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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 
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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Dood spoor wijst weg naar MS

Nederland kent hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Gestimuleerd door de eerste MS-professor, prof. 
dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien tien jaar geleden deze artikelenserie. Sindsdien kwamen 
hier tientallen medische deskundigen voorbij. Globaal te verdelen in onderzoekers naar de diepste 
oorzaken van de ziekte en dus naar mogelijkheden die te voorkómen, en wetenschappers op zoek 
naar reparatie. Nu de vijftiende prof in deze serie, voor het eerst een patholoog: prof. dr. Paul van 
der Valk.

Door: Raymond Timmermans

Als het erom gaat aan te tonen dat de ziekte MS ontstaat in het 
centrale zenuwstelsel – de hersenen en het ruggenmerg – en zich 
van daaruit elders openbaart, staat professor dr. Paul van der Valk 
in de eerste rij.

“De theorie is dat MS begint met beschadiging van zenuwcellen 
en dat de beschadiging van het isolerende zenuwomhulsel, de 
myeline, daarop volgt, dus niet andersom. En aangezien ik in mijn 
microscoop plekjes vind met tekenen van schade, maar nog geen 
myelineverval, zou het wel eens kunnen zijn dat we dicht bij het 
bewijs van die theorie komen”.

Niet bepaald onderzoek óp dood spoor, maar letterlijk dus náár dood spoor. Onderzoek naar de resten in 
dood hersenweefsel die veelbetekenend kunnen zijn voor het begrijpen van de ziekte MS. “Ik hoop het al-
thans van harte. Tegelijk lijkt het me niet verstandig te roepen dat we daarmee al over vijf jaar het probleem 
MS hebben opgelost”.

Prof. dr. Paul van der Valk (*1956) is patholoog. Plaatsvervangend hoofd afdeling Pathologie van het Me-
disch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam, het VUmc.

Pathologie is een samenstelling van het Griekse pathos – dat onder meer ziekte, aandoeningen, pijn 
betekent – en logos – dat staat voor leer. “De wetenschap die gaat over het vaststellen en begrijpen – of zo 
je wilt begrijpen en vaststellen – van ziekten. Meestal door het verrichten van onderzoek aan weefsels en 
cellen”.

MS-patholoog

Na een studie van elf jaar – eerst opgeleid tot volwaardig arts, waarna hij tot doctor in de geneeskunde 
promoveerde in Leiden – mocht hij zich patholoog noemen. Vervolgens specialiseerde hij zich in de neuro-
pathologie, gericht op ziektes en beschadigingen binnen het centrale zenuwstelsel. De laatste jaren wordt 
hij vaak ook geduid als MS- patholoog. “Daar is er in de wereld maar een handvol van; Melbourne, Göttin-
gen, Wenen had er een”. Sinds 1987 verbonden aan het VUmc. Daar in 1995 benoemd tot professor in de 
pathologie – ”Tegenwoordig heet dat klinische pathologie” – als opvolger van prof. dr. Frans Stam.

Geboren Hagenaar. Zoon van een diplomaat; ambassadeur in Joegoslavië en Zuid-Afrika. “Mijn moeder 
was een wijze vrouw die voor haar kinderen leefde”. Slanke man, priemende blauwe ogen, smalle vaak 
glimlachende lippen. Weinig nog over van zijn ooit blonde, krullende haardos.
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Spreekt vol passie over zijn vak. “De kennismaking met de pathologie in mijn derde jaar aan de universiteit 
heeft mijn lot bezegeld. Het is een prachtig vak, waarmee je inzicht kunt krijgen in hoe ziekten ontstaan en 
zich ontwikkelen. De microscopische wereld is van een grote schoonheid, het appelleert aan mijn puzzelin-
stinct. En je moet met veel mensen samenwerken”.

200 medewerkers

Net als in andere medische centra zoeken ook bij het VUmc de pathologische medewerkers meestentijds 
naar stoffen die niet thuishoren in menselijk weefsel, zoals kankercellen. Om daarmee bij te dragen aan 
een precieze diagnose van de situatie van de patiënt. “Het is dan ook een misverstand te denken dat wij 
vooral bezig zijn met het onderzoeken van stoffelijke overschotten. Het is hier niet Crime Scene Investiga-
ton”, al zegt hij er meteen bij van die tv-serie wel een liefhebber te zijn.

De afdeling Pathologie van het VUmc telt zo’n 200 medewerkers. Samen goed voor 27.000 weefselond-
erzoeken per jaar, zoals beenmergonderzoek voor bloedziekten, en ongeveer 15.000 celonderzoekingen, 
waaronder de bekende uitstrijkjes.

Doorgaans stille, nauwelijks op de voorgrond tredende krachten. “Maar naar mijn mening van onschatbare 
waarde; bedenk maar dat er zonder een goede diagnose geen goede behandeling kan plaatsvinden. Dus 
is de patholoog in wezen in veel gevallen een centrale figuur in de zorg voor patiënten”.

Aparte MS-groep

Hij heeft bij het VUmc in 1995 een aparte specialistische groep opgezet voor pathologie op het gebied van 
MS. Op dit moment telt die groep vijf, zes mensen. “Maar dat kan vrij snel naar twaalf, vijftien uitdijen”. Is 
er trots op dat zijn groep ertoe heeft bijgedragen om, zoals hij dat noemt, “de dynamiek van de ziekte MS 
beter in kaart te brengen”.

