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Enkele moeilijke onderwerpen (van de redactie) 

De redactie van MSzien heeft weer haar uiterste best gedaan een mooi en gevarieerd nummer samen 
te stellen en te schrijven. Daarin zijn ze wat mij betreft uitstekend geslaagd. Het is een boeiend 
nummer geworden met bovendien bepaald geen gemakkelijke onderwerpen. 
 
Marja Morskieft schetst een mooi portret van de in België geboren Kris Jacobs (1964). Kris gaat op een zeker 
moment een opleiding psychiatrische verpleegkunde in Nederland volgen. Als hij daarna met een Nederlandse 
vrouw trouwt wordt Nederland definitief zijn nieuwe vaderland. Na allerlei lichamelijke klachten krijgt hij op 30-
jarige leeftijd de diagnose MS en twaalf jaar later volgt hierop de klap van zijn ontslag. Maar wat het verhaal 
vooral zo boeiend maar ook beklemmend maakt is dat we uit de introductie al weten dat Kris deze zomer zijn 
leven wil beëindigen. 
 
Mooi dat er in dit zelfde nummer een duidelijke uitleg van de ‘Wilsverklaring’ wordt 
gegeven. Wat kun je doen als je in een situatie terecht komt waarin je niet meer in 
staat bent om je wensen over wel of niet meer behandeld worden kenbaar te 
maken. Stel je komt buiten kennis in een ziekenhuis terecht? Op dat moment kun je 
niks meer doen maar je kunt wel van te voren je wensen zo goed mogelijk laten 
vastleggen, een Wilsverklaring opstellen. In dit nummer legt Nel Achterhes uit wat 
daar bij komt kijken. 
 
Raymond Timmermans vervolgt zijn serie MS-onderzoek in Nederland met een 
interview met dr Jan Meilof van het MS Centrum in Groningen. “Geen bv of stichting 
of gebouw maar een virtuele organisatie”, aldus Meilof. Een centrum voor zorg én 
onderzoek. Meilof onderzoekt onder meer de mogelijkheden om de myeline te 
herstellen. 
 
De column van Hanneke Hulst gaat over Elise en Anneke. Zij zijn de winnaars van 
een wedstrijd uitgeschreven vanwege het tienjarig bestaan van MSkidsweb. De prachtige prijs was ‘een dagje 
meelopen met de MS Onderzoekers van het MS Centrum VUmc’. De jonge wetenschappers waren verrukt. 
Twee andere onderwerpen in dit nummer zijn MS Monitor, een online programma waarmee je enerzijds zelf 
kunt bijhouden hoe je je voelt. Anderzijds kun je het gebruiken in de communicatie met je zorgverleners. 
En een artikel over seks en MS, ook al zo’n ‘lastig’ onderwerp. Het nummer eindigt met een kijkje in de keuken 
van één van de MS Vereniging-regio’s. Ditmaal is de blik gericht op één van de oudste regio’s, de 35-jarige 
regio Twente. 
 
We zouden natuurlijk ook graag aandacht hebben besteed aan de Wereld MS Dag van 27 mei. Dat lukte niet 
meer. MS Research, die dit jaar ook haar 35 jarige verjaardag viert, had een boeiend programma 
samengesteld die plaats vond in Corpus-Oegstgeest. De zaal was bomvol en lang niet iedereen had een 
kaartje weten te bemachtigen. Op MSweb zullen we in ieder geval binnenkort uitgebreid aandacht besteden 
aan het boekje Cognitie, dat die dag uitkwam. Een boekje van wetenschappers –  vóór mensen met MS, met 
een begrijpelijke uitleg en belichting van het onderwerp ‘cognitie’. 
 
Veel leesplezier! 
 
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 

Een afwisselend nummer (van de redactie)

December is een drukke maand. Dat is het altijd al door alle feestdagen maar dan komt daar voor 
‘ons’ – mensen-met-MS – ook de Wereld Gehandicaptendag van 3 december bij. Plus eindelijk, ein-
delijk op 9 december de behandeling door de Tweede Kamer van het ‘VN Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap’. Helaas wordt op dezelfde dag bekend dat Fred Teeven 15 jaar 
geleden een deal sloot met een crimineel. Over het Verdrag valt (nog) niets te melden.

Nou ja, dan is er in ieder geval meer tijd over om de laatste MSzien van 
dit jaar te lezen, een vol en afwisselend nummer. Aan de ene kant een 
artikel van onze onverstoorbare optimist Marjolein, die naar alle wind-
hoeken van de wereld reist, van Alaska tot onderin Zuid Amerika, naar 
Nepal plus Tibet en nu recent naar Tasmanië ‘en omgeving’. Prachtig 
zoals ze daar over kan schrijven. Het lijkt net of je erbij bent.

Aan de andere kant een artikel met als titel ‘MS is een proces van rouw’. 
Twee deskundigen van Revalidatie Friesland vertellen hoe je het beste 
met dit rouwproces kunt omgaan. Ook de column van Matt Dings gaat 
– toevallig – over verlies. Zijn conclusie is dat je ‘meer overhoudt dan je 
kwijtraakt’.

We maken kennis met een betrekkelijk nieuw bestuurslid van de MS Ve-
reniging – en nu dus ook van MSweb: Jan van Amstel, vader van de ons 
wel bekende Reni de Boer. Dat Jan de nodige ervaring met MS heeft, 
komt duidelijk in het verhaal naar voren en stemt hoopvol. De titel geeft het ook goed weer: ‘De patiënt 
meer aan het woord’. En we gaan verder met de kennismakingsronde met de regio’s van de MS Vereniging 
en dat is Nijmegen dit keer.

Sla ook vooral het artikel van Hanneke Hulst niet over met de uitnodigende titel: Mag ik deze dans van u? 
Zij vertelt dat ze als klein meisje ervan droomde ballerina te worden maar zoals we weten, werd ze herse-
nonderzoeker. ‘Nooit eerder’, schrijft ze, ‘had ik gedacht dat deze twee werelden op wonderlijke wijze met 
elkaar verbonden zouden worden. En toch is precies dát gebeurd’.

In de mooie serie ‘MS-onderzoek in Nederland’ komen dit keer prof. Bert ’t Hart en prof. Jeroen Geurts aan 
het woord. Een niet al te makkelijk onderwerp: MS is een ‘mensenziekte’, met andere woorden, MS komt 
niet bij dieren voor. Maar wordt er ook niet onderzoek in verband met MS bij dieren gedaan? Prof. ’t Hart 
legt uit dat onderzoek met dieren toch nuttig kan zijn voor het onderzoek naar MS.

Tenslotte een interview met dr. Gerald Hengstman, oprichter van MS Zorg Nederland. Vorig jaar sprak 
MSzien hem al een keer en we waren heel benieuwd naar de vorderingen. Die vorderingen zijn gelukkig 
ruimschoots gemaakt. MS Zorg Nederland telt inmiddels 14 regionale netwerken waar maar liefst 570 zorg-
verleners aan meewerken.

Nog een leuk nieuwsbericht is dat MSweb en MS Zorg Nederland in januari een unieke samenwerking 
starten: mensen met MS kunnen dan op het forum van MSweb vragen stellen aan in MS gespecialiseerde 
zorgverleners van MS Zorg Nederland. Houd daarvoor in januari het Forum van MSweb in de gaten!

Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Gerald Hengstman over MS Zorg Nederland

“Patiënten merken dat ze bij een therapeut komen die weet waar het over gaat” In een vorig artikel 
besteedde MSzien al aandacht aan MS Zorg Nederland, een initiatief van onder andere neuroloog 
Gerald Hengstman*. MSzien sprak met hem over de ontwikkelingen rond dit project.

Door: Marijn de Vries

Gerald Hengstman wil met MS Zorg Nederland een landelijk dekkend 
netwerk ontwikkelen waarin uniforme zorg geboden kan worden aan mensen 
met MS. “Alle MS-patiënten in Nederland toegang geven tot laagdrempelige 
en hoogwaardige zorg, zodat ze in alle fasen van de ziekte zelf zo veel 
mogelijk de regie in eigen hand kunnen houden” zo formuleerde Hengstman 
vorig jaar het doel van het netwerk. Hoe staat het daarmee?

Groei

Het netwerk groeit gestaag, vertelt Hengstman. “Er zijn op dit moment veer-
tien regionale netwerken operationeel, en daarin participeren 570 zorgverlen-
ers.” Per jaar kunnen maximaal vijf zorgnetwerken toetreden, want “met vijf 
netwerken heb je al zo’n 200 zorgverleners bij elkaar. Dat is onze eigen limiet 
om de groei te kunnen bijbenen als organisatie”. Naar verwachting zal vol-
gend jaar de helft van Nederland gedekt zijn met MS-zorgnetwerken.

Voor 2016 staan er al een aantal regio’s in de planning om zich bij MS Zorg Nederland aan te sluiten. Als 
patiënt kun je zelf jouw zorgverleners sturen om deel uit te gaan maken van het zorgnetwerk. Maar dan is 
er wel een actieve rol van de patiënt zelf nodig, benadrukt Hengstman. “Als patiënt de vraag stellen: waar-
om is dat bij ons niet zo? Dat is eigenlijk de enige manier.”

