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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 

Maart 2017, nummer (Jaargang 16) Pagina 2

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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Van de redactie

De maand mei was voor mensen met MS een super drukke maand. De Wereld MS Dag is 
altijd in mei en bovendien organiseerde Mobile Doctors, in samenwerking met anderen, een 
MShackaton, de eerste in Europa.

Een hackaton is een evenement waarbij mensen met kennis 
van computerprogrammering en dergelijke samen één of meer 
dagen onafgebroken achter elkaar aan een bepaald project 
werken. Deze MShackaton duurde van zaterdagochtend tot 
zondagavond, 36 uur. Er werkten 19 teams aan mee bestaande 
uit allerlei ‘computerdeskundigen’.

En er waren een ‘experts’ aanwezig, te weten mensen met MS. 
Het bij elkaar te brengen van verschillende disciplines én ex-
perts, is bedoeld om nieuwe inzichten in MS te ontwikkelen die 
het leven van mensen met MS kunnen vergemakkelijken. Het 
was de eerste keer dat in Nederland een MShackathon werd 
georganiseerd. MSweb kreeg de vraag voorgelegd ‘partner’ te 
worden waarop we volmondig ‘ja’ zeiden!

Gelukkig waren heel wat MSwebbers enthousiast om als ‘ex-
pert’ aan de MShackaton mee te werken. Daaronder een aantal 
redacteuren van MSzien. Samen vormden ze een ‘expertteam’ 
om de communicatie met de ontwikkelteams te faciliteren, zowel ‘live’ als ‘online’. Het team had 
ook het geweldige idee om het forum van MSweb in te zetten als ‘backoffice’ voor beantwoording 
van vragen. Marijn, lid van het MSweb-team doet in deze MSzien verslag van de MShackaton. 
Ook zijn op het Forum van MSweb nog enkele discussies tussen ‘hackers en experts’ te vinden.

Verder maken we in dit nummer kennis met twee ‘bekende lotgenoten’: Fleur Agema, lid van de 
Tweede Kamer. Pas een jaar of tien nadat haar klachten begonnen kreeg zij in 2011 de diagnose 
MS. En met Ernst Nordholt, met name bekend bij de lezers van De Telegraaf. Jarenlang werkte hij 
bij die krant als journalist. Tegenwoordig schrijft hij columns over zijn leven met MS.

Verder komt er ‘een partner’ aan het woord en Raymond Timmermans vervolgt zijn serie MS 
Onderzoek in Nederland en we maken kennis met de regio Zutphen van de MS Vereniging. We 
zijn verheugd te kunnen melden dat Hanneke Hulst weer tijd had voor een interessante column.

Behalve de MShackaton leverden nog twee andere ‘gebeurtenissen’ de nodige aandacht voor de 
ziekte MS op. In de eerste plaats de stamcelbehandeling in Zweden die Boaz Spermon onderg-
ing. Hij deed zowel voor als na de behandeling verslag bij RTL4 Late Night. En de fantastische 
prestatie van Niels van Buren, die ondanks zijn MS, de top van de Mount Everest bereikte. MSzien 
hoopt beide mannen binnenkort een keer te interviewen.

Veel leesplezier!

Nora Holtrust

Hoofdredacteur MSweb
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Groningen mikt op reparatie myeline 

MS-onderzoek in Nederland (39), dr. Sjef Copray (II)

Groningen mikt op reparatie myeline

In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Gestimuleerd door de eerste 
MS-professor, dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien negen jaar geleden deze artike-
lenserie. Sindsdien kwamen tientallen onderzoekers voorbij. Velen werkzaam bij de bekend-
ste Nederlandse MS-onderzoekscentra, die van Amsterdam en Rotterdam. De laatste tijd 
steeds vaker ook wetenschappers uit Groningen. Een van hen is dr. Sjef Copray. Op zoek 
naar mogelijkheden tot herstel van myeline, de isolatiestof die bij mensen met MS ernstig is 
beschadigd.

Door: Raymond Timmermans

Groningse wetenschappers zijn dichtbij succes met een 
methode tot reparatie van myeline, de vetachtige isolatie-
laag rond de uitlopers van zenuwcellen. Zoals de neuro-
bioloog Sjef Copray (*1952) al liet doorschemeren in de 
vorige aflevering van deze onderzoekserie, mikken hij en zijn 
collega’s vooral op een therapie met gebruik van IPS. Die 
drie letters staan voor Induced Pluripotent Stemcells, een 
baanbrekende ontdekking, op naam van de Japanse bioloog 
Shiniya Yamanaka. Hij heeft daarvoor in 2012 de Nobelprijs 
gekregen.

“Dan hebben we het over, zeg maar, een soort embryonale 
stamcellen, die na enige herprogrammering eigenlijk uit elke 
lichaamscel is te maken”, aldus Copray. “Het gemakkelijkst 
gaat dit uit de huid. Vanuit zo’n IPS-cel is vervolgens een 
onbeperkte hoeveelheid van elk mogelijk type lichaamscel te 
produceren”.

Dus ook de cellen waar het hem om te doen is: het door MS aangetaste omhulsel van myeline, 
de zogeheten myelineschede. “Die beschermt normaal gesproken de uitlopers van de zenuwcel-
len en zorgt voor een snelle geleiding van elektrische signalen door het hele circuit van zenuw-
celverbindingen in de hersenen. Waar de myeline is beschadigd gaat de signaal-doorgifte echter 
heel veel trager en dooft zelfs op den duur uit”.

HSCT

Copray was ook in aflevering 38 aan het woord over stamcellen, toen over de zogeheten he-
matopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Een ingreep die plots nieuw in beeld is geraakt. Dit 
mede door de keus die daarvoor is gemaakt door de inmiddels veelbesproken MS-patiënt Boaz 
Spermon, zijn gang hiervoor naar het universitair medisch centrum van het Zweedse Uppsala, 
plus Boaz’ roep in en op diverse media om hiertoe ook mogelijkheden te scheppen in Nederland.