Hij geeft daarvan twee voorbeelden. “We hebben heel vroege 
plekken geïdentificeerd die door MS zijn aangedaan. En we 
zijn mogelijk processen op het spoor die de hersenen zelf heb-
ben om de ziekte te onderdrukken. Als we daar nog meer over 
leren, zouden we de hersenen misschien kunnen helpen om 
het ziekteproces bij MS helemaal te onderdrukken”.

Kreeg als groepshoofd te maken met neurowetenschapper 
prof. dr. Jeroen Geurts, even verderop in het universiteits-
gebouw. Geurts, die ook zelf pathologie op zijn studielijst heeft 
staan, werkte enkele jaren geleden als eerste de gedachte uit 
dat MS mogelijk niet van buiten naar binnen richting hersenen 
gaat maar van binnen naar buiten. In 2012 uitvoerig uitgelegd 
in deze artikelenserie.

Een thema waarvoor hij onlangs weer 3 ton onderzoeksgeld 
heeft gekregen en dat hij bij die gelegenheid nog eens uitlegde in de krant, 
onder meer in het Parool van 25 januari 2017.

In zijn eigen column in het NRC zei hij op 11 februari 2017: “Wij denken dat er bij MS eerst iets misgaat 
binnen het centrale zenuwstelsel en dat het immuunsysteem pas daarna op de hersenschade reageert. Dat 
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druist in tegen het heersende dogma dat MS ontstaat omdat een ontregeld immuunsysteem vanuit het niets 
het eigen brein aanvalt. Dat zijn diametraal tegenovergestelde uitgangspunten, dus we moeten goed ons 
best doen om bewijs te vinden voor onze stelling”.

Samen met andere wetenschappers, onder wie Paul van der Valk, zoekt Geurts naar dat bewijs. Van der 
Valk: “Die samenwerking is haast uniek in de wereld en staat daarom alom heel hoog aangeschreven”. 
Hij schreef mee aan zo’n 350 officiële onderzoekpublicaties, ongeveer 70 over multiple sclerose. Daarvan 
bijna de helft in samenwerking met Jeroen Geurts, zoals in 2010 Multiple Sclerosis as an “Inside-Out” Dis-
ease.

Verkeerde diagnose

Heeft op dit moment een heel bijzondere in de steigers staan. “We kijken naar mensen die jaren terug de 
diagnose MS hebben gekregen en die bij onderzoek na hun overlijden blijken toch géén MS te hebben ge-
had. Geen domme fouten, maar wel een verkeerde diagnose, omdat ze in werkelijkheid een ziekte hadden 
die alleen erg veel op MS leek. We hopen met dit onderzoek te bereiken nog kritischer te zijn om iemand 
de diagnose MS op te plakken”.

Zwerft over diverse plekken binnen zijn afdeling. Op zijn eigen kamer nog een tamelijk gewone microscoop. 
“Ik probeer nog steeds een kwart van mijn tijd echt aan onderzoek te besteden”. In een andere ruimte staat 
een zogeheten meerkopsmicroscoop, waarmee tot 18 mensen tegelijk naar éénzelfde object kunnen kijken. 
“Ons instrumentarium is in korte tijd niet alleen veel beter en preciezer geworden, we hebben bovendien 
tegenwoordig de hulp van de computer. Mijn verwachting is dat de digitalisering van onderzoek zich snel 
sterk zal uitbreiden”.

Al is hij arts, zelden treft hij nog een patiënt in het ziekenhuis. “Maar ze zijn nooit uit m’n hoofd, zeker niet 
de mensen met MS. Omdat de ziekte MS nog steeds een mysterie is. Niet onmogelijk dat we binnen enige 
tijd beter gaan begrijpen wat er in hersenen en ruggenmerg gebeurt, en hoe we daar wat aan kunnen doen, 
maar daarvoor is nog heel wat onderzoek nodig”.

Boeiende, rustige verteller. Af en toe een vleugje humor. “Wat dat onderzoek betreft: natuurlijk is het niet 
goed mogelijk om hersenweefsel straffeloos uit het hoofd van een levende patiënt te halen, dus voor MS 
maken we alleen gebruik van weefsel van overledenen”. Het lijkt ons een veilig idee.

Hersenbank

“Er zijn gelukkig mensen die hun hersenen en ruggenmerg ter bes-
chikking stellen voor onderzoek, vooral via ddiagnosee Nederlandse 
Hersenbank, de NHB. We zijn daarvoor heel erg dankbaar, het is toch 
maar de ultieme gift van iemand, om andere mensen te helpen”.

De NHB is een samenwerkingsproject van het Nederlandse Hersen-
instituut en het VUmc. Daarbij is geregeld dat van mensen die zich 
daarvoor hebben opgegeven, na hun overlijden het hersenweefsel be-
waard blijft voor onderzoek. “Die hele logistiek, dat doet de bank, als 
een van de weinige instituten ter wereld. Het uitsnijden van de herse-
nen zelf ook. Plus een deel van het onderzoek. Het opnieuw bekijken 
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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! 
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van het weefsel en stellen van de diagnose dat doen wij”.

Heeft hierover vaak contact met bankdirecteur dr. Inge Huitinga. Zij was de hoofdpersoon van deel 29 van 
deze serie. Beiden zeer overtuigd van de zin van voortgaand onderzoek naar MS.