Richtlijnen

MS Zorg Nederland is momenteel bezig om landelijke richtlijnen op te stellen. Hengstman vertelt dat men 
nu bezig is met de landelijke richtlijn Ergotherapie bij MS. “Dat is een gezamenlijk initiatief vanuit de Ber-
oepsvereniging Ergotherapie Nederland, MS Zorg Nederland, het lectoraat neurorevalidatie van de hoge-
school Arnhem/Nijmegen en de afdeling revalidatiegeneeskunde, ergotherapie en fysiotherapie van het 
VUmc Amsterdam”. De richtlijn moet eind van het jaar af zijn.

Hier eindigt het niet mee. Gerald Hengstman: “Volgend jaar gaan we dezelfde stap zetten voor fysiother-
apie en oefentherapie bij MS en voor de richtlijn logopedie bij MS”. Die richtlijnen zijn hard nodig: “Op dit 
moment zijn er in bijna geen enkele discipline goede inhoudelijke richtlijnen voor wat de goede zorg is”. En 
dat is wel nodig om de kwaliteit kunnen meten en beoordelen, zegt Hengstman. “Het is te bizar voor woor-
den dat dat er nog niet was”.

Samenwerking

Om de netwerken zo goed mogelijk te laten functioneren, worden ook verschillende beroeps- en patiënten-
verenigingen erbij betrokken. Het is een flink rijtje: “Op dit moment wordt het proces formeel ondersteund 
door de beroepsvereniging Ergotherapie en de beroepsverenigingen van de MS-verpleegkundigen. We 
zijn in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de vereniging voor oefentherapeuten, de 



  Juni 2015, nummer 2 (Jaargang 14) Pagina 2 

 
Enkele moeilijke onderwerpen (van de redactie) 

De redactie van MSzien heeft weer haar uiterste best gedaan een mooi en gevarieerd nummer samen 
te stellen en te schrijven. Daarin zijn ze wat mij betreft uitstekend geslaagd. Het is een boeiend 
nummer geworden met bovendien bepaald geen gemakkelijke onderwerpen. 
 
Marja Morskieft schetst een mooi portret van de in België geboren Kris Jacobs (1964). Kris gaat op een zeker 
moment een opleiding psychiatrische verpleegkunde in Nederland volgen. Als hij daarna met een Nederlandse 
vrouw trouwt wordt Nederland definitief zijn nieuwe vaderland. Na allerlei lichamelijke klachten krijgt hij op 30-
jarige leeftijd de diagnose MS en twaalf jaar later volgt hierop de klap van zijn ontslag. Maar wat het verhaal 
vooral zo boeiend maar ook beklemmend maakt is dat we uit de introductie al weten dat Kris deze zomer zijn 
leven wil beëindigen. 
 
Mooi dat er in dit zelfde nummer een duidelijke uitleg van de ‘Wilsverklaring’ wordt 
gegeven. Wat kun je doen als je in een situatie terecht komt waarin je niet meer in 
staat bent om je wensen over wel of niet meer behandeld worden kenbaar te 
maken. Stel je komt buiten kennis in een ziekenhuis terecht? Op dat moment kun je 
niks meer doen maar je kunt wel van te voren je wensen zo goed mogelijk laten 
vastleggen, een Wilsverklaring opstellen. In dit nummer legt Nel Achterhes uit wat 
daar bij komt kijken. 
 
Raymond Timmermans vervolgt zijn serie MS-onderzoek in Nederland met een 
interview met dr Jan Meilof van het MS Centrum in Groningen. “Geen bv of stichting 
of gebouw maar een virtuele organisatie”, aldus Meilof. Een centrum voor zorg én 
onderzoek. Meilof onderzoekt onder meer de mogelijkheden om de myeline te 
herstellen. 
 
De column van Hanneke Hulst gaat over Elise en Anneke. Zij zijn de winnaars van 
een wedstrijd uitgeschreven vanwege het tienjarig bestaan van MSkidsweb. De prachtige prijs was ‘een dagje 
meelopen met de MS Onderzoekers van het MS Centrum VUmc’. De jonge wetenschappers waren verrukt. 
Twee andere onderwerpen in dit nummer zijn MS Monitor, een online programma waarmee je enerzijds zelf 
kunt bijhouden hoe je je voelt. Anderzijds kun je het gebruiken in de communicatie met je zorgverleners. 
En een artikel over seks en MS, ook al zo’n ‘lastig’ onderwerp. Het nummer eindigt met een kijkje in de keuken 
van één van de MS Vereniging-regio’s. Ditmaal is de blik gericht op één van de oudste regio’s, de 35-jarige 
regio Twente. 
 
We zouden natuurlijk ook graag aandacht hebben besteed aan de Wereld MS Dag van 27 mei. Dat lukte niet 
meer. MS Research, die dit jaar ook haar 35 jarige verjaardag viert, had een boeiend programma 
samengesteld die plaats vond in Corpus-Oegstgeest. De zaal was bomvol en lang niet iedereen had een 
kaartje weten te bemachtigen. Op MSweb zullen we in ieder geval binnenkort uitgebreid aandacht besteden 
aan het boekje Cognitie, dat die dag uitkwam. Een boekje van wetenschappers –  vóór mensen met MS, met 
een begrijpelijke uitleg en belichting van het onderwerp ‘cognitie’. 
 
Veel leesplezier! 
 
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 

December 2015, nummer (Jaargang 14) Pagina 4

vereniging voor logopedisten en de beroepsvereniging voor revalidatieartsen. Volgend jaar gaan we ook in 
gesprek met de vereniging van fysiotherapeuten.”

Met aansluiting van de beroepsverenigingen kan de scholing van zorgverleners vaste vorm krijgen, aldus 
Hengstman. “Wat vinden wij dat een MS-neuroloog in de basis zou moeten kunnen en hoe kunnen wij 
ervoor zorgen dat die neuroloog geschoold blijft? De eerder besproken richtlijnen spelen hierbij een belan-
grijke rol, als houvast en om te bepalen wat je mag eisen van een zorgverlener”.

MSweb
Met al deze interne ontwikkelingen zou je bijna denken dat de patiënt vergeten wordt. Het tegendeel is ech-
ter waar. MS Zorg Nederland wil patiënten de meest objectieve, relevante en up-to-date informatie verstrek-
ken. “Dat gaan we doen door informatie aan te bieden in de vorm van tekst, maar ook als ondersteunend 
audiovisueel materiaal, waaronder film. Dit wordt dan digitaal aangeboden – via de eigen site (van MS Zorg 
Nederland, red.) en via MSweb”, vertelt de neuroloog. Op dit moment is er een pilot met drie onderwerpen, 
maar MS Zorg Nederland is druk bezig met het inventariseren welke onderwerpen relevant zijn.

In het verlengde hiervan start in januari een deskundigheidsforum op MSweb. Iedere twee weken zal 
er een deskundige op een bepaald gebied beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen. Dat zal 
worden aangekondigd in de eerste week van januari.

Feedback
De vraag is natuurlijk wat er nu al van deze aanpak te merken is. Hengstman: “We zetten een enquête uit 
onder patiënten die in de regio’s wonen waar we een netwerk zijn gestart; deze mensen vragen we of ze 
een verandering in zorg merken”. Dat is het officiële verhaal. Als ik vraag naar de persoonlijke ervaringen 
van de arts, wordt de dokter echt enthousiast: “Patiënten beginnen te merken dat ze bij een therapeut 
komen die weet waar het over gaat. Je ziet heel duidelijk een extra voordeel ontstaan, zowel in de uitvoer-
ende zorg als in hoe mensen het zelf ervaren”.

Vorig jaar leek het nog een ambitieus project. Maar gezien de vorderingen wordt het steeds realistischer. 
De organisatie groeit en wordt stukje bij beetje professioneler. Dit verhaal krijgt vast nog een mooi staartje.
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MS is exclusief een mensenziekte

In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Eind vorige eeuw extra gestimu-
leerd door de eerste MS-professor, dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien bijna negen jaar ge-
leden deze artikelenserie. Sindsdien kwamen tientallen onderzoekers voorbij. Meestal solo. Nu een 
tweetal hoogleraren aan wie eerder ook al apart aandacht is besteed: de biologen prof. dr. Bert ’t 
Hart en prof. dr. Jeroen Geurts. Met elkaar in gesprek over de ontbrekende schakels in de ontstaan-
stheorie van MS.

Door: Raymond Timmermans *)

Het ziet er naar uit dat multiple sclerose alleen bij mensen voorkomt 
en niet bij dieren, zelfs niet bij de mensaap, chimpansees bijvoor-
beeld, nota bene voor 98 procent genetisch verwant met de mens. Dat 
MS die exclusieve mensenziekte is, zou erop kunnen wijzen dat MS 
iets te maken heeft met wat alleen bij de mens aanwezig is of wat al-
leen de mens ontwikkelt”, aldus de bioloog prof. dr. Bert ’t Hart (1953).