Sjef Copray maakte daarbij een forse kanttekening: “Voor de meeste mensen met MS is dit ab-
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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!
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soluut geen relevante oplossing. Hooguit voor een kleine groep MS- patiënten met een zeer er-
nstige vorm van Relapsing Remitting MS, RR MS”. Wat Copray betreft dus niet zomaar op grote 
schaal aan te bevelen als ‘de behandeling bij uitstek’ voor iedereen die MS heeft en zelfs niet voor 
iedereen met RR MS.
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doorgifte van zenuwsignalen verstoord en dat nu is precies bij mensen met MS het geval. Met dat 
myeline-afbraakproces en in het bijzonder de vraag of dat nog omkeerbaar is, houdt zich al vele 
jaren een onderzoeksgroep bezig van het MS Centrum Noord Nederland. Dat is een hier eerder 
besproken bundeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Martini Ziek-
enhuis Groningen en het revalidatiecentrum Beatrixoord Haren.

Al in deel 8 van deze serie is de koers naar myelinereparatie door de Groningse celbioloog dr. Wia 
Baron onder de aandacht gebracht. Zij en dr. Copray wijdden aan dit onderwerp in oktober 2013 
in Groningen een internationaal symposium. Sindsdien is wat dit onderwerp betreft Sjef Copray 
steeds vaker de boodschapper. Net met vervroegd pensioen maar nog bezig zijn lopende werk af 
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analyseren van de resultaten, het schrijven daarover en het verwerken in colleges aan de student-
en”.

Yamanaka

Tussendoor even een kort college speciaal voor ons. “Het basisidee is dat je een stappenplan 
ontwikkelt, een protocol. Dat voorziet erin om eerst de uit huidcellen van een MS-patiënt verkregen 
IPS-cellen te laten veranderen, differentiëren, tot myelinevormende cellen, de zogeheten oligo-
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vervanging van de afgestorven oligodendrocyten”.

Op dat door Yamanaka ingezette pad zijn Copray’s Groningse onderzoeksgroep en vergelijkbare 
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meer samen met de universiteit van Leiden en het onderzoekscentrum BPRC in Rijswijk”.

Het is opvallend dat hij, ondanks zijn pensioen, nog in de tegenwoordige tijd spreekt. Maar eigenli-
jk ook niet zo vreemd, want Sjef Copray is er zeker van dat wat hij heeft opgebouwd in Groningen 
een voortzetting krijgt bij de onderzoeksgroep van Wia Baron. Bovendien heeft zijn IPS-onderzoek 
onlangs geleid tot de oprichting van een grote IPS-eenheid aan het UMCG, voor het verdere MS 
IPS-werk.

“Na succes bij muizen bleek ook bij apen, waar een op MS lijkende ziekte was opgewekt, dat uit 
IPS verkregen jonge oligodendrocyten inderdaad, na implantatie, de plekken waar de myeline is 
afgebroken, de MS-laesies, gaan opzoeken en – heel spectaculair – daar nieuw myeline gaan 
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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.
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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!
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Maar nu de stap naar de mens met MS… “In ons onderzoek hebben we de afgelopen jaren belan-
grijke en internationaal erkende nieuwe inzichten verworven over hoe een IPS-cel is aan te zet-
ten tot de vorming van myeline-producerende oligodendrocyten bij de mens. Omdat het gaat om 
IPS-cellen van een individuele MS-patiënt zelf – het zijn dus eigen cellen – zal er geen sprake zijn 
van afstoting na implantatie”.

RR MS/SP MS

Sjef Copray denkt dat deze op IPS-stamcellen gebaseerde transplantatie-therapie in het bi-
jzonder van toepassing kan zijn op MS-patiënten in de overgang van RR MS naar Secondaire 
Progressieve MS, SP MS. “De eerste stappen zijn gezet. Voor het verkrijgen van de huidbiopten 
van de MS-patiënten hebben we samengewerkt met de afdeling dermatologie, huidziekten, van 
ons universitair medisch centrum. Bij tien patiënten met MS, vijf RR MS en vijf SP MS, zijn kleine 
stukjes huid weggenomen om daar uiteindelijk die IPS-stamcellen van te maken. Maar natuurlijk is 
de weg nog lang en kostbaar, onder meer omdat nog goed gekeken moet worden of dit veilig kan, 
dus zonder risicovolle bijwerkingen”.

Tot nu toe is de IPS-technologie nog maar één keer uitgeprobeerd op de mens en wel in Japan 
bij netvlies-veroudering – de zogeheten maculadegeneratie. “Dat was zeer succesvol. Ik verwacht 
dan ook al snel de eerste toepassingen van de IPS- technologie bij Parkinson- en diabetespatiënt-
en. En dan komt hopelijk ook snel de MS-patiënt aan de beurt”.

Het brein
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Zijn exacte naam is dr. Sjef Joseph Christofoor Vincentius Maria Copray – “Inderdaad van 
katholieke huize, nu overtuigd atheïst… maar geen anti-theïst hoor”. Geboren Amsterdammer. 
Zegt zich voor de leer van levende wezens, de biologie, al te zijn gaan interesseren op het gymna-
sium van het Keizer Karel College in Amstelveen. “Waar ik inspirerende biologieleraren had. Vanaf 
1988 heb ik me toegelegd op ons veruit meest interessante, uitdagend-gecompliceerde orgaan: 
het brein en daarnaast het zenuwstelsel”.

Daarbij heeft hij zich vooral verdiept in de processen die de werking van het centraal zenuwstelsel 
verstoren of juist weer doen herstellen, de zogeheten neurodegeneratieve en neuroregeneratieve 
processen. Dit bijvoorbeeld bij ziekten als Huntington, ALS, Alzheimer, Parkinson en dus ook MS. 
“Waar MS in het verleden voornamelijk het onderzoeksterrein van immunologen was, wordt het 
dat naar mijn waarneming steeds meer van neurobiologen”.

SCT-deskundige

Sjef Copray heeft aan vele tientallen verschillende wetenschappelijke projecten meegewerkt en 
gold de laatste tijd als uitgesproken stamceltransplantatie (SCT)-deskundige. “Eigenlijk merkwaar-
dig want ik ben absoluut niet de enige in Nederland die daarvan wat weet. Er zijn immers al veel 
beenmerg-stamcelbehandelingen gedaan in Nederland, in het bijzonder bij mensen met een erns-
tige bloedziekte. De artsen die dat doen zijn natuurlijk de echte stamceltransplantatie-experts.

Ik ben geen arts, geen MS-neuroloog, maar wetenschappelijk onderzoeker, neurobioloog en daar-
naast opleider. Maar OK; ik ben wel de enige in Nederland die met mijn onderzoeksgroep bezig 
is met stamcellen in het kader van MS. Dat is waarom ik steeds benaderd wordt als het over dit 
onderwerp gaat”.

