijn kleine atelier, naast de huiskamer. Hij schildert vanaf 
een trippelstoel. Marko legt uit hoe de MS ook zijn schilderstijl heeft veranderd: “Vroeger schilderde ik meer 
pasteus, met grote halen dikke verf, centimeters dik op het doek. Ik ben steeds ingetogener geworden. En ik 
ben ‘out of focus’ gaan werken, misschien wel getriggerd door het vage zien van MS! Ik heb dit aspect dus 
omarmd; net als Monet, die schilderde terwijl hij staar had.” Hij zegt het met een ironische grijns. 

Op de vraag of hij wel eens boos is op zijn ziekte volgt een kort: ”Nee, nou ja, ja. Ik scheld wel eens, dat lucht 
op.” Met name het gebrek aan energie stoort hem. Meteen voegt hij toe: ”Maar het is ook fantastisch dat 
mensen werk van me willen kopen, dat ze ontroerd raken door mijn werk- onder andere door portretten die ik 
in opdracht maak. Dat geeft een geweldig gevoel, dat ik mensen zo kan raken.” 

Sociale media 

Marko werkt nu aan een serie schilderijen waarbij hij zich laat inspireren door wat anonieme mensen op 
internet zetten over hun persoonlijk leven. “ Fascinerend dat mensen hun persoonlijke informatie en 
ervaringen op sociale media delen met iedereen. Alles is openbaar!” Hij verwerkt de foto’s die hij tegenkomt in 
weergaves van het dagelijks leven, in zijn typische vage lijnvoering. 

Zijn laatste tentoonstelling was een themaexpositie met meerdere kunstenaars in het Haagse 
Gemeentemuseum, met als thema Licht. Zijn schilderij ‘Descending the light’ was binnen een week verkocht. 
“Als jongetje kwam ik vaak in het Gemeentemuseum. Gaaf dat ik er nu zelf hing!” glundert Marko. 
 
 

Lees meer: 
• markoklomp.com 
• De poëzie van Marko Klomp is te vinden op zijn website en opgedichten.nl/schrijver/markoklomp 
• Sterren op het doek, NPO uitzending gemist 

 
Fotograaf: Manon van der Zwaal 
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