Rood vlees

Maar dan nog kan het van alles zijn, zelfs het eetpatroon valt niet uit 
te sluiten, stelt hij. Want al behoren de mens en de mensaap beide tot 
de orde van zogeheten opper-zoogdieren, de primaten, en hebben ze 
waarschijnlijk dezelfde voorouders, er zijn wel verschillen. “Zo eet de 
mensaap veel minder rood vlees”.

Dus, wil je geen MS kunnen krijgen is het beter vegetariër te zijn?

“Zou kunnen, maar zeker weten doen we het niet”. Al zegt hij er meteen achteraan: “Het is natuurlijk opval-
lend dat in Japan, waar vanouds weinig rood vlees werd gegeten, het aantal patiënten enorm is toege-
nomen na een verandering van de eetgewoonten”. Hij citeert in dit verband een rapport van professor 
Takashi Yamamura (Tokyo) die dit toeschrijft aan de introductie na de Tweede Wereldoorlog van het west-
erse dieet, waarin rood vlees een belangrijke rol speelt.

Binnen-naar-buiten-theorie

Maar het kan volgens professor ‘t Hart ook net zo goed zijn dat er sprake is van een hersenmechanisme 
dat de mensaap niet heeft en de mens wel, gecombineerd met dat eetpatroon wellicht, of juist andersom. 
Wat dan weer een extra bewijs zou zijn van de stelling dat de ziekte MS in de hersenen ontstaat, de van 
binnen-naar-buiten-theorie, die in deze artikelenserie eerder door prof. dr. Jeroen Geurts is aangedragen. 
Dus niet zo vreemd dat de twee elkaar hebben gevonden om te bezien of er met gezamenlijk onderzoek 
meer zekerheid te krijgen is over dit soort veronderstellingen.

Bert ’t Hart (*1953) is top-onderzoeker van het Biomedisch Onderzoekscentrum in Rijswijk, vooral bekend 
onder de Engelse afkorting BPRC. Daar hoofd van de afdeling Immunobiologie. Vanaf 2010 bovendien 
bijzonder hoogleraar op het gebied van de neuro-immunologie aan de faculteit Medische Wetenschappen 
van de Universiteit van Groningen.

Prof. dr. Jeroen Geurts (*1978) is als neurobioloog zowel verbonden aan het VUmc Amsterdam als aan de 
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Universiteit van Calgary, Canada. Hoogleraar Translationeel Neurowetenschappelijk Onderzoek, of zoals 
hij het zelf noemt “superverkeersagent op wetenschappelijk neurogebied, met de opdracht om verschillen-
de vakgebieden te verbinden”.

Geurts denkt er steeds meer aanwijzingen voor te hebben dat het bij MS eerst misgaat in het brein, wat 
vervolgens problemen elders veroorzaakt, en dus niet omgekeerd. Samen met andere wetenschappers 
zoekt hij naar bevestiging van die veronderstelling.

Marmosets

Zo kwam hij ook in contact met Bert ’t Hart. Deze heeft bij het BPRC – waarvan de 
P staat voor primaten – al zestien jaar ervaring met onderzoek bij marmosets, een 
klein klauwaapje, ongeveer 15 centimeter, dat vooral voorkomt in Zuid-Amerika. 
“Geen mensaap, maar wel een aap met enkele belangrijke menselijke eigenschap-
pen. Gevoelig bijvoorbeeld voor infecties met virussen waarvan we aannemen dat 
die een rol spelen bij MS”, aldus Bert ’t Hart.

Hij heeft zijn theorie over de exclusiviteit van de ziekte MS voor de mens 
uiteengezet in het Engelstalige wetenschappelijke tijdschrift Multiple Sclerosis 
Journal (MSJ). Ook daarin komt hij met een stelling over de – tot nog toe verwaar-
loosde – risicofactor van het eten van rood vlees. Letterlijk zegt hij: “Ik veronderstel 
dat de dagelijkse consumptie van rood vlees moet worden beschouwd als een van 
buiten komende risicofactor voor MS”. Eind juni 2015 al gepubliceerd, maar kennelijk door weinigen tot nog 
toe opgemerkt.

Zijn manuscript heeft hij voor de zekerheid eerst door prof. Geurts laten lezen, vermeldt hij in een dank-
woord. Zijn basisvraag is de kop van het artikel in MSJ: Waarom komt MS alleen voor bij menselijke primat-
en?

EAE

Bert ‘t Hart legt uit, dat bij dieren en dus ook apen wel een met MS vergelijkbare ziekte is op te wekken 
– met de Engelse afkorting EAE – die onder meer net als bij MS de beschermende stoffen rond de zenu-
wstrengen, de myeline, aantast tot in de hersenen zelf. EAE is een ontstekingsreactie in de hersenen van 
dieren die lijkt op wat gebeurt bij mensen die MS hebben. Met EAE zijn ook al veel proeven gedaan, ook 
met apen. “Maar apen blijken niet gevoelig voor MS”.

Algemeen is aanvaard dat MS waarschijnlijk ontstaat door een combinatie van erfelijke factoren en inv-
loeden van buitenaf zoals virussen en bacteriën. Daarvan zijn de beste opruimers de zogeheten T-cellen. 
“Het komt voor dat die T-cellen zich soms richten tegen eigen, niet vijandige lichaamscellen. Dat noemen 
we een auto-immuunreactie, een aanval op het systeem van het eigen lichaam. Maar om een of andere 
reden gaat dat bij de mens kennelijk toch anders dan bij een diersoort waarmee de mens zeer verwant is, 
zoals de mensaap”.

T-cellen

Voor een goed begrip: T-cellen zijn genoemd naar de Thymus, het Griekse woord voor de zwezerik. Dat 
is een orgaantje, een tweekwabbige klier, tussen borstbeen en luchtpijp. De T-cel is een witte bloedcel 
– feitelijk heet die voluit T-lymfocyt – die net als alle andere bloedcellen geboren is in het beenmerg. Die 
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T-cellen gaan in de eerste levensjaren naar de Thymus, om daar te leren hoe virussen en bacteriën te be-
strijden. Vervolgens gaan ze op weg door het hele lichaam, op zoek naar lichaamsvreemde indringers.

Neu5Gc

Dat alles is bij mensen en apen niet anders. Dus daar kan het verschil niet in zitten. Wel zijn er bepaalde st-
ofjes in de hersenen van apen die bij de mens ontbreken. Een van die stofjes heeft de codenaam Neu5Gc, 
een suikermolecuul. Professor ’t Hart: “Mensen zijn door een erfelijke onvolkomenheid niet in staat Neu5Gc 
zelf aan te maken, chimpansees wel. Voor de mens is Neu5Gc dus lichaamsvreemd en daarom maakt de 
mens er antistoffen tegen. Nu blijkt Neu5GC bij de mens binnen te kunnen komen via de consumptie van 
rood vlees. Door de menselijke antistoffen daartegen kunnen ontstekingen ontstaan”.

BHB

“Nog niets aan de hand, want normaal gesproken zijn de menselijke hersenen extra beschermd tegen 
schadelijke stoffen van buitenaf door de zogeheten bloed-hersen-barrière, 
de BHB. Maar het kan soms voorkomen dat het stofje Neu5Gc toch wordt 
opgenomen in de cellen van de BHB en de antistoffen zich daaraan bind-
en. Hierdoor ontstaat lekkage van de BHB en kunnen die antistoffen het 
centraal zenuwstelsel binnendringen. Het kan ook zijn dat Neu5Gc een 
rol gaat spelen bij het ontregelen van de verbinding tussen zenuwen en 
myeline. Maar hoe dan ook: daarmee kom je in elk geval uit bij de theorie 
van Jeroen Geurts dat MS binnenin het centrale zenuwstelsel ontstaat en 
niet daarbuiten. Alle reden voor een nader onderzoek zou ‘k zeggen”.

Onderzoek met dieren

Maar wat nu te doen? Terwijl algemeen het streven is zo min mogelijk 
dieren te belasten met onderzoek valt over dit vraagstuk waarschijnlijk al-
leen meer te weten te komen via dierlijke primaten zoals marmosets. Bert 
’t Hart: “Helaas zijn proeven met dieren nu nog noodzakelijk, zelfs formeel 
om medische redenen vereist, om veilige medicaties te vinden. Ik ben blij 
met de enorme vermindering van het proefdiergebruik in de afgelopen decennia en we moeten daar beslist 
mee doorgaan”.

Het BPRC, waar ongeveer honderd mensen werken, heeft een internationaal certificaat van goed dierenw-
elzijn, zo meldt het instituut op zijn website. Doet ook volgens professor ’t Hart nog slechts bij uitzondering 
en onder streng toezicht proeven met apen. “Veel uitgebreider zijn proeven met muizen en ratten”. Heeft 
ook een eenheid die methodes bedenkt om proefdiermodellen te vervangen, te verminderen en te verfijnen.