Net als steeds meer vakbroeders denkt hij dat MS begint in de hersenen. “Ieder mens heeft in de 
hersenen dagelijks vele, heel kleine lokale kortsluitingen, maar weet die te herstellen met hulp 
van adequaat reagerende lokale ontstekings- en surveillerende, infiltrerende immuuncellen. Bij 
mensen met MS lijkt die hulp volledig door te schieten en treedt er een overdreven, agressieve 
reactie op die meer kapot maakt dan herstelt, om te beginnen de afbraak van myeline, met de 
bekende MS-symptomen tot gevolg”.

Complex en ingewikkeld

OnderzoekenHij steunt de opvatting dat bij het optreden 
van MS een groot aantal factoren een rol spelen. “MS is 
een complexe, multifactoriële neurologische aandoening 
die ontstaat uit een ingewikkelde interactie tussen allerlei 
omgevingsfactoren en een zekere genetisch vastgelegde 
vatbaarheid”. Onder die omgevingsfactoren rekent hij 
naast voedsel – “onder meer het eten van rood vlees”- en 
het gehalte aan vitamine D, de invloed van hormonen, 
virusinfecties, stress, roken, alcohol en leefstijl.

Wat betreft de genetisch vastgelegde vatbaarheid voor 
MS: “Er is van tienduizenden mensen met MS het gene-
tisch patroon bepaald en het lijkt erop dat zij een aantal 
genen anders hebben dan de doorsnee mens. Dat kan 
komen door van alles. Het gaat echt om een interactie; het 
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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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is vast niet zo dat iedereen die veel rood vlees eet en een laag vitamine D-gehalte heeft, MS krijgt; 
daar heb je dan ook de MS-vatbaarheidsgenen voor nodig. Omgekeerd is het zo dat niet ieder die 
genetisch voor MS vatbaar is, ook MS krijgt, daar heb je dan ook weer een combinatie van andere 
factoren voor nodig”.

Een onderzoeker pur sang met in zijn redeneringen steeds weer enerzijds/anderzijds.

Heeft u eigenlijk ooit wel eens iets anders willen worden of zijn?
“Net als waarschijnlijk iedereen, heb ik uiteraard wel eens gefantaseerd over andere beroepske-
uzes. Als ik geen bioloog, wetenschappelijk onderzoeker was geworden, was ik nu misschien 
geschiedkundige of schrijver, tekstdichter, cabaretier of schilder geweest. Of een combinatie daar-
van”.

Wie weet, komt dat er allemaal ooit nog eens van.
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Enkele moeilijke onderwerpen (van de redactie) 
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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 

Maart 2017, nummer (Jaargang 16) Pagina 2

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 
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Fleur Agema, politica met MS

‘Je verliest, maar als je geluk hebt, kríjg je ook’

Fleur Agema, politica met MS en hart voor de zorg

De diagnose MS gooit je leven overhoop. Maar het kan ook nieuwe deuren openen, talent-
en aanboren of je in een andere wereld doen belanden. Fleur Agema was ooit ontwerper 
en werkte op een architectenbureau. Sinds 2006 is ze gedreven politica en woordvoerder 
‘Zorg’  voor de Partij voor de Vrijheid (PVV).

Door: Marja Morskieft

Een sobere werkkamer, verstopt in een afgelegen 
gedeelte van het gebouw van de Tweede Kamer. Daar-
heen begeleid door een stugge beveiliger. Niet een 
alledaagse omgeving om iemand te interviewen. MSzien 
praat met Fleur Agema (Purmerend, 1976) – hartelijke 
lach, haar strak naar achteren getrokken en van enthousi-
asme schitterende ogen – over haar MS, haar werk, en de 
positie van mensen met MS in de samenleving. Ze is een 
uitgesproken persoonlijkheid; ze zegt wat ze denkt.

Verlies

Agema had een heel andere toekomst en een andere 
werkplek voor ogen. “Ik tekende vanaf mijn vroegste 
jeugd, en kwam dus uit bij een kunst/architectuur opleid-
ing.” Ze studeerde aan de kunstacademie in Enschede, 
de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, de Ma HKU 
Open University in Utrecht en werkte daarna op een archi-
tectenbureau.

“Tekenen en ontwerpen was mijn passie, mijn leven.” Tot 
in 2001 een pijnlijke hand haar het tekenen onmogelijk 
maakte. Verschillende diagnoses en een operatie volgden, maar ze kon haar werk niet meer op-
pakken en werd afgekeurd.

Het was heel pijnlijk om los te laten wat ze zo graag deed. Agema: “ Het voelde of ik alles verloor. 
Ook mijn huwelijk strandde. Ik moest mezelf heruitvinden.” Geïnspireerd door Pim Fortuyn werd 
ze politiek actief (ze was Statenlid voor de LPF in Noord Holland). “Dat is mijn redding geweest. 
Van creatief actief werd ik maatschappelijk actief. Tot mijn verbazing raakte ik ook mijn introvert-
heid kwijt! Ik werd een professionele prater. Ik wist niet dat ik dat kon. Je verliest, maar als je geluk 
hebt, kríjg je ook.” Destijds was niet duidelijk dat haar klachten door MS veroorzaakt werden.

Van de LPF maakte ze de overstap naar de PVV van Geert Wilders. Ze was 8,5 jaar vicefractiev-
oorzitter van de PVV-fractie in de Tweede Kamer en woordvoerder ouderenzorg, jeugdzorg en 
gehandicaptenzorg. Ook was ze in 2012 Wilders’ rechterhand bij het zogeheten Catshuisoverleg 
(kabinet Rutte I). Over de ouderenzorg, en met name over de volgens haar draconische bez-
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uinigingen die daar plaatsvonden, schreef ze een boek: Verzilveren, excellente zorg voor minder 
geld.

Prikkels

Al meer dan tien jaar had Agema last van onverklaarbare prikkels in haar gezicht. Bij toeval werd 
in 2011 ontdekt dat dit met MS te maken had. Zelf had ze daar nooit aan gedacht, hoewel haar 
broer daar ook aan lijdt. Na een grote aanval met gevoelsuitval – juist in verkiezingstijd – was het 
wel duidelijk dat het echt MS was. Ze vertelde het in eerste instantie aan niemand: “Ik moest er 
zelf ook nog aan wennen. En ik ben woordvoerder zorg, daarom was ik ook terughoudend.”