Van der Valk: “Omdat MS heel complex is en dus onderzoek naar MS een heel omslachtig proces, waarin 
veel proeven moeten worden gedaan en telkens weer opnieuw, om ook weer oude resultaten op waarde te 
schatten. Ik wou dat het anders was, maar in het verleden hebben we meerdere malen gezien dat mensen 
te vroeg met resultaten naar buiten zijn gekomen. Zeker bij een ziekte als MS is het heel erg als verwacht-
ingen worden gewekt en de ontstane hoop vervolgens hard de bodem wordt ingeslagen”.

Schoenen

Mag dan een vak uitoefenen waarin het woord pathos verwerkt zit, synoniem voor pijn en verdriet, hij houdt 
duidelijk ook van de vrolijk makende kanten van het leven. “Lekkere dingen eten is een van mijn zwakke 
plekken. Van gegrilde tonijn tot zelfs een patatje oorlog, ik sla het niet af”. Is uitgesproken filmfan en houdt 
van vele soorten muziek. Van A bird that whistles, Joni Mitchell, tot het tweede pianoconcert van Sergei Ra-
chmaninoff. “Maar weet je wat mijn grootste hobby is? Schoenen! Ik heb een hele grote collectie schoenen. 
In velerlei kleuren en prints. Draag uiteraard elke dag nieuwe”.

Wat zijn studenten daarvan vinden – lesgeven doet hij immers ook nog?
“Mij maakt het vrolijk en mijn omgeving vaak ook. Krijg er toch al gauw vijf keer per dag een opmerking 
over. Niet verkeerd lijkt me”.

Pakt zijn spullen, klaar voor een college aan vierdejaars studenten. Ook weer over MS. “Opleiding geven 
vind ik heel leuk. Iemands mogelijkheden groter zien worden en zijn of haar wereld zien groeien, dat is een 
van de leukste dingen die er is”.

Duidelijk een hoogleraar met een missie.
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‘Belangenbehartigers zijn te passief’

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Wat de politieke partijen voor MS-patiënten in petto 
hebben, blijft vooralsnog steken in sociaal gewenste verkiezingsretoriek. Voorzitter van de MS 
Vereniging Nederland, Jan van Amstel geeft ongezouten kritiek: “Wij zijn niet interessant voor de 
politiek. Belangenbehartiging is een verwaarloosd gebied.”

Door: Marjolein van Woerkom

Na tien jaar heeft Nederland het VN Verdrag Gelijke Rechten voor mensen met 
een handicap eindelijk geratificeerd. Je zou nu rechtszaken verwachten, com-
motie, juridische processen, maar niets van dat alles. Gehandicapten en hun 
verenigingen houden zich stil. “Dat is toch verbazend”, zegt Jan van Amstel. 
“De gehandicapten hebben het recht aan hun kant. Ze kunnen zaken afdwin-
gen. Laatst was er nog een uitzending van Radar, waaruit bleek dat 75 procent 
van de treinstations ontoegankelijk is voor rolstoelen. Dat is toch te gek voor 
woorden? Misschien is de ratificering nog te vers, maar het laat wel duidelijk 
de zwakke schakel binnen patiëntenverenigingen zien. Ze zijn te passief.”

Belangenvertegenwoordiging

Daar schaart hij zijn eigen vereniging, de MS Vereniging Nederland, ook onder. “Als vereniging hebben we 
te weinig gedaan om bij de politiek in beeld te komen. Toen ik een half jaar geleden aantrad als voorzitter, 
stond belangenvertegenwoordiging maar voor tien procent van het totale budget op de begroting. Dat is 
heel gek. We zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden, dus dat percentage zou 
veel hoger moeten liggen. Belangenbehartiging is ook bij ons een verwaarloosd gebied.”

Waar dat aan ligt, weet hij niet. Wel weet hij dat de MS Vereniging met haar 9.000 leden genoeg advocat-
en, wetenschappers en juristen in haar ledenbestand heeft om ten strijde te trekken. Een groot potentieel, 
dat nog nauwelijks is aangeboord. Het patiëntenbelang moet weer voorop, aldus Van Amstel.

Verkiezingsretoriek

Dat gebrek aan strijdbaarheid zorgt ervoor dat de MS Vereniging nauwelijks wordt gehoord in Den Haag. 
Gevolg: de politiek trekt zich weinig aan van de gehandicapte mens. Wonderlijk, want het bestrijkt een 
potentieel electoraat van toch tien procent van de totale bevolking. Maar in partijprogramma’s ontbreken 
veelal standpunten omtrent gehandicapten, dan wel chronisch zieken, dan wel MS-patiënten.

MSzien heeft de elf grootste politieke partijen er dus maar eens naar gevraagd. Vier partijen (D66, Groen-
Links, ChristenUnie en VVD) reageerden. Hun antwoorden klinken vooral als verkiezingsretoriek; echt 
concrete oplossingen, maatregelen of zienswijzen blijven achterwege.

Over de toelating van nieuwe medicijnen schrijft de VVD bijvoorbeeld: ‘De VVD vindt het belangrijk dat 
iedereen toegang heeft tot de goede zorg die in Nederland beschikbaar is. Jaarlijks stromen nieuwe genee-
smiddelen en behandelingen direct het basispakket in, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Dat 
kan zodra de behandeling voldoet aan ‘de stand der wetenschap en praktijk’.’