“Maar ik denk dat het gebruik van proefdieren nooit tot nul gereduceerd kan worden. Helaas zijn de mecha-
nismes die ziektes als MS veroorzaken dermate complex dat ze niet in een simpel model of een kweeksys-
teem kunnen worden gevangen”. Het BPRC is onder meer nauw betrokken bij onderzoeken naar medi-
caties voor ziektes als – naast MS en Parkinson – Alzheimer, malaria, HIV, reuma en diverse griepsoorten.

Bert ‘t Hart wijst erop dat, als hij gelijk heeft met de stelling dat MS wel eens een ziekte zou kunnen zijn die 
is voorbehouden aan de roodvlees-etende mens, de bevestiging daarvan het eetpatroon van de mens zou 
kunnen veranderen ten gunste van dieren. Zeker nu juist recent het bericht is verspreid dat het eten van 
rood vlees het risico op darmkanker kan verhogen.
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“We eten natuurlijk met z’n allen veel te veel vlees, dat afkomstig is van dieren die onder suboptimale om-
standigheden moeten leven. Inderdaad, stel dat het concept klopt en we gaan als gevolg daarvan bijvoor-
beeld een vleesloze dag per week invoeren, oftewel 14 procent minder vlees eten… We produceren alleen 
al in Nederland jaarlijks tienduizenden koeien en varkens voor de consumptie, niet omdat al dat vlees nodig 
is voor onze gezondheid, maar omdat we het lekker vinden. Veertien procent daarvan scheelt al gauw 
duizenden dieren”.

In het geval van onderzoek naar MS kan de proef volgens hem overigens beperkt blijven tot twaalf marmo-
sets. Ook niet meteen, maar pas in de loop van het project. Voor de opzet van dit project denkt hij namelijk 
in verschillende fases. Eerst moeten er nog allerlei proeven gedaan worden met muizen. “Pas lopende het 
project zou te proberen zijn zes tweeling-marmosets bij het project te betrekken, pakweg gedurende twee 
jaar”.

Nog geen geld

Maar of het echt tot een onderzoeksproject komt is nog zeer de vraag, want op dit moment is daarvoor 
geen geld beschikbaar. Bert ’t Hart: “Er moet zeker worden gedacht aan enkele tonnen in euro’s. Ik heb 
daarvoor al diverse fondsen aangeschreven, niet alleen op het gebied van MS. Het concept kan bijvoor-
beeld ook relevant zijn voor andere ziekten zoals Parkinson. Maar probleem is steeds meer, dat potentiële 
financiers steeds minder voelen voor onderzoek waarvan niet zeker is dat het gestelde doel wordt bereikt. 
Op zichzelf is dat geen goede ontwikkeling. Onzekerheid moet immers de essentie zijn en blijven van 
wetenschappelijk onderzoek”.

*) Voor de vertaling van het wetenschappelijk artikel in Multiple Sclerosis Journal (MSJ) bijgestaan door dr. 
Immy Ketelslegers.
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Marjolein gaat over grenzen

‘Later is te laat’ is een goed motto voor iedereen – mét of zonder MS. Dus reis ik zo nu en dan de 
wereld over. Omdat ik daarvan houd. Omdat het kan. Omdat het me goed doet. Ik steek grenzen 
over, en regelmatig ook mijn eigen grens.

Door: Marjolein van Woerkom

Tasmanië, Cradle Mountain National Park, 13 oktober 2015, 1.00 pm local time

Ik grijp met mijn rechterhand naar een uitstekende punt van de rots en trek me 
eraan op. Mijn linkervoet vindt steun op een kleine welving halverwege. Met mijn 
rechterbeen kan ik nu de grote stap maken naar het plateau erboven. Mijn been-
spieren spannen zich en duwen mijn lijf omhoog. Steunend op mijn rechterhand 
weet ik nog net mijn evenwicht te bewaren.

Wanneer ik mijn hoofd boven het plateau uitsteek, waait een ferme windvlaag 
in mijn gezicht. Ik kijk naar beneden. De traptreden heb ik nu wel achter me 
gelaten, zie ik. Vanaf het plateau vervolgt de route zich omhoog via een opeen-
stapeling van rotsblokken. Hier zou een beetje berggeit een leuk hindernisparcourtje van kunnen maken. 
Maar ik ben geen berggeit. Ik ben een wereldreiziger met MS.

Ik kijk om me heen: glooiende berghellingen vol ondefinieerbare bomen. In de verte ontwaar ik witte berg-
toppen. Voor me kleuren meren donkerblauw. Het lijkt wel een schilderspalet.

Mijn linkerbeen voelt afwezig aan, en ik merk dat ik met mijn volle gewicht op rechts leun om de windkracht 
te trotseren. Ik kijk nogmaals omhoog naar de route die voor me ligt en zie weer het kleurenpalet voor me. 
Dit is toch ook mooi? Ik trek het gekreukte foldertje uit mijn achterzak en werp een blik op de kaart. Het 
rode lijntje kronkelt verder de berg op. Ik zie dat het een one way track is. Eenmaal boven moet je dezelfde 
weg terug. Laat ik mezelf niet verder martelen, denk ik. Het is mooi geweest.

Enkele andere wandelaars met rugzakken, wandelstokken en speciale bescherming rond de onderbenen, 
passeren me. Ze blijven even staan voor een foto en trekken verder. Maar deze keer doet het me niets. Ik 
voel niet de drang om verder te gaan, van falen is geen sprake. Hier nu, halverwege de berg in het natio-
naal park Cradle Mountain, midden op Tasmanië, op dit plateau met de wind in mijn haren, voel ik niets 
anders dan rust. Tot hier heb ik het maar mooi gered met mijn f*cking MS. Een geluksgevoel overvalt me 
en ik glimlach tevreden. Zou ik dan eindelijk verstandig zijn geworden?

Mount Cook, Nieuw-Zeeland, vijf dagen later, 2.00 pm local time

Nou niet dus! Mijn interview deze ochtend is afgezegd. Dat betekent dat ik vandaag geen honderden kilom-
eters in mijn Hyundai Sunny hoef te rijden. Vrije tijd! Wat te doen in Nieuw-Zeeland?

De afslag naar Mount Cook schiet voorbij. De bergtop op het Zuidereiland staat bekend om zijn fantas-
tische aangezichten. Twaalf jaar geleden was ik daar ook, maar toen had de majestueuze berg zich ver-
scholen achter een pakket donkere wolken, waardoor ik uiteindelijk een plaatje uit de folder in mijn fotoboek 
heb geplakt.

Maar vandaag ziet het er helder uit. Toch twijfel ik of ik de 50 km lange trip naar de berg moet ondernemen. 
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maken. Stel je komt buiten kennis in een ziekenhuis terecht? Op dat moment kun je 
niks meer doen maar je kunt wel van te voren je wensen zo goed mogelijk laten 
vastleggen, een Wilsverklaring opstellen. In dit nummer legt Nel Achterhes uit wat 
daar bij komt kijken. 
 
Raymond Timmermans vervolgt zijn serie MS-onderzoek in Nederland met een 
interview met dr Jan Meilof van het MS Centrum in Groningen. “Geen bv of stichting 
of gebouw maar een virtuele organisatie”, aldus Meilof. Een centrum voor zorg én 
onderzoek. Meilof onderzoekt onder meer de mogelijkheden om de myeline te 
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van één van de MS Vereniging-regio’s. Ditmaal is de blik gericht op één van de oudste regio’s, de 35-jarige 
regio Twente. 
 
We zouden natuurlijk ook graag aandacht hebben besteed aan de Wereld MS Dag van 27 mei. Dat lukte niet 
meer. MS Research, die dit jaar ook haar 35 jarige verjaardag viert, had een boeiend programma 
samengesteld die plaats vond in Corpus-Oegstgeest. De zaal was bomvol en lang niet iedereen had een 
kaartje weten te bemachtigen. Op MSweb zullen we in ieder geval binnenkort uitgebreid aandacht besteden 
aan het boekje Cognitie, dat die dag uitkwam. Een boekje van wetenschappers –  vóór mensen met MS, met 
een begrijpelijke uitleg en belichting van het onderwerp ‘cognitie’. 
 
Veel leesplezier! 
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Na dagen onderweg te zijn geweest en veel interviews te hebben gedaan, ben ik moe. Het liefst zou ik de 
hele middag op een terrasje aan een flat white willen nippen, maar ik ben in Nieuw-Zeeland, dus ik moet 
wat doen! Koffie verkeerd drinken kan thuis ook. Ik draai de auto en neem de afslag. Vanaf de weg is het 
uitzicht fantastisch. Ik rijd langs een ijsblauw meer en kijk uit op besneeuwde bergtoppen.

Al rijdend tast ik met mijn aandacht mijn lijf af. Ik hóef niet te wandelen. Misschien is er ook wat anders te 
doen. Aan de balie bij het informatiecentrum blijkt van niet. Het boottochtje is al volgeboekt en de drie uur 
lange documentaire vind ik met dit zonnige weer tijdsverspilling. De korte 
wandelingen gaan niet naar Mount Cook, vertelt de medewerkster me, 
maar de populairste en mooiste wandeling is maar anderhalf uur heen en 
anderhalf uur terug. Drie uur! Ik voel mijn been. Zou ’ie dat volhouden? Ach, 
ik kan ook halverwege terugkeren, sus ik mezelf.