Maar toen het begon rond te zingen, heeft ze het haar omgeving verteld. Daarna stond het zelfs 
op teletekst. “Het was wel spannend: hoe zou men reageren?” De reacties echter waren heel 
warm , ze kreeg van alle kanten sterkte gewenst.

Agema: “Ik ben er nu niet meer zo mee bezig, het gaat sindsdien heel goed. Natuurlijk probeer 
ik wel gezond te leven, ik volg ook een dieet ( van Terry Walsh) en daar voel ik me goed bij, ik 
slaap bijvoorbeeld nu wel.” Ze giechelt even: “Als woordvoerder zorg ben ik alternatief bezig! Maar 
iedereen voelt zich beter als hij gezond leeft.”

MSweb kent ze van de beginfase, ze zocht destijds informatie op internet. “Mijn broer heeft een 
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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 

Maart 2017, nummer (Jaargang 16) Pagina 2

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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VN Verdrag Gelijke rechten voor mensen met beperkingen

Het VN verdrag wordt dit jaar eindelijk door dit kabinet geratificeerd (op 12 april jl. stemde ook de 
Eerste Kamer unaniem met de wet in). Maar, zegt Fleur Agema: ”Dat had veel eerder gekund! 
Iedereen is toch vóór? Het is bewust drie jaar blijven liggen omdat er dan meer bezuinigd kon 
worden. Het VN verdrag betekent méér, en beter, als het gaat om toegankelijkheid, openbaar 
vervoer voor gehandicapten. En dus niet mínder, zoals al die bezuinigingen hebben bereikt.”

Haar partij stemde echter tegen het amendement van Otwin van Dijk (PvdA) over algemeen verpli-
chte toegankelijkheid. Hoe zit dat dan? Agema: “Ondernemers die niet toegankelijk zijn, benutten 
hun omzet en hun klandizie niet optimaal, en het is niet handig om twee miljoen potentiële klanten 
te negeren. Het is dus in hun eigen voordeel om toegankelijk te zijn. Ik ben er tegen om het af te 
dwingen.” Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking.

Vrij en eigen keuzes

De nieuwe wending in haar leven bracht ook een nieuwe levenspartner in partijgenoot Léon de 
Jong en sinds ruim een jaar een dochtertje, Ziva Wies. Fleur: “Ik had een geweldige zwanger-
schap, zónder MS-klachten. Die waren daarna wel meteen terug!” Zijn haar dromen voor de toe-
komst uitgekomen? “Mijn toekomstdroom? Die heb ik niet meer, ik leef bij de dag. Ik hoop natuurli-
jk op het beste voor mijn man en dochter. Voor mijn dochter zou ik willen dat ze vrij is en eigen 
keuzes kan maken. Zelfs als ze later voor Groen Links kiest!”

Fleur Agema lacht hard en hartelijk bij dit idee. Ze besluit: “De geboorte van mijn dochter heeft me 
dichter bij mezelf gebracht. Het brengt me de vrolijkheid en het optimisme uit mijn jeugd terug. Al 
met al heel plezierig!”
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Een rijstprikker met MS

Al 3,5 jaar lang schrijft oud-Telegraaf journalist Ernst Nordholt columns over zijn leven met 
MS. Nu zijn ze gebundeld in het boek ‘Kroniek van een Klein Bestaan’. Steunend op zijn 
nitro-rollator in het verzorgingshuis zegt hij: ‘Ik heb al veel afdelingsgenoten met het boek 
in hun mandje zien rond hobbelen.’

Door: Marjolein van Woerkom

Een ouderwetse typemachine staat op de kast in zijn kam-
er. Het merk weet hij niet meer. Wel weet hij dat het inktlint 
versleten is en hij er niet meer op kan tikken. Misschien 
moet hij toch eens achter een nieuw lint aan. Alhoewel, 
het tikken op zijn laptop, die pontificaal op het klassieke 
donkerhouten bureau staat, gaat ook niet meer zo snel. 
Nog maar met twee wijsvingers.

Vroeger speelde hij piano. Hij doet het voor op de tafel in 
het restaurant van het verzorgingshuis waar hij nu ander-
half jaar bivakkeert. Zijn rechtervingers wisselen elkaar 
soepel af. De vingers van zijn linkerhand volgen elkaar 
een stuk langzamer op. Dat krijg je met secondair pro-
gressieve MS.

Elke dag is er wel iets dat minder gaat. Hij merkt het aan 
zijn lopen, aan zijn blaas, aan zijn langzame spraakver-
mogen. Dat is zoiets als die eendjes op de kermis, die 
je moet vangen met een hengeltje. De woorden zijn er wel, maar hij krijgt ze maar moeizaam te 
pakken.

Smartphone

Maar om terug te komen op die typemachine. Tikken doet hij nauwelijks meer. Hij gebruikt een 
app op zijn smartphone: Dragon dictation. Hij praat de 500 woorden die zijn columns tellen, zo bij 
elkaar. Even knippen, plakken en bijschaven en er staat weer een nieuw verhaal online. Niet dat 
hij het heel vaak doet. Vaak is hij gewoonweg te moe, geen puf meer. Ook al slaapt hij zo’n twaalf 
uur per dag. Een onderwerp moet hem triggeren, anders is er niets aan. Het eten op de afdeling 
bijvoorbeeld. Hij haalt nog liever een magnetronmaaltijd bij de supermarkt. Als rijstepikker vindt hij 
al die aardappels met groenten en vlees niet te eten.

Of zijn matras. Na anderhalf jaar in een verzorgingshuis heeft hij eindelijk een nieuw matras voor 
elkaar, de Air Express. Gevuld met lucht om doorligplekken tegen te gaan. Hij is er enorm van 
opgeknapt. ’s Ochtends als hij wakker wordt, kan hij nu zonder pijn zijn krant gaan halen beneden: 
de Telegraaf natuurlijk. Daar had hij al in zijn eerste journalistieke jaren zijn hart aan verpand.

Vuurwerkramp

Hij was overal bij. Natuurlijk was hij erbij. De vuurwerkramp in Enschede. Hij reed door het puin 
achter de Grolsch-fabriek, totdat zijn auto twee lekke banden had en niet verder kon. Zijn op-
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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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drachtgever stuurde gewoon een nieuwe auto vanuit Amsterdam. Het waren de jaren dat nog alles 
kon.