GroenLinks antwoordt: ‘Gezondheidsverschillen door verschil in inkomen is wat GroenLinks betreft echt ui-
terst onwenselijk. Het moet niet zo zijn dat je door verschil in inkomen een grotere toegang hebt tot behan-
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delmethoden die andere mensen niet kunnen betalen. Dus als blijkt dat deze werken voor patiënten met 
MS, maar niet worden vergoed, moet de minister er werk van maken om deze wel aan te bieden.’

Over het VN Verdrag zijn de partijen ook unaniem. D66: ‘Toegankelijkheid moet de norm worden.’ Ook de 
ChristenUnie vindt dat ‘we stapsgewijs maar zeker toewerken naar een inclusieve samenleving’ en legt 
de taak bij gemeenten: ‘Het is belangrijk dat elke gemeente nu een agenda voor inclusie opstelt.’ Alleen 
GroenLinks gaat een stap verder en pleit voor het opnemen van toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit.

Zelf de boer op

Als iedereen het erover eens is, waarom heeft een ratificatie 
dan zo lang geduurd? Waarom is de Kamer niet meteen achter 
Boaz Spermon gaan staan (zie msweb.nl/welkom-voorstel-
ling-ahsct-heet/)? Zijn wij, 17.000 MS-patiënten, een te kleine 
partij?

Van Amstel denkt van wel. “17.000 patiënten vinden wij veel, 
maar op 17 miljoen mensen stellen we niks voor in de politiek. 
Als we dat willen veranderen, moeten we zelf de boer op.”

Stamceltherapie naar Nederland halen is daar een eerste voor-
beeld van. Van Amstel heeft zich vorig jaar  persoonlijk in de 
strijd gemengd door bij BNR Nieuwradio te zeggen dat stam-
celtherapie naar Nederland gehaald moet worden. Hij schaarde 
zich daarmee achter Boaz Spermon. Zijn achterban schrok van 
deze rigoureuze uitspraak, maar de voorzitter heeft hierdoor 
wel iets op gang gebracht. “Je moet niet bang zijn een stand-
punt te hebben en dit met kracht uit te dragen als je erachter 
staat. Op die manier vind je medestanders.”

Het bestuur steunde haar voorzitter. De MS Vereniging was daarmee de eerste partij die zich uitsprak voor 
stamceltherapie in Nederland. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie volgde, en dat trok vervolgens 
ook het Nationaal MS Fonds en MS Research over de streep. Resultaat: In een klinische onderzoeksset-
ting zal stamceltherapie aangeboden gaan worden. Spermon heeft inmiddels al 50.000 handtekeningen 
opgehaald en na de verkiezingen gaat Van Amstel samen met hem naar Den Haag om de petitie aan te 
bieden. “Alles draait om aandacht”, aldus Van Amstel.

Samen sterker

Het is een eerste begin voor de MS Vereniging. Een onderwerp als medicinale cannabis staat ook op het li-
jstje. “We zijn aan het opstarten”, zegt Van Amstel. “We moeten uitvinden hoe de lijnen lopen in politiek Den 
Haag. Als wij invloed op de Kamer kunnen uitoefenen, dan staan we, met de Kamer achter ons, ook sterker 
naar de zorgverzekeraars.” Daarbij wil hij twee wegen volgen. “Sommige onderwerpen, zoals stamcelther-
apie, zijn MS-specifiek en die zullen we dan ook binnen onze vereniging moeten oppakken. Een grote ach-
terban is daarbij noodzakelijk en dus blijft ledenwerving een punt van aandacht. Er wordt eerder geluisterd 
naar een grote partij dan naar een kleine.”

Bij andere onderwerpen, zoals eigen bijdrage of toegankelijkheid van het ov, wil de voorzitter optrekken 
met andere patiëntenorganisaties via de Patiëntenfederatie Nederland. “De eigen bijdrage is onredelijk. 
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Het is door de politiek bedacht als remgeld op de zorg, maar er is niet gekeken naar de invloed ervan op 
gehandicapten of chronisch zieken. Dit onderwerp treft niet alleen de MSVN. Ook bijvoorbeeld een Maag 
Lever Darmstichting heeft hiermee te maken. Als we dit soort onderwerpen gezamenlijk oppakken, staan 
we sterker. Dan kunnen de boer op, dat maakt ons tot een partij waar anderen naar luisteren.”

Een stemadvies wil de voorzitter niet geven, maar wel een tip. “Wie verbetering van zorg wil en tijdens deze 
verkiezingen rechts stemt, maakt weinig kans. Links wil het eigen risico afschaffen en heeft meer maatre-
gelen in petto. Van die kant kunnen we wellicht iets positiefs verwachten.”
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1000 gezichten – Frank Visser

MS heeft echt 1000 gezichten, besef ik wanneer ik voor de deur sta van de Fokus-woning (zelfstan-
dig wonen met hulp op afroep) van Frank Visser. Vorige keer sprak ik een jonge vrouw met nog 
relatief weinig klachten- nu sta ik oog in oog met iemand van 47 jaar die is gekluisterd aan zijn ele-
ktrische rolstoel, zwaar hulpbehoevend en alleen in staat om zijn hoofd te bewegen. Ondanks deze 
beperkingen heeft hij een boek uitgebracht en geeft hij lezingen. Frank heeft Primair Progressieve 
MS.