Ik smeer zonnebrand op mijn gezicht – ook Nieuw-Zeeland kampt met 
een gat in de ozonlaag – zet mijn cowboyhoed op, vul mijn waterfles bij en 
trek mijn wandelschoenen aan. De wandeling naar de voet van de berg is 
inderdaad prachtig. Een rivier kruist geregeld mijn pad. Hangbruggen, op 
hun plek gehouden door dik staaldraad, zorgen ervoor dat ik de donderen-
de stroom smeltwater veilig kan oversteken. Hoe verder ik loop, hoe minder 
mensen ik tegenkom. In de verte dendert af en toe een brok sneeuw naar 
beneden.

De zon schijnt fel. Ik bedank mezelf voor de wijsheid om mijn hoed op te zetten. Zweetdruppeltjes parel-
en over mijn rug. Mijn linkervoet zeurt om aandacht; het gevoel vervormt. Ik doe een stap en struikel over 
een oneffenheidje in het grindpad. Ik duik naar voren, mijn rugzak zit ineens in mijn nek. Ik voel hoe mijn 
rechterbeen zijn best doet mijn hele 70 kilo inclusief rugzak, in zijn eentje overeind te houden. Mijn handen 
stuiten op een plotseling verschenen rotsblok langs de kant van de weg. Ik val en weet op een haar na de 
grond te vermijden.

Ik vloek. Waarom moest ik zo nodig de langste wandeling uitkiezen? Waarom niet die korte? Wat moet ik 
mezelf bewijzen? Waarom keer ik halverwege niet om? Natuurlijk keer ik halverwege niet om. Dat had ik 
van tevoren kunnen bedenken. Ik ben te nieuwsgierig naar het uitzicht aan het einde van de wandeling.
Ik trek mijn shirt recht, plant mijn hoed weer stevig op mijn hoofd, neem een slok water en kijk op de kaart. 
Die is te onduidelijk om te zien hoe ver het nog is. Volgens mijn horloge zit ik op een uur. Ik haal diep adem 
en strompel voort. Bewust til ik mijn linkervoet omhoog en zet ‘m neer, op en neer, op en neer. Het wordt 
een mantra waarmee ik de heuvel voor me beklim.

Eenmaal boven zie ik ineens een meer, grijs en grauw gekleurd. Een berg rijst eruit op. In het water drijven 
ijsschotsen. Waar mijn pad verder gaat, zie ik niet zo snel. Iets verderop zitten een paar wandelaars aan 
picknicktafels. “Ben ik er al?”, vraag ik ze. “Ja, dit is het.”
Ik voel ineens een euforisch gevoel door mijn lijf gaan. Ik heb het gehaald! Ik met mijn f*cking MS heb ge-
woon deze tocht doorstaan. Als ik in de lucht kon springen had ik dat tot de hemel gedaan. Ik strompel de 
laatste meters naar de waterkant, plof op een steen en kom er het eerste uur niet meer vanaf.

Als ik de heuvel afdaal komt een Koreaanse jongen mijn kant op, zijn vriendin loopt erachter. Ze kijken 
vermoeid. “Jullie zijn er bijna”, roep ik. “Nog tien minuten?”, vraagt het meisje hoopvol. “Nee, binnen vijf mi-
nuten ben je er!” Een lach verschijnt op hun gezicht en ineens stappen ze monter verder. Ik voel me geluk-
kig: als ik de tocht niet tot het einde had volbracht, had ik hen die laatste aanmoediging niet kunnen geven.
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Mag ik deze dans van u?

Column Hanneke Hulst

Als klein meisje droomde ik ervan om ballerina te worden, liefst bij Het Nationale Ballet. Ik danste tot mijn 
veertiende jaar meerdere keren per week. Ik deed allerlei soorten dans: klassiek ballet, modern ballet, tap-
dans en streetdance.

Daarna verschoof mijn aandacht naar andere dingen (paarden, studeren) en ging ik enkel nog regelmatig 
met mijn moeder naar balletvoorstellingen in de Stopera in Amsterdam.

Zoals u weet ben ik geen ballerina geworden, maar hersenon-
derzoeker. Nooit eerder had ik gedacht dat deze twee werelden 
op wonderlijke wijze met elkaar verbonden zouden worden. En 
toch is precies dát gebeurd…

De afgelopen jaren is het aantal wetenschappelijke onderzoe-
ken naar cognitieve achteruitgang bij MS enorm toegenomen. 
Er is aangetoond dat cognitieve problemen ten gevolge van 
MS regelmatig optreden en grote gevolgen kunnen hebben 
voor het dagelijks functioneren. Er wordt naarstig gezocht naar 
wát er precies misgaat in de hersenen van mensen met MS 
die cognitieve problemen hebben, in vergelijking met mensen 
met MS die deze problemen niet hebben. Als we weten wat het 
onderliggende ‘breinmechanisme’ is dat deze klachten van o.a. 
geheugen, aandacht en concentratie veroorzaakt, kunnen we 
veel gerichter gaan zoeken naar een behandeling ervoor.

Hier zit dan ook meteen de moeilijkheid. Zo’n mechanisme 
is namelijk niet 1-2-3 ontrafeld. Er zijn talloze factoren die de 
cognitieve functies kunnen beïnvloeden; denk daarbij aan ver-
moeidheid, slaapproblemen en depressieve gevoelens. Daar 
moeten we dus allemaal rekening mee houden en dat is een 
behoorlijke uitdaging.

Om toch een stap in de richting van behandeling te kunnen 
zetten, worden er wereldwijd pogingen gedaan om de effecten van cognitieve interventies (manieren om 
de cognitie te verbeteren) op de hersenen te onderzoeken. Dit type onderzoek staat op dit moment nog in 
de kinderschoenen maar heeft als belangrijkste verwachting dat, als we heel nauwgezet observeren wat er 
in de hersenen gebeurt na een cognitieve interventie, we dan ook mogelijk (nieuwe) aanwijzingen over dit 
specifieke ‘breinmechanisme’ vergaren.

Eén van de manieren om de cognitieve functies te verbeteren is bewegen. Bewegen is namelijk goed voor 
de hersenen. Uit dieronderzoek weten we dat ratten die veel in een rad hebben gerend, beter konden leren 
en een beter geheugen hadden dan ratten die deze beweging niet hadden gehad. Interessanter nog, de 
cellen in de hippocampus (structuur in de hersenen die belangrijk is voor geheugen) bleven langer in leven 
bij de actieve groep ratten. Bij mensen zien we tijdens gewone veroudering dat fysiek fitte ouderen een 
grotere hippocampus hebben dan fysiek ‘onfitte’ ouderen.
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En dat is precies waar ‘Dance meets science’. Als we denken aan dans, zit daar naast de bewegings-
component ook een cognitieve component aan vast. Danspassen moeten immers onthouden worden 
en kunnen volgens een verhaal worden ‘gedanst’. Mogelijk heeft de combinatie van beide componenten 
(beweging en cognitie) een extra sterk effect op het cognitieve functioneren en op de hersenen. Maar dat 
weten we nu nog niet zeker. Om dit te onderzoeken starten we op 16 januari a.s. met een wetenschappelijk 
onderzoek naar de effecten van dans op de hersenen bij mensen met MS. De danslessen zullen plaatsvin-
den in de Stopera in Amsterdam, twee keer per week, 8 weken lang. Wij zijn nog op zoek naar mensen met 
MS die met ons mee willen dansen. Daarom zo aan het einde van het jaar nog een laatste vraag: Mag ik 
deze dans van u?

Wilt u mee doen? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar: msencognitie@vumc.nl
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Jan van Amstel: patiënt aan het woord!

Sinds begin 2015 vormen de patiëntenvereniging MS vereniging Nederland en de website MSweb 
een bestuurlijk geheel. Een goede reden om elkaar beter te leren kennen. MSzien vraagt Jan van 
Amstel, een betrekkelijk nieuw bestuurslid, naar zijn visie op de ontwikkelingen in de MS-wereld.

Door: Marja Morskieft

We spreken af in het nieuwe NS-station in Arnhem, een paar dagen voor 
de opening. Jan van Amstel heeft het station snel gescand: het is door de 
werkzaamheden nog niet begaanbaar voor iemand met een scootmobiel. 
Dat zegt veel over Van Amstel: hij weet hoe het is om met MS te leven.

Jan werd geboren in 1949 in Alkmaar, maar woont nu ver van de zee in 
de Achterhoek, dichtbij de Gelderse IJssel. Water speelt nog steeds een 
rol in zijn leven: “Volgens mijn vader stam ik af van de zeeheld Jan van 
Amstel, (1618-1669) kapitein bij Michiel Adriaansz. de Ruyter. Ik ben in 
opleiding tot schipper in de grote zeilvaart. De zeevaartschool heb ik 
afgerond en ik ben nu bezig met mijn vaardagen.”

