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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

September 2016, nummer (Jaargang 15) Pagina 2

Van de redactie

En het thema is…Theater!
 
Voor het septembernummer kiest de redactie elk jaar een thema. Marjolein van Woerkom, 
die dit nummer onze hoofdredacteur Marja Morskieft vervangt, wilde dat zo houden. Op de 
redactievergadering werden de nodige creatieve ideeën aangeleverd, die volgens Marjolein 
na enig gepeins wonderbaarlijk veel overeenkomsten hadden en samenkwamen in de over-
koepelende term: ‘theater’.

Om de redacteuren te inspireren schreef Marjolein: “Theater 
is als een leven met MS. Het kan mooi zijn, vrolijk maar ook 
zwaar en verdrietig. Er zijn acteurs die een rol spelen, er zijn 
acteurs die improviseren, maar als acteur moet je je laten zien, 
je blootgeven, zonder schroom. Daar sta je dan in al je naakt-
heid. MS vormt je, maakt hoe je in het leven staat. Je kan het 
niet ontkennen. Durf je het te erkennen en jezelf te accepter-
en in al je facetten, of neem je een personage aan om het te 
ontkennen? En doe je de gordijnen pas open als je in je eigen 
vertrouwde wereld bent?

En hoe kijkt het publiek, de ander, tegen jou aan? Hoe beleven 
zij jouw MS? Zijn ze begripvol, bieden ze hulp, kijken ze met 
een wetenschappelijk oog, of weten ze eigenlijk niet goed hoe 
ermee om te gaan? De ene zal de voorstelling anders beleven 
dan de ander.”
Gevarieerd
Eerlijk gezegd kon ik me niet zo’n goede voorstelling maken 
van de uitwerking van dit thema maar de redacteuren waren 
gelukkig goed geinspireerd. Nummer 3 van 2016 is een prachtig gevarieerd nummer geworden 
dat goed aansluit op het thema. Zo maakt Hanneke Hulst een mooie vergelijking tussen theater 
en wetenschap, tussen acteren en een power point presentatie. Marijn is behalve redacteur bij 
MSzien ook stand-up comedian. De MS én zijn handicaps komen zonder meer aan bod bij zijn 
optredens. De MS is misschien zelfs wel een belangrijke reden dát hij is gaan optreden. Marijn 
interviewt dit keer zichzelf!

Een interview met Daria Mohr. Zij begon haar loopbaan als actrice maar toen zij op latere leefti-
jd MS kreeg moest zij tot haar spijt stoppen met acteren en liet ze zich omscholen tot ‘mediator’. 
We maken kennis met twee ‘bekende Nederlanders’ met MS: Niels van Buren en Boaz Spermon. 
Niels was de eerste man met MS die de Mount Everest beklom. En Boaz de eerste Nederlander 
die met succes een stamcelbehandeling in Zweden onderging. Beiden blijven zich inzetten voor 
MS. Niels richtte daarvoor de stichting Mission Summit op en Boaz de stichting Op de Been.

Gisele van Dokkum schrijft: “Als aanvulling op de acteerlessen die ik volg, leek het me een goed 
idee om de workshop ‘Acteren voor Dagelijks Gebruik’ te volgen bij Peter Faber. In mijn achter-
hoofd de vraag: is dit ook nuttig voor mensen met MS? Bij de eerste les begint Peter te jabberen 
terwijl we tegenover hem zitten – een fantasietaal zonder herkenbare woorden waarmee je leert 
improviseren. En zo spreken we binnen no-time allemaal Russisch. Het voelt als een soort free-
writen, maar dan op het gebied van acteren (…) Ik merk trouwens wel dat bij mij die creativiteit 
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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 
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afneemt naarmate de staande of lopende oefeningen langer duren…”

En last but not least, de 40e! aflevering in de serie ‘MS-onderzoek in Nederland’ van Raymond 
Timmermans. Aan de beurt is neuroloog en onderzoeker dr. Joep Killestein (1968) van het Me-
disch Centrum van de VU. Al sinds 1997 lid van de Amsterdamse onderzoeksgroep en daar een 
zeer geziene medespeler. Killestein onderzoekt of met een bloedtest is vast te stellen of iemand 
MS heeft en zo ja hoe het verloop van die ziekte zal zijn. Hij werkt daarbij nauw samen met een 
onderzoeksgroep van het kankercentrum van het VUmc. Als zijn onderzoek succes heeft, zou dat 
een fantastische ontwikkeling zijn.

Veel leesplezier!
 