Door: Femke Verhoef

Wanneer de deur voor mij opengaat en 
ik Frank zie in zijn elektrische rolstoel 
realiseer ik mij dat ik hem geen hand kan 
geven. Omdat ik niet goed weet wat ik 
moet doen, vraag ik hoe ik hem het beste 
kan begroeten. Hij geeft aan dat ik bi-
jvoorbeeld een hand op zijn schouder kan 
leggen.

De hulp heeft de koffie klaargezet en 
Frank vraagt of ik op het knopje van het 
koffiezetapparaat wil drukken en een rietje 
aan zijn koffiekopje wil bevestigingen. “Met 
bijna alles heb ik hulp nodig. Ik ben eraan 
gewend geraakt, maar in het begin van 
mijn ziekte vond ik de afhankelijkheid erg 
moeilijk. Je ertegen verzetten heeft alleen 
geen zin”. Midden in de kamer staat een 
grote kooi met daarin een papegaai ge-
naamd Baco. “Je weet wel, van de Bacardi 
cola” zegt Frank met een lach. “Baco is 
mijn maatje”.
Rasoptimist

Al snel zijn we in gesprek over het boek dat hij heeft geschreven: ‘Hoe slechter het gaat, des te meer ik 
geniet’. Die titel zorgt bij mij voor een opgetrokken wenkbrauw. Natuurlijk is het belangrijk om positief te 
blijven, maar is er geen grens? Hij vertelt me wat hij met deze titel bedoelt.

Hoe ga je om met tegenslag en hoe blijf je positief? Door zijn progressieve MS heeft Frank leren omden-
ken. In elke kleine gebeurtenis ziet deze rasoptimist de positieve kant van dingen. Hij is simpelweg niet in 
staat om bij de pakken neer te zitten. Hij kijkt, zoals hij het zelf zegt, beter dan een ander zónder beperkin-
gen. “In alles schuilt iets moois. Als je wilt dat iets verandert, moet je het doen! Niet afwachten maar hande-
len. Het heeft geen zin om negatief te denken, positief zijn levert je zoveel meer op.”
Gelijkwaardig

“Pijn heb ik gelukkig niet” vertelt hij. “Ik gebruik wel een medicijn tegen spasmes en daar krijg ik een ver-
schrikkelijk droge mond van”. Tijdens ons gesprek moet hij dan ook regelmatig drinken om verder te kun-
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nen spreken. Frank kan alleen zijn hoofd bewegen. Hij bestuurt zijn rolstoel via een systeem dat hij bedient 
met de zijkant van zijn hoofd. “Ik rijd per maand zo’n 100 km, naar de supermarkt, de kerk, lezingen. Deze 
stoel geeft mij een stukje vrijheid. En doordat hij omhoog kan, ben ik op ooghoogte van andere mensen. 
Daardoor voel ik me gelijkwaardig.”

Wanneer ik – na een alleen maar positief gesprek – vraag wat de MS hem heeft ontnomen, moet Frank 
diep nadenken. “Die vraag is mij nog niet eerder gesteld, maar ik heb er werkelijk geen antwoord op. Zelf 
denk ik niet zo; ik voel mij dankbaar voor wat ik nog wél kan en voor mijn herinneringen, bijvoorbeeld aan al 
de sporten die ik heb gedaan.

Ongeveer zes jaar geleden heb ik God ontmoet, en 
de kerk voelde als een warm bad. Ik heb daar zoveel 
mensen leren kennen waar ik dankbaar voor ben. 
Het heeft veel dingen makkelijker gemaakt. Mijn 
geloof heeft mijn angsten weggenomen.” Het enige 
wat hem te binnenschiet is dat hij soms intimiteit 
mist. “Ooit was ik drie jaar getrouwd en door de MS 
is dat niet goed afgelopen. Soms mis ik de warmte 
en intimiteit van een relatie. Dat is natuurlijk ook erg 
moeilijk, maar het is niet onmogelijk. En ik kan nog 
heel veel dingen wél en geniet daar elke dag van”.
Een echte sportman

Leven bij de dag; voor Frank is dat de manier om 
met zijn ziekte om te gaan. Vooruitkijken probeert hij 
zo min mogelijk te doen.

“Het kost alleen maar energie, en en je weet toch 
niet wat er gaat gebeuren. Vroeger – voor de MS – 
was ik een echte sportman. Vooral golfen vond ik erg leuk. Nu kijk ik veel naar sport en nog steeds kan ik 
voelen hoe lastig het is wat zij doen. Ik put gewoon uit mijn eerdere ervaringen”. Een glimlach trekt over zijn 
gezicht wanneer hij zich voorstelt hoe het was.

Dat Frank – ondanks zijn vele beperkingen – optimistisch en dankbaar is blijkt uit ons gehele gesprek. 
Deze man haalt plezier uit de dingen die hij doet. Bijvoorbeeld zijn kookclub. “Een aantal vriendinnen 
komen soms bij mij koken, voor hen is het een oase van rust hier” grinnikt hij. “Zelf vind ik het gewoon 
gezellig”.

Op de terugweg naar huis denk ik na over Frank. Hoe knap het is dat hij zo positief blijft, en steeds weer de 
lach op zijn gezicht kan toveren. Het genieten van kleine dingen en het doorzettingsvermogen. Geen idee 
of ik hetzelfde zou kunnen als ik in zijn situatie zat.