Ervaring in zorgland

Sinds een jaar is Van Amstel bestuurslid van de MS-vereniging Neder-
land, hij heeft net de tweede ledenvergadering meegemaakt. Zowel de 
zorg als het besturen zijn hem niet vreemd; hij begon zijn loopbaan als (ontwikkelings-)econoom in de ziek-
enhuiswereld, daarna was hij onder andere bestuurder van revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede, 
algemeen directeur van revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem en interim-bestuurder van revali-
datiecentrum Rijndam in Rotterdam.

Nu hij met pensioen is doet hij naar eigen zeggen “veertig uur per week vrijwilligerswerk. Ik kan nu eenmaal 
niet niets doen!” Hij werkt voor PUM, een organisatie die senior-experts uitzendt naar ontwikkelingslanden. 
Daarnaast zet hij zijn bestuurservaring in voor de Stichting Revakeur, het Lilianefonds, een Arnhems Ver-
mogensfonds en de stichting Doesburg 777 (stadsrechten voor Doesburg).

De poort naar MS

Reni de Boer, dochter van Jan, was Miss (on)beperkt Nederland in 2007. Ze is nu voorvechter van gelijke 
rechten voor mensen met een beperking. Reni kreeg op haar 24e de diagnose MS, na jaren met invali-
derende maar onbegrepen klachten. Haar vader heeft dus een goed beeld van wat MS inhoudt, en wat 
mensen met MS nodig hebben. Ook nu maakt hij het van dichtbij mee en doet zijn ‘opa-dagen’: hij zorgt 
met veel plezier een dag per week voor het zoontje van Reni.

Situatie in de MS-wereld

Volgens Jan viel hij als vers bestuurslid met de neus in de boter: “Al tijdens mijn eerste vergadering werd er 
een saneringsplan gepresenteerd. De vereniging maakt een moeilijke tijd door, maar financieel gezien zijn 
de veranderingen helaas noodzakelijk. De begroting is maar gering.” Hij ziet dit ook als kans: “We zitten in 
een diep dal en het aardige is dat je dan goed kunt stijgen” zegt hij lachend.
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Helaas is de belangenbehartiging in de MS-wereld nogal versnipperd: allerlei stichtingen houden zich 
met MS bezig. Jan: ”Maar er is maar één vereniging, met leden! Die zouden een belangrijke stem kun-
nen hebben: bij het gesprek over nieuwe medicijnen, en bij beleid in bredere zin.” Traditioneel houdt de 
patiëntenvereniging zich bezig met belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Van 
Amstel heeft een duidelijke mening over hoe deze driepoot functioneert: “De belangenbehartiging is nog 
te weinig zichtbaar. Hoewel meer dan 60 procent van de 17.000 mensen met MS in Nederland lid is! Daar 
liggen groeimogelijkheden. De informatievoorziening is prima op orde met de website www.msweb.nl. Die 
geeft toegankelijke en betrouwbare informatie. Voor het lotgenotencontact zorgen de regio’s en dat doen 
ze goed, al zijn sommige regio’s actiever dan anderen. De adviesgroep die de verbinding tussen de regio’s 
van de MS-vereniging en het bestuur moet versterken is een waardevolle aanvulling.”

Toekomst

Jan heeft een duidelijke visie op waar de MS-vereniging naartoe moet: “Ik 
zie in de toekomst graag een federatie van alle MS-stichtingen ontstaan, een 
samenwerkingsverband waarin de autonome clubs kunnen functioneren. De 
MS-patiënt moet weer één stem krijgen. Het is zo jammer dat er jaarlijks zo’n 
zes miljoen opgehaald voor wordt MS, maar dat de patiënt in feite heel weinig 
invloed heeft op de besteding daarvan.” Hij ziet het ‘samenwonen‘ van Stichting 
MS Research en de MS-vereniging in één kantoorgebouw in Voorschoten als 
een belangrijke stap in de goede richting.

Fondsenwerving voor de MS-vereniging zou volgens Jan een vierde prioriteit voor de toekomst moeten zijn: 
een patiëntenvereniging moet eigen middelen hebben. Nu het Prinses Beatrix Fonds niet meer onderste-
unt, moeten er andere manieren komen om geld in te zamelen. “Waarom bijvoorbeeld niet collecteren, in 
gemeenten waar het MS-fonds niet collecteert?”

Rechtzaak Reni over ondersteuning bij kinderverzorging

Onlangs won zijn dochter Reni een rechtszaak die ze tegen een WMO-beschikking van de gemeente Utre-
cht aanspande: over de afwijzing van haar aanvraag om praktische ondersteuning bij de verzorging van 
haar 1-jarig kind. Jan is er opgetogen over. “Het was vooral ook de onrechtvaardigheid van de afwijzing die 
Reni bewoog de strijd aan te gaan. De WMO gaat uit van het ‘compensatiebeginsel’: de gemeente moet 
mensen met een beperking in staat stellen een gewoon leven te leiden, dus ook kinderen op te voeden. 
Reni had haar mantelzorg al optimaal ingevuld: met haar man en ouders, die voor haar zoontje zorgen. 
Gelukkig vond de rechter dat ook!”

Heeft deze zaak ook positieve gevolgen voor andere ouders met MS, vragen we ons allebei af? Jan: ” Het 
schept natuurlijk wel jurisprudentie. Maar de gemeente moet altijd maatwerk bieden. Het is sowieso goed 
om de juridische strijd aan te gaan.”

Een strijdbare patiëntenvereniging

Die strijdbaarheid zou hij ook graag bij de MS vereniging terugzien. Jan: “Er is veel meer mogelijk, daarvan 
ben ik overtuigd. De patiëntenvereniging kan meer betrokken zijn bij de ontwikkelingen op medicatie- en 
beleidsgebied, bij de eisen voor certificering van MS-zorg. Dat is een uitdaging.”

Een stuurman van de zeilvaart, die een idee heeft van de richting waarin de MS vereniging zich kan ontwik-
kelen. Dat biedt perspectief voor mensen met MS!



  Juni 2015, nummer 2 (Jaargang 14) Pagina 2 

 
Enkele moeilijke onderwerpen (van de redactie) 

De redactie van MSzien heeft weer haar uiterste best gedaan een mooi en gevarieerd nummer samen 
te stellen en te schrijven. Daarin zijn ze wat mij betreft uitstekend geslaagd. Het is een boeiend 
nummer geworden met bovendien bepaald geen gemakkelijke onderwerpen. 
 
Marja Morskieft schetst een mooi portret van de in België geboren Kris Jacobs (1964). Kris gaat op een zeker 
moment een opleiding psychiatrische verpleegkunde in Nederland volgen. Als hij daarna met een Nederlandse 
vrouw trouwt wordt Nederland definitief zijn nieuwe vaderland. Na allerlei lichamelijke klachten krijgt hij op 30-
jarige leeftijd de diagnose MS en twaalf jaar later volgt hierop de klap van zijn ontslag. Maar wat het verhaal 
vooral zo boeiend maar ook beklemmend maakt is dat we uit de introductie al weten dat Kris deze zomer zijn 
leven wil beëindigen. 
 
Mooi dat er in dit zelfde nummer een duidelijke uitleg van de ‘Wilsverklaring’ wordt 
gegeven. Wat kun je doen als je in een situatie terecht komt waarin je niet meer in 
staat bent om je wensen over wel of niet meer behandeld worden kenbaar te 
maken. Stel je komt buiten kennis in een ziekenhuis terecht? Op dat moment kun je 
niks meer doen maar je kunt wel van te voren je wensen zo goed mogelijk laten 
vastleggen, een Wilsverklaring opstellen. In dit nummer legt Nel Achterhes uit wat 
daar bij komt kijken. 
 
Raymond Timmermans vervolgt zijn serie MS-onderzoek in Nederland met een 
interview met dr Jan Meilof van het MS Centrum in Groningen. “Geen bv of stichting 
of gebouw maar een virtuele organisatie”, aldus Meilof. Een centrum voor zorg én 
onderzoek. Meilof onderzoekt onder meer de mogelijkheden om de myeline te 
herstellen. 
 
De column van Hanneke Hulst gaat over Elise en Anneke. Zij zijn de winnaars van 
een wedstrijd uitgeschreven vanwege het tienjarig bestaan van MSkidsweb. De prachtige prijs was ‘een dagje 
meelopen met de MS Onderzoekers van het MS Centrum VUmc’. De jonge wetenschappers waren verrukt. 
Twee andere onderwerpen in dit nummer zijn MS Monitor, een online programma waarmee je enerzijds zelf 
kunt bijhouden hoe je je voelt. Anderzijds kun je het gebruiken in de communicatie met je zorgverleners. 
En een artikel over seks en MS, ook al zo’n ‘lastig’ onderwerp. Het nummer eindigt met een kijkje in de keuken 
van één van de MS Vereniging-regio’s. Ditmaal is de blik gericht op één van de oudste regio’s, de 35-jarige 
regio Twente. 
 