Nora Holrust

Hoofdredacteur MSweb
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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 ’n druppel bloed MS voorspellen

MS-onderzoek in Nederland (40), dr. Joep Killestein
 
In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Gestimuleerd door de eerste 
MS-professor, dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien ruim negen jaar geleden deze artike-
lenserie. Sindsdien kwamen tientallen onderzoekers voorbij. Velen werkzaam bij het bekendste 
Nederlandse MS-onderzoekscentrum, dat van het VUmc in Amsterdam. Zoals deze keer – de 
door Polman zelf op het spoor van MS gezette – dr. Joep Killestein. Al sinds 1997 lid van de Am-
sterdamse onderzoeksgroep en daar een zeer geziene medespeler.
 
Door: Raymond Timmermans

Neuroloog dr. Joep Killestein (*1968), van het Medisch 
Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VUmc) 
onderzoekt of met een bloedtest is vast te stellen of ie-
mand MS heeft en zo ja hoe het verloop van die ziekte zal 
zijn. Hij werkt daarbij nauw samen met een onderzoeks-
groep van het kankercentrum van het VUmc, die onder 
leiding staat van prof. dr. Tom Würdinger. Deze is gespe-
cialiseerd in de analyse van het genoom, de verzameling 
van erfelijke factoren in het lichaam.

Zij gaan voor dit onderzoek het bloed van ongeveer hon-
derd MS-patiënten in het laboratorium vergelijken met dat 
van zo’n honderd andere mensen. “De meeste bloedmon-
sters hebben we al. Bij de mensen met MS gaat het om 
patiënten van het VUmc die toestemming hebben ver-
leend voor het gebruik van hun bloed voor onderzoek”. De 
eerste resultaten van dit onderzoek zijn te verwachten halverwege 2017.

Joep Killestein; je komt zijn naam heel veel tegen in het MS-theater; ook veelvuldig op MSweb. 
Toch weet je eigenlijk heel weinig van hem. Lijkt voortdurend wel ergens in de coulissen te staan 
maar zelden als hoofdrolspeler op de planken. Maar vergis je niet. In het repetitielokaal in alle rust 
bezig aan een nieuwe Houdini-act: hoe aan de hand van een druppel bloed het verdere verloop 
van iemands MS te voorspellen.

Niet zomaar uit het niets verzonnen, want eerst besproken met de mensen van het kankercentrum 
van het VUmc, het Cancer Center Amsterdam (CCA). Zij hebben namelijk eind 2015 vastgesteld 
dat aan bloedplaatjes – de cellen die voor de bloedstolling zorgen – met een zekerheid van 96% 
te zien is of er sprake is van kanker.
 
Vingerprik

Bijzonder is voorts, dat de onderzoekers hierbij gebruik maken van een geringe hoeveelheid 
bloed. Meestal is niet meer nodig dan een vingerprik. En dat maakt deze methode veel simpeler 
en minder belastend dan het standaard uitnemen van een stukje weefsel, een zogenoemd biopt. 
Bijkomend voordeel is dat met deze methode bovendien veel eerder kanker is op te sporen.
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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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Nu zijn er aanwijzingen dat aan die bloedplaatjes ook te zien is of iemand MS heeft, welke vorm 
van de ziekte en zelfs hoe de verdere ontwikkeling zal zijn. Joep Killestein legt uit dat dit vooral 
te danken is aan het feit dat in bloedplaatjes een soort kopieën blijken te zitten van het menselijk 
DNA, de belangrijkste drager van erfelijke informatie in het lichaam. Die kopieën heten samenge-
vat RNA, dat staat voor het Engelse Ribonucleic acid.
 
Vingerafdruk

Biometric fingerprint identification system electronics“Eer-
ste onderzoeksgegevens suggereren dat MS-ontstekings-
cellen invloed hebben op de RNA-patronen van de bloed-
plaatjes. Ze laten als het ware een vingerafdruk achter. 
Met nadere bestudering van die patronen denken we nu 
niet alleen MS te kunnen vaststellen maar ook het ziek-
teverloop te kunnen voorspellen. En ook iets te kunnen 
zeggen over de effectiviteit van bepaalde therapieën en 
medicijnen. Vraag is vooral hoe betrouwbaar die waarne-
ming is, want als je het hebt over 80 procent is dat feitelijk 
te weinig. Maar we hopen meer. Dat zou heel spectaculair 
zijn en van groot belang voor mensen met MS”

Het gaat nu nog om een klein onderzoek, een zogehet-
en pilotstudy, om te bepalen of een groter onderzoek zin 
heeft. Voor die pilotstudy heeft de Stichting MS Research 
€ 50.000 gegeven.
 