Neem eens een kijkje op de website van Frank of reageer hieronder op dit artikel. Dat wordt zeker gewaar-
deerd.

Website: www.frankvertelt.nl
Boek: “Hoe slechter het gaat, des te meer ik geniet”.
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Volhardende verandering

Afgelopen september had ik het ineens besloten: het is tijd om gezonder te gaan leven. Niet meer 
op maandagavond de balletles overslaan omdat ik te lang in het VUmc ben blijven hangen en niet 
elke vrijdagavond uit gemakzucht een pizza bestellen. Gewoon zoals ‘vroeger’: sporten en gezond 
eten.

Door: Hanneke Hulst

Simpel gezegd, maar niet simpel gedaan. En daarom kwam, naast Mark, Sietse in mijn leven. Elke woens-
dag sporten we samen, noteert hij mijn gewicht en vraagt hij hoe het is gegaan met eten.

Even voel ik de verleiding om niks te vertellen over het stukje overheerlijke taart wat ik heb genuttigd, of 
over de pizza die op wonderbaarlijke wijze 
op vrijdagavond ons huis is binnenge-
treden. Uiteindelijk wil ik zelf gezonder 
worden en dus biecht ik het allemaal braaf 
op. Ook dat het me (weer) niet gelukt is 
om thuis mijn krachttraining te doen…

En terwijl ik zelf probeer de ongezonde 
gewoontes te veranderen, denk ik ineens 
terug aan een gesprek met een revali-
datiearts. Het was een gesprek over hoe 
we cognitieve klachten (o.a. geheugen-
problemen, aandacht- en concentratie-
stoornissen) bij mensen met MS in de 
toekomst het beste kunnen tegengaan.

De ultieme behandeling is er helaas nog 
niet. Op basis van aanwijzingen uit kleine 
studies zijn er ook in ons MS centrum 
onderzoeken gestart die kunnen bijdragen 
aan vernieuwende inzichten met betrek-
king tot cognitieve revalidatie bij mensen 
met MS.

Zo zijn we geïnteresseerd in het effect van dans en computertraining op het cognitieve functioneren van 
mensen met MS en kijken we tevens, met behulp van MRI scans, naar het effect van deze interventies op 
de hersenen. We hopen dat deze onderzoeken ons richting kunnen geven over wát werkt (of wat niet) in de 
strijd tegen cognitieve achteruitgang.

Uit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat dit soort cognitieve interventies met een bepaalde fre-
quentie en met een bepaalde intensiteit moeten worden gedaan om een optimaal effect te bereiken.

Bijvoorbeeld: als je te weinig oefent, meet je (wellicht ten onrechte) geen effect van de interventie; maar 
teveel trainen is ook niet wenselijk en zonde van de energie en tijd van de mensen met MS. Als we de lit-
eratuur volgen, blijkt echter steeds weer dat regelmatige training noodzakelijk is. Daarom moet er drie keer 
per week een uur computertraining worden gedaan en moesten de deelnemers aan het dansonderzoek 2 x 
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per week naar het Muziektheater komen om daar lessen van een uur te volgen.

Het lijkt eigenlijk op dat wat Sietse van mij vraagt: met regelmaat (frequentie: elke dag) met een bepaalde 
intensiteit (tenminste 30 minuten) conditie of kracht trainen.

Het gesprek met de revalidatiearts gaat verder. Ik zeg: ‘gelukkig zijn het allemaal relatief onschuldige inter-
venties, waarbij de kans op bijwerkingen (in tegenstelling tot medicijnen) nihil is. Baat het niet dan schaadt 
het niet toch?’

Dan volgt er een bedenkelijke stilte: ‘Ik vind het nogal wat. De interventies zijn dan misschien wel relatief 
mild, maar de impact die het heeft op iemands leven als je ineens drie keer per week een bepaalde inter-
ventie moet gaan doen, vind ik best heftig’.

Ik denk aan het doorbreken van mijn eigen ongezonde gewoontes. Ja, dat is zeker heftig. Maar uiteindelijk 
hoop ik dat door volhardend door te zetten, het gezonde leven een gewoonte wordt met als hoofddoel mijn 
gezondheid behouden. Net zoals ik ’s ochtends en ’s avonds mijn tanden poets tegen gaatjes.

Maar voordat ik verzand in twijfel of mensen met MS wel zitten te wachten op dergelijke intensieve inter-
venties, moet ik eerst maar eens zien aan te tonen dat deze interventies ook daadwerkelijk de cognitie 
verbeteren. Volhardend ga ik door met het onderzoek. Op zoek naar verandering. Wordt vervolgd.
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Applausje voor de Vriendelijkheidspartij

Het wemelt van de nieuwe partijtjes die willen meedoen aan de komende verkiezingen. Maar er is geluk-
kig ook een nieuwe partij die helemaal niet aan een Kamerzetel denkt. Dat is de Vriendelijkheidspartij, een 
creatie van taalkundige Wim Daniëls.
Idee van

Hij kwam er daags voor Kerst mee: “Als ik nou ook eens een 
nieuwe politieke partij begin: de Partij voor de Vriendelijkheid, 
die dan natuurlijk niet meer af te korten is tot PVV, want die 
afkorting is al bezet.