We zouden natuurlijk ook graag aandacht hebben besteed aan de Wereld MS Dag van 27 mei. Dat lukte niet 
meer. MS Research, die dit jaar ook haar 35 jarige verjaardag viert, had een boeiend programma 
samengesteld die plaats vond in Corpus-Oegstgeest. De zaal was bomvol en lang niet iedereen had een 
kaartje weten te bemachtigen. Op MSweb zullen we in ieder geval binnenkort uitgebreid aandacht besteden 
aan het boekje Cognitie, dat die dag uitkwam. Een boekje van wetenschappers –  vóór mensen met MS, met 
een begrijpelijke uitleg en belichting van het onderwerp ‘cognitie’. 
 
Veel leesplezier! 
 
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 

December 2015, nummer (Jaargang 14) Pagina 15

Je houdt meer over dan je kwijtraakt

Column Matt Dings: Je houdt meer over dan je kwijtraakt

Het zijn indrukwekkende cijfers. Nederland telt ruim 
vijf miljoen chronisch zieken. En van die vijf miljoen 
lijden er zelfs twee miljoen aan meer dan één aan-
houdende kwaal. Dat blijkt uit het Nationaal Kompas 
Volksgezondheid.

De getallen hebben betrekking op 28 chronische 
ziekten. Wat niet is gemeten, is het vaste bijverschi-
jnsel ervan, eigenlijk een chronische aandoening op 
zichzelf, namelijk de psychische impact van al die 
fysieke last. Als het lichaam gedurig in het ongere-
de is geraakt, kunnen mensen daar neerslachtig, 
verongelijkt, verdrietig of verward van worden.

Chronisch ziek worden betekent verlies. Of je nu 
wordt gehavend door een amputatie, hersenuitval, 
spierzwakte, longfalen, anarchistische zenuwen of 
onverklaarbare vermoeidheid, steeds is het gevolg 
dat mogelijkheden plaatsmaken voor beperkingen. 
Je kunt niet meer wat je kon. Dat zorgt voor een 
frustratie die zich niet laat ontkennen of relativer-
en, een gevoel van rouw omdat er iets dierbaars is 
verloren.

Je zou verwachten dat psychologen en andere 
zielzorgers het razend druk hebben met mensen die 
gebukt gaan onder hun geestelijke ziektelast, maar 
dat lijkt niet aan de orde. Het lijkt erop dat de meeste 
patiënten er mee weten te leven. Zelf weet ik ook 
van wanten als het over sukkelen gaat en verbaas ik me wel eens dat ik er niet vaker door in mineur ben. 
Ik denk dat het verlies aan mogelijkheden niet opweegt tegen wat er rest.

Al kunnen de benen niet meer dansen en rennen, ook in slow motion blijft het leven de moeite waard. De 
zintuigen doen extra hun best en laven zich aan wat er maar aan moois te genieten valt: een ijle piano-
sonate, de blik van een kind, de kus van een dierbare, de smaak van een amuse, de diepte van een verge-
zicht, de geuren van de herfst, de eerste lentebloesems, de belijning van een gebouw, de kleuren van een 
schilderij, de romantiek van de schemering. Ook staan handicaps goede gesprekken niet in de weg, noch 
warme gevoelens, dromen, plezier, ontroering en verrukkingen.

Je houdt meer over dan je kwijtraakt. Toch troostend.
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MS vereniging rayon Nijmegen

De MS vereniging Nederland is in 1993 opgericht; sindsdien zijn er in het hele land regionale werk-
groepen met daarbinnen rayons actief. Zij ondersteunen hun leden op verschillende manieren, door 
middel van het organiseren van lotgenotencontacten en thema-avonden. MSzien sprak met het 
rayon Nijmegen, onderdeel van regio Gelderland Zuid. Een kleine club actieve vrijwilligers met een 
duidelijk motto: Breng kleur in je leven!

Door: Marja Morskieft

Regio’s MS Vereniging NederlandIn het kleurrijke huis van Loes Dekkers in Nijmegen vallen bloemen, maar 
vooral de spreuken van Loesje op. “Een tijdje dachten mijn medestudenten dat ik erachter zat!” gniffelt 
Loes. Totdat ze lazen dat de tegendraadse teksten van een collectief uit Arnhem kwamen.

Loes Dekkers (48) is een actieve vrijwilliger: “Ik ben het bloemenmeisje: ik 
zorg voor bloemen als we een spreker uitnodigen”. Bij het gesprek is ook Ans 
Schillemans (62) aanwezig, de penningmeester van het rayon Nijmegen. Ze 
leggen me in koor uit dat ze een kleine club zijn (vier bestuursleden) die voor 
een bestand van 160 MS-verenigingsleden zorgen. Met ongeveer 30 leden 
hebben ze regelmatig contact.

Het rayon is in 2009 opgericht, en vormt samen met de rayons Arnhem, 
Doetinchem, Tiel en Ede-Wageningen de regio Gelderland-zuid. Meteen na 
de oprichting waren er twaalf tot vijftien vrijwilligers actief, nu zijn daarvan 
nog vier mensen actief in het bestuur.

Activiteiten

Loes: “De belangrijkste contactmomenten zijn toch wel de maandelijkse 
koffiemiddagen, op een vaste plek in Nijmegen: het MS Café . Er komen 
gemiddeld vijftien leden. Het zijn gezellige, informele middagen waarin de 
deelnemers informatie uitwisselen.”

Ans vult aan: “Daarbij zijn vaste bezoekers, maar ook incidentele.” Ze benadrukken allebei dat ze liever niet 
over ‘lotgenoten’ spreken: maar over ‘bondgenoten’. “Lotgenoten klinkt zo depri” zegt Loes.

Er is geïnventariseerd of er behoefte was aan partnerbijeenkomsten. Daar kwam wel reactie op, maar dat 
is nog niet opgepakt. “Maar” vult Ans aan: “op de koffiemiddagen of andere activiteiten komen ook vaak 
partners mee – als chauffeur – die hebben dan ook weer onderling contact.” Voor jongeren zijn geen aparte 
initiatieven; het jongste lid is ongeveer dertig jaar. ”Maar ja” vertelt Loes: “Ik had in het begin ook niet zo’n 
behoefte aan contact met andere MS’ers. Ik werkte nog. Pas later heb ik me als lid bij de patiëntenverenig-
ing aangemeld. Ik kan me voorstellen dat dit voor anderen mensen ook zo is.” “Je moet er aan toe zijn” 
voegt Ans toe. ”Er is ook veel informatie te vinden op het internet.”

Voor de thema-avonden is meestal veel belangstelling. “Behalve voor de thema-avond over rolstoelkleding 
die we onlangs wilden organiseren” vertelt Ans. Daar bleek geen belangstelling voor! Loes: “Ik hoorde van 
twee leden dat ze rolstoelkleding te duur vonden.”

De andere thema-avonden over rijbewijs, vermoeidheid, medicatie, aangezichtspijn – heel goed bezocht- of 
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vrouw trouwt wordt Nederland definitief zijn nieuwe vaderland. Na allerlei lichamelijke klachten krijgt hij op 30-
jarige leeftijd de diagnose MS en twaalf jaar later volgt hierop de klap van zijn ontslag. Maar wat het verhaal 
vooral zo boeiend maar ook beklemmend maakt is dat we uit de introductie al weten dat Kris deze zomer zijn 
leven wil beëindigen. 
 
Mooi dat er in dit zelfde nummer een duidelijke uitleg van de ‘Wilsverklaring’ wordt 
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maken. Stel je komt buiten kennis in een ziekenhuis terecht? Op dat moment kun je 
niks meer doen maar je kunt wel van te voren je wensen zo goed mogelijk laten 
vastleggen, een Wilsverklaring opstellen. In dit nummer legt Nel Achterhes uit wat 
daar bij komt kijken. 
 
Raymond Timmermans vervolgt zijn serie MS-onderzoek in Nederland met een 
interview met dr Jan Meilof van het MS Centrum in Groningen. “Geen bv of stichting 
of gebouw maar een virtuele organisatie”, aldus Meilof. Een centrum voor zorg én 
onderzoek. Meilof onderzoekt onder meer de mogelijkheden om de myeline te 
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De column van Hanneke Hulst gaat over Elise en Anneke. Zij zijn de winnaars van 
een wedstrijd uitgeschreven vanwege het tienjarig bestaan van MSkidsweb. De prachtige prijs was ‘een dagje 
meelopen met de MS Onderzoekers van het MS Centrum VUmc’. De jonge wetenschappers waren verrukt. 
Twee andere onderwerpen in dit nummer zijn MS Monitor, een online programma waarmee je enerzijds zelf 
kunt bijhouden hoe je je voelt. Anderzijds kun je het gebruiken in de communicatie met je zorgverleners. 
En een artikel over seks en MS, ook al zo’n ‘lastig’ onderwerp. Het nummer eindigt met een kijkje in de keuken 
van één van de MS Vereniging-regio’s. Ditmaal is de blik gericht op één van de oudste regio’s, de 35-jarige 
regio Twente. 
 