Ja, ook de Herculesramp in 1996 op vliegbasis Eindhoven. Hij had eraan moeten denken toen de 
slachtoffers van de MH17-ramp twee jaar geleden werden gerepatrieerd naar Nederland, in een 
Herculesvliegtuig nota bene! Jee, wat had hij er graag bij willen zijn. Hij mist het journalistieke 
werk zo.

Journalist ben en blijf je, ook al heb je MS en loop je met een rollator. Die middag van de Her-
culesramp hadden ze nog op z’n Telegraafs zitten lunchen, zoals hij het noemt. Met witte wijn, 
rode wijn en het aperitief niet te vergeten. Net over zessen kwam de redactiechef bij hem langs. 
Een vliegtuig was neergestort op vliegbasis Eindhoven. Of hij er heen kon. Een handvol fisher-
man friends in zijn mik en rijden. Eenmaal daar had de politie al alles afgezet. Een jongen op een 
Kawasaki bracht hem voor 50 gulden via een sluiproute achter de basis. Hij moest alleen nog een 
maisveld door.

Eikenprocessierupsen

Een collega had de alternatieve route ook gevonden. Samen dwars door het maisveld – een 
Mechelse herder met man ontwijkend – kwamen ze uit bij een boom. Daar stond een zwarte man 
met een bezem. ‘If you give me money, I clean tree.’ De boom zat vol eikenprocessierupsen. Ze 
betaalden de man, hij maakte de boom schoon. Ze klommen erin en hadden een perfect uitzicht 
op het slagveld. Dat waren nog eens tijden.

De nieuwsdienst van de Telegraaf werd niet voor niets 
Ajax 1 van de dagbladjournalistiek genoemd. Altijd had hij 
een noodkoffer en zijn paspoort bij zich, want hij wist ’s 
ochtends nooit waar hij ’s avonds zou eindigen. Jaarlijks 
legde hij 80.000 kilometer af. Hij probeert dat record vast 
te houden in zijn scootmobiel. Op de tweede elektromotor 
staat al 11.000 kilometer.

‘Wobbly eyes’

Toen kwam 2001. Hij zat in de auto naar Duitsland om een 
‘foute’ Nederlander met zijn oorlogsverleden te confron-
teren. Rijdend op de Autobahn zag hij ineens heel slecht 
met zijn linkeroog. Een paar maanden later in Spanje 
gebeurde het weer. De arts daar stuurde hem linea directa 
naar huis. Het leek MS, maar één sclerose is nog geen 
multiple sclerose.

Maar toen hij last kreeg van ‘wobbly eyes’ wist hij het. Zijn journalistieke avonturen degradeerden 
tot belevenissen achter een bureau: stom correctiewerk en teksten overzetten. In 2005 werd hij 
volledig afgekeurd. Hij verveelde zich stierlijk. Totdat zijn zoontje zei: zou je niet eens wat gaan 
schrijven over je leven met MS?

Nu 3,5 jaar na de eerste column staat er een mooie verzameling columns online. ‘We moesten 
maar eens een uitgever gaan vinden’, zei een vriend en oud-collega van hem. En nu ligt het re-
sultaat er: ‘Kroniek van een Klein Bestaan’. Boek nummer twee is al in de maak.
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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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Missie volbracht

IJverig is het bezig, al een aantal weken, het pimpelmeespaartje dat ons balkon heeft uit-
gekozen als de ideale locatie voor hun nest. Mos, takjes, veertjes, alles is in het nestkastje 
gestopt. Er liggen ondertussen ook eitjes in. Twee weken broeden, twee weken voederen 
en dan slaan de jonge pimpelmeesjes hun vleugels uit, de wijde wereld in. Missie volbracht.

Door: Hanneke Hulst

Met bewondering kijk ik toe en voel tegelijkertijd enige ‘jaloez-
ie’. Deels vanwege het moeten afstaan van mijn balkon maar 
vooral vanwege de snelheid waarmee deze vogeltjes een 
actie starten, uitvoeren en afronden.

Mogelijk heb ik het eerder al eens genoemd: wetenschap 
doen is een langzaam proces. Het begint bij het bedenken 
van een onderzoeksvraag. Wat moet het onderzoeksveld 
noodzakelijkerwijs weten om vooruitgang te kunnen boeken? 
Na het helder hebben van de vraag, moeten er financiële 
middelen worden gezocht om het onderzoek daadwerkelijk tot 
uitvoer te brengen.

De procedures verschillen per instantie waar je geld kunt 
aanvragen. Soms zijn er meerdere rondes. Eerst een voora-
anmelding. Als men het idee interessant vindt, mag je een volledige aanvraag schrijven. Soms ook 
moet je direct een volledige aanvraag indienen. Daarna is het een kwestie van wachten. Wachten 
op de reacties van (inter)nationale wetenschappers die het onderzoek beoordelen op haalbaar-
heid, innovatie, relevantie etc. De concurrentie is groot en het kan dan ook voorkomen dat, na 
driekwart jaar wachten, de boodschap is dat het onderzoekvoorstel het niet heeft gered. En dan 
begint de cyclus weer van vooraf aan.

Vervolgens is er het onderzoek doen. Metingen verrichten aan mensen met MS en ook gezonde 
deelnemers kost tijd. Er moet een face to face neuropsychologisch onderzoek worden afgenomen 
en een MRI-scan worden gemaakt. Bij elkaar zijn we daarmee zo’n 2,5 uur bezig. En dat dan 
soms zeven weken en drie maanden later nogmaals.

Wat dat betreft vooral hulde aan alle deelnemers die dit willen doorstaan! Zonder hen geen in-
formatie, of ‘data’ zoals we dat in de wetenschap noemen. In het lab is het overigens niet veel 
anders: voordat weefsel onder de microscoop bekeken kan worden, moet er van alles mee ge-
beuren, zoals bijvoorbeeld kleuren, wassen, incuberen. Dat kost tijd. En ook hier weer: vooral 
dankbaarheid dat er mensen zijn die hun hersenen doneren aan de wetenschap.