De Vriendelijkheidspartij wordt het dan, de VP, met als voor-
naamste motto: wees vriendelijk voor elkaar. Dan kan er toch 
weinig misgaan, zou je zeggen. De Griekse dichter Aesopus 
zei het 600 jaar voor het begin van onze jaartelling al: ‘Geen 
enkele daad van vriendelijkheid, hoe klein ook, is verspilde 
moeite.’ Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst kan 
hieronder.”

Dat leverde binnen de kortste keren 1,1 K aan positieve re-
acties op, waaronder een héél vriendelijke, die de kakelverse 
quasipartij maar meteen aan een fraai logo hielp (zie boven). Ik 
val Wim Daniëls ook graag bij. Vriendelijkheid mag wel eens in 
het zonnetje worden gezet. Er kleeft een onverdiende onnozel-
heid aan het begrip, alsof het een gemis aan kritisch vermogen 
en assertiviteit camoufleert. Ook wordt vriendelijkheid ge-
wantrouwd omdat het misschien wel gespeeld is, of hypocriet, 
of commercieel gemotiveerd. Maar vriendelijkheid is zoveel 
méér dan naïef of leep.

In synoniemenlijsten heeft vriendelijk eenzelfde gevoelswaarde als aardig, attent, goedaardig, hartelijk, 
hulpvaardig, lief, menslievend, beminnelijk, voorkomend, welwillend en zachtmoedig: stuk voor stuk woor-
den die een ongemeen plezierige wereld oproepen, een wereld waarin mensen elkaar gedag zeggen, voor 
laten gaan, een dienst bewijzen, respecteren en met aandacht aanhoren.

Kom daar maar eens om in de krochten van Twitter of het grimmige universum van Geen Stijl, waar elk 
woord wordt gedoopt in onverdunde gal en sociale warmte – nog een synoniem voor vriendelijkheid – wordt 
weggezet als aberratie van de Gutmensch.

Nee, geef mij dan maar die heer die nog weet wat hoffelijkheid is, die meid met haar stralende gezicht, de 
passant die zich verontschuldigt als hij me de pas afsnijdt, de boekhandelaar die vraagt wat ik van mijn 
vorige aankoop vond, de dokter die oren, ogen en tijd heeft, de buur die rekening houdt met zijn buren, de 
buschauffeur die op een hollende passagier wacht, de politicus die niet sneert maar inspireert.

Zolang het maar geen positivo’s zijn, want daar heb ik een godgloeiende fucking teringhekel aan.

Matt Dings
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Award voor mantelzorg

Hoe simpel kan het zijn: een groepsapp van buurtbewoners om op afroep even hun buurman Pieter 
te helpen zijn jas aan te doen. Simpel, maar uiterst doeltreffend: het biedt vrijheid, voor Pieter én 
zijn vrouw Maruschka. Eind januari won de WhatsAppgroep ‘Pieters Jas’ uit Ede zowel de juryprijs 
als de publieksprijs bij de Mantelzorg Awardverkiezing.

Door: Jolette van Eijden

De voordeur springt uit het slot als ik aanbel bij Pieter en Marus-
chka Kroon. Gewoonlijk drukt hulphond Vadim op de knop om 
de deur te openen, maar vandaag is Maruschka thuis en bedi-
ent zij de knop.

Pieter heeft al 20 jaar MS en vooral de laatste vijf jaar gaat hij 
hard achteruit. Hij kan zijn handen amper meer gebruiken, staan 
gaat niet meer en hij ziet heel slecht. Maruschka doet veel voor 
Pieter, maar werkt ook nog vier dagen per week in de schuld-
hulpverlening bij de gemeente Utrecht, een werkgever die erg 
flexibel is en met haar meedenkt, net als haar collega’s. “Dat 
geeft me veel lucht. Anders had ik het niet gered”, beseft Marus-
chka.

Veel hulp krijgen ze al van familie, vrienden en professionele 
instanties. “Buurtzorg komt ’s ochtends om Pieter te helpen,” licht Maruschka toe, “ondertussen maak ik zijn 
eten klaar en ga ik met een gerust hart naar het werk. Als er overdag écht acuut nood aan de man is, kan 
Pieter Buurtzorg bellen.”

Vadim

Op momenten waarop Maruschka niet thuis is, moet Pieter zichzelf redden, met behulp van Vadim. De 
hulphond is nu drie jaar in huis en kan veel voor Pieter betekenen. Hij doet de voordeur open voor bezoek-
ers, geeft de telefoon of andere spullen aan en trekt de jas van Pieter uit. Maar iets belangrijks, zeker in de 
winter, kan Vadim niet: de jas áántrekken. Bijvoorbeeld wanneer Pieter de hond gaat uitlaten of boodschap-
pen wil doen.

Appen

Een jaar geleden zei Hanneke Kleingeld, de wijkverpleegkundige van Buurtzorg die altijd bij Pieter kwam 
en die toevallig ook de buurvrouw van Pieter is: “Dan app je me toch? Dan kom ik eventjes je jas aantrek-
ken.”