We zouden natuurlijk ook graag aandacht hebben besteed aan de Wereld MS Dag van 27 mei. Dat lukte niet 
meer. MS Research, die dit jaar ook haar 35 jarige verjaardag viert, had een boeiend programma 
samengesteld die plaats vond in Corpus-Oegstgeest. De zaal was bomvol en lang niet iedereen had een 
kaartje weten te bemachtigen. Op MSweb zullen we in ieder geval binnenkort uitgebreid aandacht besteden 
aan het boekje Cognitie, dat die dag uitkwam. Een boekje van wetenschappers –  vóór mensen met MS, met 
een begrijpelijke uitleg en belichting van het onderwerp ‘cognitie’. 
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met een uitgenodigde spreker, zoals een ergotherapeut of een voorlichter van de MS vereniging, vielen wel 
in de smaak. Loes vertelt dat ze wel onderzoek doet naar wat er leeft onder de leden: ze belt hen op. “Dat 
heeft onlangs nog twee nieuwe mensen voor het rayon opgeleverd.”

Af en toe verzinnen ze een extra bijeenkomst: puur voor de gezelligheid. Loes: “Zo hadden we een bloems-
chikcursus, ik dacht dat daar weinig belangstelling voor zou zijn maar het tegendeel was het geval! Het was 
druk, werd ontzettend gewaardeerd en bleek ook heel ontspannend!”

Samenwerking met het ziekenhuis

Jaarlijks organiseert het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen, dat de zorg voor MS-patiënten heeft 
overgenomen sinds het MS-centrum op het terrein van Dekkerswald* is opgeheven, een thema-avond 
waar ook het rayon Nijmegen aanwezig is met een stand. “Dat is een goede manier om het gezicht van de 
MS-vereniging te laten zien. We houden er soms ook nieuwe leden aan over”, aldus Loes. Deze avonden 
gaan over onderwerpen als MS-medicatie, het werk van MS-verpleegkundigen, of revalidatie.

Communicatie met de leden

Rayon Nijmegen In dit digitale tijdperk gaat alle communicatie per mail. De landelijke MS-vereniging stuurt 
de mailadressen van nieuwe leden door, waarna ledencoördinator Willie Wiss een standaardinformatiepa-
kketje ter kennismaking mailt. Ook zorgt hij voor de Facebookpagina. Loes: “Even tussendoor: een persoon 
die de sociale media voor ons kan bijhouden, is erg welkom!”
Ongeveer drie keer per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief. De ledencoördinator stuurt ook digitale 
verjaardagskaarten en dat stellen mensen ook op prijs, horen ze uit de reacties.
Met het landelijk bureau van de MS vereniging is verder niet veel contact, wel bezoekt het bestuur de 
Ledenvergadering. Ans zegt: “Wij doen alles zélf.” En dat is ook zoals het hoort te zijn: de actieve leden 
dragen de vereniging.

Wensen voor de toekomst

Ans en Loes zijn het erover eens dat ze de koffiemiddagen in stand willen houden. Ook willen ze elk jaar 
toch wel drie thema-avonden blijven organiseren. En af en toe wat extra’s: een gezamenlijke lunch bijvoor-
beeld. Of een scootmobieltocht, oppert Loes. Ans: “Het gaat dan om het leuk hebben met elkaar, minder 
over de MS. Het is ook altijd erg ontspannen. Daar zijn we best trots op. We hebben vrolijke leden!” Zoals 
blijkt uit het motto.

* een universitair longcentrum, waar ook een centrum voor chronische aandoeningen, waaronder MS 
gevestigd was
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“MS is een proces van rouw”

Wie de diagnose MS krijgt, begint aan een reis. Een gezond persoon kan langzaam veranderen in 
een ziek en soms hulpbehoevend persoon. Dat doet iets met die persoon en zijn naasten, het is een 
continu proces van rouw en verlies. Rouw kent vijf fasen en wanneer MS zich aandient komen deze 
allemaal in meer of mindere mate aan bod. Revalidatie kan hierin op een bepaald moment van pas 
komen. MS Zien besprak met twee deskundigen hoe revalidatie kan helpen tijdens het rouwproces.

Door: Femke Verhoef

Vijf rouwfasen

Ontkenning, Boosheid, Vechten, Depressie en Acceptatie zijn vijf fasen die 
een mens doormaakt wanneer hij of zij iets verliest. Dat verlies betreft meestal 
een persoon, maar de vijf fasen van rouw kunnen ook betrokken worden op 
een chronische ziekte als MS. Door MS te bekijken als een rouwproces is het 
te begrijpen waarom er soms voor boosheid, verdriet, neerslachtigheid of juist 
voor een hele nieuwe weg gekozen kan worden door iemand met MS.

Zelfregie

Marrit Bakker is maatschappelijk werker bij Revalidatie Friesland. Zij legt uit 
waarom MS een rouwproces is. “MS heeft een beginpunt: ergens raak je een 
stukje functioneren kwijt, er komt een beperking bij. Er wordt afscheid ge-
nomen van een ‘oude ik’, de betrokkene moet een nieuwe positie innemen, 
een nieuwe identiteit. Hoewel het rouwen elke keer verschilt, blijft dit proces 
gaande gedurende het hele MS-traject.

In elke fase wordt er iets verloren – ook al is het ene verlies groter dan het andere en kan het voor elk 
persoon weer anders zijn. Afhankelijk van wat er verloren wordt heeft dit meer of minder gevolgen, bijvoor-
beeld voor hoe de patiënt omgaat met zaken als stress, angst en verlies.”

De stress en angst actief tegemoet treden en steun zoeken in je eigen omgeving of familie zijn effectieve 
manieren om met het verlies om te gaan. Therapeuten van een revalidatiecentrum kunnen hierbij helpen, 
maar het belangrijkste is uiteindelijk toch de eigen sociale omgeving. Want de volgende keer dat het pro-
ces weer begint, zijn er geen therapeuten aanwezig, zegt Marrit. “Wij kunnen handvatten bieden voor een 
volgende keer, een revalidatieproces geeft je zelfregie”.

Voorbij de ontkenning, boosheid en vechten

Drs. Rik van den Berg, revalidatiearts bij Revalidatie Friesland, coördineert het interdisciplinaire behandel-
team. Hij is ervan overtuigd dat een aanpak vanuit meerdere invalshoeken helpt. “Dat geldt zowel in de 
diverse fasen van het rouwproces als bij problemen in het dagelijks leven van iemand met MS, en dan kan 
het gaan om allerlei problemen op het gebied van bewegen, denken, werk, gezin of rouw.”

Wanneer de waarheid te vreselijk is om te bevatten, schiet ons brein in de ontkenningsmodus. Dit kan ook 
gebeuren wanneer onderzoek MS als diagnose oplevert. Dan geloof je dat het wel mee zal vallen of zelfs 
helemaal niet waar is. De strijd aangaan met de ziekte, of het stellen van doelen is dan een volgende stap 
in het rouwproces, maar die komt pas later. Als iemand nog midden in de ontkenning, de boosheid of de 
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vechtfase zit is hij of zij er nog niet aan toe om te revalideren.

Marrit Bakker: “Je moet op een bepaald punt staan om een revalidatieproces aan te kunnen gaan, want 
het kan een pittige periode zijn in het leven van een persoon met MS. Niet alleen het dagelijks functioner-
en wordt onder de loep genomen, ook het proces van acceptatie en eventueel verandering heeft veel tijd 
nodig.”

Acceptatie speelt een grote rol binnen het revalidatieproces, naast het in 
kaart brengen en waar mogelijk oplossen van de motorische beperkingen. En 
de acceptatie en verwerking lopen door het hele traject heen, vertelt revali-
datiearts van den Berg. “Wanneer iemand begonnen is met een verandering 
terwijl fysiek gezien het traject al afgerond is, wordt een revalidatietraject 
nog niet gestopt: het acceptatieproces heeft tijd nodig en die tijd moet je ook 
nemen.”

Veranderingen in revalidatie

Terwijl eerder pas tijdens een gevorderd stadium van MS iemand instroomde 
in een revalidatietraject, gebeurt dit nu steeds eerder. De MS-verpleegkun-
dige en het revalidatieteam spelen hier een grote rol in. Waar de neurologen 
meer gericht zijn op de medische kant van MS, heeft de verpleegkundige 
vaak een meer praktische invalshoek, met aandacht voor de psychologische 
kant en de omgeving van een patiënt.

Tegenwoordig is er bijna altijd naast het fysieke aspect van MS ook aandacht voor het psychische aspect. 
Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen eerder aan een revalidatietraject beginnen. Rik van den Berg: 
“Patiënten zijn mondiger geworden en neurologen worden steeds meer ondersteund door MS-verpleegkun-
digen en revalidatieartsen.
151214-mszien-over-rouw-MS-boekSchroom daarom ook niet om hulp te vragen en revalidatie aan te 
kaarten bij een neuroloog, andere medisch specialist of huisarts.”

Bron: De vijf fasen van rouwverwerking, 
beschreven door Elisabeth Kübler-Ross en David Kessler in: Over Rouw
Uitgegeven bij Ambo, 2014
ISBN 10 9026319622
Foto 1: Maxim Wermuth
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