Vragen bedenken, de financiële middelen vinden, data verzamelen: het kost allemaal tijd. Eigenlijk 
net zoals de broedende pimpelmees; die zit daar maar dagenlang op die eitjes. In beide gevallen 
heb je het gevoel dat er niks gebeurt. Maar als je dan – in ons geval – opeens beide hebt (geld 
en data) is alle regie weer in eigen handen. Je kunt het antwoord op de vraag geven en vaak lukt 
het ook nog om een heleboel extra vragen te beantwoorden. De resultaten worden opgeschreven 
en gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel. Het is als het uitkomen van de eitjes, het ultieme 
resultaat van een wetenschappelijk ‘broedsel’. Missie volbracht.
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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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Pimpelmezen leven gemiddeld drie jaar. De twee maanden die zij gebruiken om een nest met 
jongen ‘af te leveren’ neemt 5,5% van hun levenstijd in beslag. Als wetenschapper heb je grof-
weg (even van mijn eigen situatie uitgaande) 42 jaar totdat je met pensioen gaat. Als ik dezelfde 
prestatie zou leveren als de pimpelmees, zou dat betekenen dat ik elke 2.3 jaar iets moet ‘aflever-
en’; iets de wijde wereld in moet sturen. Ruim 18 keer moet ik een missie voltooien.
Wanneer is een missie voltooid in de wetenschap? Daarover valt nog veel te zeggen. Maar met 
een promotie op zak, meerdere gepubliceerde wetenschappelijke artikelen én het intensief be-
trokken zijn bij de start van een expertisecentrum MS & cognitie (daarover in een latere column 
meer) durf ik wel te zeggen dat het best goed is gesteld met de snelheid van de wetenschap.

Dan blijft maar één ding over: het is voor míj nog niet genoeg; mijn missie is nog niet volbracht. I’ll 
keep on going!



  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 
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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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Mijn vriendin heeft MS

Op een fijne loungebank in de achtertuin spreekt MSzien met Derk Alssema een 35 jarige 
accountmanager uit het noorden van het land. Samen hebben ze twee kinderen, een 
zoon (4 jaar) van hem en een dochter (5 jaar) van haar. Wij vragen hem hoe het is om een 
vriendin met MS te hebben.

Door: Femke Verhoef

Zij is geen MS!

Sinds 4 jaar heeft Derk een vriendin met MS. Als een 
belemmering weigert hij de MS te beschouwen. Zo ziet hij 
het simpelweg niet. “Mijn vriendin heeft MS. Een zin die ik 
regelmatig gebruik. Heftig! Het antwoord dat ik standaard 
daaropvolgend krijg. Haar identiteit wordt direct door MS 
overgenomen. Dat is niet mijn ervaring.

Mijn vriendin is mooi, lief, sexy, zorgzaam, enthousiast, 
doorzetter en een liefdevolle moeder. Maar zij is zeker 
geen MS! MS neemt veel in ons leven, maar het geeft ook 
veel. Het laat ons intense liefde beleven en we leven volop 
met ontelbare hoogtepunten in ons leven. Hoogtepunten 
die ik koester. Waar ik me tegelijkertijd aan vastklamp.”

De hoop levend houden, dat is wat Derk als echte optimist 
graag wil. “Vraag mij naar MS en hoe dit mijn relatie beïn-
vloedt en ik geef je hoogtepunten. Evenals de hoop dat de 
liefde van mijn leven deze ziekte gaat overwinnen”. Of dit 
ijdele hoop is? Daar kan Derk kort over zijn. “Voor mij pas 
wanneer het tegendeel is bewezen.”

Angst voor de toekomst heeft Derk niet, althans dat dacht hij tot deze week. Een coaching gesprek 
voor zijn werk liet toch een gedeeltelijk ander beeld zien. “Mijn grote angst. Het worden van man-
telzorger. Ik zorg graag voor mijn vriendin, niet voor haar lichaam. Haar lichaam is voor mij ge-
koppeld aan schoonheid en sensualiteit. Niet aan MS en de zorg die hier bij hoort. Ik wil partners 
blijven en niet haar hoofd-verzorger worden”.

Wanneer Derk deze angst voor zichzelf heeft benoemd gaat hij het gesprek aan met zijn vriendin. 
“De angst om haar mantelzorger te moeten zijn heb ik aan mijn vriendin verteld. Mijn angst die 
dromen kan doen verlammen. We voelden blijdschap tijdens dit gesprek. Eindelijk stak ik mijn kop 
niet in het zand, maar benoemde ik mijn zorgen. Van geliefden naar mantelzorger. Dat willen we 
niet. Ons leven moet tot het einde bestaan uit hoogtepunten. Liefde, romantiek, reizen, familie, 
vrienden, maar bovenal partners! Er zijn zeker dieptepunten en deze zullen er altijd blijven. Moeili-
jk? Vast! Maar als geliefden kunnen wij dit samen aan”.

De toekomst bekijkt hij hoopvol en strijdbaar. Tegelijkertijd moet Derk ook realistisch zijn vind hij 
zelf. De MS zal zorgen voor achteruitgang. Zolang er geen medicijn is om MS te kunnen genezen 
zal de ziekte een grote invloed hebben op hun leven. Hopelijk heeft het geen invloed op ons als 
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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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partners geeft Derk aan.

Door zijn angst uit te spreken kunnen ze, gelukkig op tijd, gaan nadenken over oplossingen. “Al is 
er nog geen oplossing om deze nare ziekte uit ons leven te bannen, we gaan er wel voor proberen 
te zorgen dat wij over 30 jaar nog steeds kunnen zeggen: Wij zijn geliefden.

“MS heeft veel gebracht. Leven in het moment en intens genieten van onze geliefden. MS heeft 
veel genomen. Er zijn veel cognitieve problemen, problemen met lopen, hoofdpijn, slecht zicht en 
veel slechte dagen. Maar er is ook iets wat MS niet van ons gaat nemen. De liefde voor elkaar. 
Daar gaan wij samen voor zorgen”.
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haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
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haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
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woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.
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Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
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Eerste Europese MShackathon succesvol

Concrete verbeteringen voor mensen met MS

In het weekend van 21 en 22 mei vond de eerste MShackathon in Nederland plaats. Pro-
grammeurs, designers en hackers bogen zich over de vraag hoe we MS beter kunnen be-
grijpen en van daaruit praktische innovaties kunnen bedenken voor mensen met MS. Aan 
ambitie geen gebrek. De deelnemende teams kregen 36 uur om aan hun ideeën te werken, 
waarna een vakkundige jury bepaalde wie er met de eerste prijs vandoor ging.