Daarop doorpratend kwamen Pieter en Hanneke uit op het idee om een groepje buren te benaderen om 
met elkaar Pieter te helpen met de jas. “Pieter heeft toen gevraagd of ik dat op me wilde nemen”, vertelt 
Hanneke. “Daarop ben ik gewoon langs de buren gegaan, niet als verpleegkundige maar als buurvrouw, en 
heb ik een groepje hulpburen bij elkaar gekregen die Pieter zo nu en dan helpen met zijn jas. We kenden 
elkaar van gezicht, meer niet, en Pieter kende hen al helemaal niet. Zo is de WhatsAppgroep ‘Pieters Jas’ 
ontstaan.”
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Vrijheid

Het is een simpele oplossing, maar geeft een groot gevoel van vrijheid. Zo’n vijf keer per week doet Pieter 
een beroep op de burenapp. “Ik vraag op de app wie er de volgende dag kan helpen mijn jas aan te trekken 
en binnen vijf minuten heb ik het geregeld”, zegt Pieter tevreden. “Het is in al die tijd nog maar één keer 
gebeurd dat er niemand kon.”

Ook voor Maruschka neemt het zorgen weg. Want inmiddels gaat het niet meer alleen om de jas. “Ik zorg 
ervoor dat het eten klaarstaat voor Pieter”, zegt Maruschka. “Mocht er nu iets gebeuren waardoor ik niet op 
tijd thuis kan zijn, bijvoorbeeld vertraging met de trein, of als ik een avondje weg ben, ook dan kan ik een 
beroep doen op de buurtapp. Ik kook wel zelf, maar een van de buren kan het opwarmen en Pieter helpen 
met eten.”

Bedankje

Pieter en Maruschka zijn hun buren erg dankbaar. “Dat het onbekende buren waren die ons gingen onder-
steunen, dat maakt het wel heel bijzonder”, zegt Maruschka. “Toen ik vorig jaar op internet stuitte op de 
Mantelzorg Award, vond ik dat gelijk een leuk initiatief. Vooral de gedachte die erachter zit vind ik mooi: 
dat de mantelzorger nu zélf een keertje mag aangeven wat hij belangrijk vindt, en dat mag belonen. Vaak 
gebeurt het dat de thuiszorgorganisatie, de huisarts of de werkgever bepaalt wat de mantelzorger nodig 
heeft.”

Ludiek

De nominatie voor deze award was voor Maruschka in eerste instantie een ludieke manier om dankjewel te 
zeggen tegen de buren. Dat de burenapp ‘Pieters Jas’ op de finaledag in het Spant in Bussum uiteindelijk 
van zowel de jury als het publiek een award kreeg, had ze niet durven dromen. De twee beeldjes die de 
buurvrouwen wonnen, rouleren nu door de buurt. “De buurvrouwen zeggen: ‘Het is maar zo klein wat we 
doen en er wordt nu zoiets groots van gemaakt…’ Dat vind ik wel grappig, want voor ons is het wél iets 
groots”, zegt Maruschka met nadruk. “Ik wil de zorg voor Pieter goed doen, maar ik wil ook m’n werk goed 
doen. Dankzij mijn buren kan dat.”

Taak voor wijkverpleging

Verpleegkundige Hanneke ziet het als een taak voor de 
wijkverpleging om samen met hun cliënt naar mogeli-
jkheden te zoeken om ook zonder professionele zorg 
de dingen geregeld te krijgen. “Maar de persoon om 
wie het gaat moet er wel voor openstaan. Ik hoop dat 
mensen hun ogen en oren openhouden en dat ze niet 
schromen om hulp te bieden aan hun naaste. Bij man-
telzorg denkt men vaak aan heel grootse dingen. Maar 
ook een kleinigheidje kan voor iemand die hulp nodig 
heeft al heel veel uitmaken.”

Vervolg

De Mantelzorg Awardverkiezing heeft veel leuke 
reacties opgeleverd. “De publiciteit rondom de award 
heeft het buurtgevoel vergroot en de onderlinge band 
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versterkt”, constateert Maruschka. “We zijn nu veel meer onderdeel van de buurt geworden. Een buurman 
feliciteerde ons op straat en bood gelijk aan om zo nodig klusjes voor ons te doen. Dat vind ik superlief. En 
een andere buurvrouw heeft zich ook spontaan bij de buurtapp aangesloten. We hebben nu zes buurvrou-
wen en een buurman in de appgroep.”

Maruschka hoopt dat hun initiatief navolging krijgt. “Ik zou het wel heel stoer vinden als straks iedere Ned-
erlander die daar fysiek toe in staat is, in minstens één appgroep voor mantelzorg zit.”

Meer weten?

www.mantelzorgawards.nl

Er bestaan al diverse initiatieven om burenhulp en mantelzorg te organiseren.
Enkele websites en apps ter inspiratie:

www.wehelpen.nl 

www.nlvoorelkaar.nl  

www.buuv.nu

www.hulpinjebuurt.nl 

www.buurtwerk.nl

www.myinlife.nl

www.getfello.com

www.eigenzorg.com

Zie ook ideeën op www.sociaalweb.nl/nieuws/8-handige-apps-voor-mantelzorgers



 

Met in dit nummer: 

• Enkele moeilijke onderwerpen (van de redactie) 
• Groningen op zoek naar herstel myeline 
• De wilsverklaring: je laatste wensen 
• Neem maar aan dat mijn ziel vrede heeft 
• Later als ik groot ben… 
• Met de MSmonitor houdt Annelies Stellinga het 

leven beter onder controle 
• Seks en MS 
• MSPV Twente al 35 jaar actief! 
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