Door: Marijn de Vries

Voor de organisatie van het evenement sloegen 
Richard Faas, oprichter van Mobile Doctors en 
Thomas Sanders – zelf MS’er – van stichting 
MoveS de handen ineen. Mede-organisator Ed-
win van Wijngaarden, kind van een moeder met 
MS en partner bij adviesbureau PwC had ge-
zorgd voor een locatie in het kantoor van PwC in 
Amsterdam. Niet de best bereikbare plek (hele-
maal niet met openbaar vervoer), maar gelukkig 
binnen wel ingericht voor rolstoelen en mensen 
met stokken of krukken.

Veelbelovend

Zaterdagochtend. Tussen 8 en 9 konden de deelnemers zich aanmelden en installeren in de aan 
hen toebedeelde ruimten. Het was meteen al druk en bij de introductie zaten zo’n 200 mensen 
in de zaal. Uiteindelijk gingen 19 teams dit weekend aan de slag met het zoeken van praktische 
oplossingen voor mensen met MS. Een veelbelovend begin.

Data

Tijdens de introductiepitches van de teams werd één ding wel duidelijk: big data is het toverwoord. 
Veel teams zetten in op het creëren van een toepassing waarmee veel ruwe data verzameld kun-
nen worden en zowel arts als patiënt een beter inzicht kunnen krijgen in de ziekte.

Het verzamelen van data klinkt natuurlijk een tikje vaag en niet alle ideeën leken even concreet, 
maar we waren nog maar net begonnen en de teams hadden immers 36 uur om hun plannen uit 
te werken.

De teams sloten zich dus snel op in hun kamers om als een razende aan de slag te gaan. Som-
mige teams hadden al een idee en gingen dat verder uitwerken, andere moesten van de grond af 
aan beginnen. Ook had niet ieder team een eigen ‘expert’ meegenomen. Daar had de organisatie 
echter rekening mee gehouden: het hele weekend waren er MS-experts aanwezig die als vraag-
baak konden worden gebruikt.

MSweb
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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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Om feedback van de achterban te bevorderen was er ook een team van MSweb aanwezig dat het 
forum van MSweb gebruikte voor nog meer expertinformatie. En daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt: verschillende teams druppelden binnen in de kamer van MSweb om vragen uit te zetten. 
Veel aandacht van het team ging uit naar het levendig houden van de social media. En met suc-
ces: elf van de 19 teams hadden vragen uitgezet via het forum.

De zaterdag vloog voorbij. Dat was maar goed ook, want het was behoorlijk uitputtend. Na een 
simpele doch smakelijke pasta bolognese hielden team MSweb en de aanwezige experts het 
voorlopig voor gezien. De ‘hackers’ zouden de hele nacht doorgaan. Stretchers werden opgesteld 
om de teams toch van enige comfortabele nachtrust te voorzien. Als daar behoefte aan was …

De laatste dag

Team MSweb trad zondagochtend na de nodige nachtrust weer aan om te zien hoe het stond met 
de vragen op het forum. Er was flink gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de teams van 
informatie te voorzien. Maar niet alleen dat: het bleek ook dat zaterdag op Twitter #MShackathon 
trending was. Het gesprek was gaande, het onderwerp op de kaart gezet.

Maar de teams hadden nog tot 5 uur om tot een eindproduct of prototype te komen – wat mogelijk 
de relatieve rust verklaarde die er zondag heerste in de kamer van team MSweb. Relatief, aangez-
ien er nog genoeg aanloop was van experts, enkele vrijwilligers van de MS Vereniging Nederland 
en niet te vergeten van hackers die nog even het fijne wilden weten om voor de eindpresentatie de 
puntjes op de i te kunnen zetten.

Ook organisatoren Sanders en Van Wijngaarden kwamen even langs om te vertellen over hun 
ervaringen van het weekend. Want hoe goed het idee van de uiteindelijke winnaar ook zou zijn, 
alleen de hackathon op zich was al van grote waarde voor de naamsbekendheid van MS en mo-
gelijk vervolgonderzoek. De sfeer was bijna strijdbaar als voor een sportwedstrijd.

‘En de winnaar is …’

Het einde kwam in zicht, maar voordat we een winnaar konden feliciteren, gingen we eerst met 
zijn allen eten. Na weer een inspannende dag rommelden de maagjes dus de Indonesische 
maaltijd werd met smaak verorberd. Na het eten boog de jury zich over de eindproducten, daarna 
mochten alle teams kort hun uitwerking pitchen. En toen – na weer een korte pauze met (alcohol-
vrije) drankjes – was het toch echt tijd om de winnaar bekend te maken.

Volgens Thomas Sanders waren er “17.000 winnaars” (waarmee hij doelde op de 17.000 mensen 
met MS in Nederland), maar slechts één team ging naar huis met de eer (en de mogelijkheid zijn 
applicatie verder te ontwikkelen).

De winnaar was een gelegenheidsteam van SchubergPhilis en Many2More met hun app Neu-
roKeys. Deze vervangt het toetsenbord op mobiele apparaten met een eigen toetsenbord dat 
(de snelheid van) toetsaanslagen bijhoudt en aan de hand daarvan vermoeidheid en gesteldheid 
meet. Hierdoor heeft niet alleen de MS’er er iets aan maar ook de arts.

Een goede winnaar met een concrete en functionele ‘verbetering’ voor mensen met MS. En een 
duidelijke toepassing voor het verzamelen van data. Kortom: MS is misschien nog niet ‘gehackt’, 
maar de hackathon heeft in ieder geval een stap in de juiste richting gezet.
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Afdeling Zutphen van de MS Vereniging

MSVN-afdeling Zutphen: een hechte vriendengroep

De MS vereniging Nederland is in 1993 opgericht; sindsdien zijn er in het hele land region-
ale werkgroepen met daarbinnen rayons actief. Zij ondersteunen hun leden op verschillen-
de manieren, door middel van het organiseren van lotgenotencontacten en thema-avonden.
In het spotlicht staat deze keer de afdeling Zutphen van de MSVN. MSzien ging in gesprek 
met Harry Dijkhuis, contactpersoon voor de afdeling, en Annemiek Hattink, gespreksleider.

Door: Jolette van Eijden

Zutphen… een geweldig mooie omgeving om in de WAO 
te zitten”, zegt de 62-jarige Harry Dijkhuis met enig cyn-
isme. Harry is in 1997 in Zutphen komen wonen en vrij 
snel daarna bestuurlijk actief geworden als voorzitter van 
regio Gelderland-Noord. Natuurlijk bezocht hij ook de 
bijeenkomsten voor lotgenotencontact van de afdeling 
Zutphen. Dat doet hij nog steeds, maar omdat zijn ge-
zondheid steeds verder terugloopt, heeft hij het stokje als 
gesprekleider overgedragen aan Annemiek Hattink.

Regio Gelderland-Noord was een jaar of zeven geleden 
veel actiever dan nu. In die tijd waren er drie afdelingen: 
Harderwijk, Apeldoorn en Zutphen. “Zeg maar van het 
IJsselmeer tot aan Duitsland”, licht Harry toe.

Deze afdelingen hadden geregeld onderling contact, 
organiseerden gezamenlijke activiteiten en er verscheen 
regelmatig een gezamenlijke nieuwsbrief vol nuttige in-
formatie en verslagen. Harry zorgde toen voor een groot 
deel van de inhoud. Maar er kwam steeds minder respons 
vanuit de leden. Inmiddels is de samenwerking doodgeb-
loed. De nieuwsbrief verschijnt niet meer, de afdeling Apeldoorn is opgeheven en de andere twee 
afdelingen functioneren als afzonderlijke eilandjes. Harry ziet het met lede ogen aan, maar zijn 
gezondheid dwingt hem het te accepteren en steeds vaker een stapje terug te doen.

Een hechte groep

Voor de afdeling Zutphen schrijft Harry nog steeds de verslagen van de bijeenkomsten en stuurt 
die rond, met daarbij de uitnodiging voor de volgende keer. “We zijn nog een beetje ouderwets. 
We hebben geen website, Facebookpagina of andere sociale media. De communicatie met de 
leden gaat nog gewoon via de mail. Het is een kleine, maar hechte vriendengroep geworden met 
af en toe een spreker. We sluiten altijd het seizoen af door samen pannenkoeken te gaan eten.”

Gespreksleider tijdens de bijeenkomsten is Annemiek Hattink. Annemiek (64) zit al tien jaar bij de 
groep in Zutphen. “Ik heb me indertijd, vlak na de diagnose, bij een lotgenotencontactgroep aang-
esloten vanuit de gedachte: als ik van iemand moet leren hiermee om te gaan, is het van iemand 
die het zelf heeft. De deskundigen kunnen soms prachtige oplossingen verzinnen, maar de fijne 
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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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kneepjes van het vak, die leer je in zo’n groep.”

Ook zij benadrukt de sociale binding van de groep en kan 
er gepassioneerd over praten. “Het is een heel betrokken 
groep met grote leeftijdsverschillen: de jongste is rond 
de dertig en de oudste in de tachtig. Wij hebben maar vijf 
mensen met MS en de rest is partner. Er zijn zelfs partners 
bij van wie de echtgenoot met MS is overleden, maar die 
de behoefte hebben om bij de groep te blijven.

Omdat de groep klein is, raken we erg op elkaar inge-
speeld. Er worden bij ons diepzinnige, persoonlijke en ver-
trouwelijke gesprekken gevoerd. Echt alles is bespreek-
baar. We praten bijvoorbeeld heel open over seksualiteit 
of incontinentie. Iedereen vertelt zijn of haar persoonlijke ervaringen en dat is heel bijzonder. Dat 
krijg je in een grote groep niet voor elkaar.”

Ook partners welkom

“Bijzonder is ook dat bij ons partners welkom zijn. Dat is niet overal zo en de meningen daarover 
zijn verschillend”, weet Annemiek. “Als je MS hebt en je partner gaat mee, dan kan het gebeuren 
dat je het bij een onderwerp als seksualiteit lastig vindt om te vertellen hoe je het ervaart. Toch 
heeft onze groep bewust besloten dat partners bij de bijeenkomsten wél welkom zijn. En de part-
ners praten ook gewoon mee. Bij ons speelt dat probleem dus niet.”

Nieuwe leden komen bij de groep via een foldertje dat in het ziekenhuis ligt of door een aankon-
diging in de krant. Zo hebben laatst nog twee jonge vrouwen zich bij de groep aangesloten. Ook 
heeft Annemiek contact gezocht met leden uit Apeldoorn, omdat die afdeling onlangs is opgehev-
en. “Het is de herkenning die het leuk maakt om naar een bijeenkomst te gaan. Er wordt heus wel 
een keer gehuild; dat moet óók kunnen. Het is nou eenmaal niet niks om MS te hebben. Maar er 
wordt ook verschríkkelijk veel gelachten!”

Onderwerpen

Iedereen kan een onderwerp of spreker aandragen. Annemiek: “Laatst hadden we een fysiothera-
peute uitgenodigd die ons een ismakogieles heeft gegeven. Ismakogie is een bewegingsleer spe-
ciaal voor mensen met grote beperkingen. Maar meestal leid ik het gesprek losjes en dan komen 
de verhalen vanzelf wel. En als ik van tevoren specifieke vragen krijg, dan zoek ik de informatie 
op. Voor een spreker is de groep eigenlijk te klein.”

Los van de bijeenkomsten van de afdeling, organiseert de MS-verpleegkundige vanuit het Gelre 
Ziekenhuis ook wel eens een themabijeenkomst over MS. Bijvoorbeeld over blaasproblemen of 
medische ontwikkelingen.

Annemiek en Harry ervaren het als een hele kluif om de afdeling organisatorisch en financieel 
draaiende te houden. Met de landelijke MS-vereniging is er maar weinig contact. Harry: “We zijn 
behoorlijk autonoom. Alleen via de penningmeester is er contact met de MSVN.”

Nieuw seizoen
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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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In elk geval is het al wel gelukt om voor de eerste bi-
jeenkomst na de grote vakantie een leuk onderwerp op 
de agenda te zetten: voetreflexzonetherapie. De bijeen-
komst op 21 september valt midden in de Internationale 
Week van de Reflexologie (19 tot 25 september 2016). 
De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten 
(VNRT) heeft dit jaar het thema MS gekozen. Daarom 
komt Annemieke van Bekkum van de VNRT uitleg geven 
over de therapie en ze geeft ook nog eens iedereen een 
behandeling. “Gratis!” zegt Annemiek tevreden.
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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 
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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!
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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! 

 2015 

 2 

Met dit nummer:

• Dood spoor wijst weg naar MS
• Belangenbehartigers zijn te passief
• 1000 gezichten - Frank Visser
• Volhardende verandering
• Applausje voor de vriendelijkheidspartij
• Award voor mantelzorg

2017

1
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