Utrecht

Hij is geboren in Utrecht. Aan de universiteit daar in 1987 begonnen met de studie psychologie. 
Een jaar later overgestapt op geneeskunde. Werd daar arts in 1996 en ging toen naar de VU in 
Amsterdam. Daar door prof. dr. Chris Polman geïnteresseerd geraakt in multiple sclerose. “In 
1997 ben ik door hem aangenomen als arts-onderzoeker in het MS-centrum van het VUmc, nog 
vóóraf aan mijn opleiding tot neuroloog”. Die opleiding heeft hij afgerond in 2006 waarna hij nauw 
betrokken raakte bij diverse studies, ook in Europees verband.

Anno nu is hij naast zijn werk voor het VUmc onder meer bestuurslid van de landelijke MS-werk-
groep in de Nederlandse vereniging van Neurologen en hoofdredacteur van het wetenschappelijke 
Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN). Ook lid van de wetenschappelijke raad van 
de Stichting MS Research.
 
T-cellen

Weliswaar in de eerste plaats neuroloog, met bijzondere kennis van MS, maar ook altijd nieuws-
gierig geweest naar de invloed van het bloed op de ziekte. Zo promoveerde hij in 2002 bij prof. 
Polman op een proefschrift over de rol van T-cellen bij MS. T-cellen heten voluit teken T-lymfocyt-
en. Het zijn als het ware de commando’s onder de witte bloedcellen, koplopers in het afweersys-
teem.

Na dat onderzoek is Joep Killestein inmiddels bij meer dan 140 onderzoekpublicaties betrokken 
geraakt, vaak in gerenommeerde medische bladen als The Lancet Neurology. Met onderwerpen 



  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 

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

September 2016, nummer (Jaargang 15) Pagina 6

die variëren van oogafwijkingen bij MS tot de invloed van het gebruik van diverse medicamenten. 
En nu dus weer terug bij de oorsprong, het bloed.
 
Vooral arts

Wat mij motiveert is de combinatie van patiëntenzorg en 
wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het spreekuur doe-
men de onderzoeksvragen voor je op en als wetenschap-
per ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
en kun je dus de meest up-to-date informatie geven aan 
de patiënt”.

Maar hoe belangrijk het onderzoekswerk ook, hij is en 
voelt zich vooral arts. “Ik heb uitgerekend dat ik maar 
voor maximaal 30 procent van mijn tijd betrokken ben bij 
wetenschappelijk onderzoek, voor 20 procent bij opleiding 
– waaronder het begeleiden van studenten tot arts en van 
neurologen in opleiding – en dus nog steeds voor de helft 
van mijn tijd bij patiëntenzorg. Dat is inclusief twee dagdel-
en per week spreekuur voor MS en algemene neurologie, 
één dagdeel per week voor het behandelen van zoge-
noemde second opinions en ook supervisie op de poliklin-
iek en meedraaien op de spoedeisende hulp. Zo spreek ik 
tussen de 15 en 25 MS-patiënten per week. Eigenlijk wil ik 
dat zo houden”.

Al is er ook één ding dat hij in zijn dagelijkse praktijk graag zou veranderen. “De hoeveelheid 
e-mails en administratie. Een groot deel van de dag breng ik tegenwoordig achter het beeld-
scherm door. Die administratieve druk werkt remmend, zeker in vergelijking met tien jaar terug”
 
Patiënt centraal

Ook bij zijn onderzoekswerk zet hij het liefst de patiënt centraal. Zo wil hij de komende jaren vooral 
besteden aan het meer op maat behandelen van mensen met progressieve MS. “Het gaat dan 
om het optimaliseren van het juiste middel op het juiste moment en het tijdig overstappen op een 
ander middel”.

Ook in zijn onderzoeksrol heeft hij intussen al vele honderden MS-patiënten ontmoet. “Hen ben ik 
zeer dankbaar voor hun bijdrage. En blij dat het de laatste jaren gebruikelijk is om patiënten ook 
daadwerkelijk mee te laten denken aan en in de onderzoeksprojecten”.

Sinds 2013 programmaleider van het onderzoeksprogramma naar afwijkingen in het centraal 
zenuwstelsel oftewel in het Engels Neuroinfection&Inflammation (zie amsterdamresearch.org/web/
neuroscience/home.htm). Daarvoor werkt hij nauw samen met professor. dr. Elga de Vries, voorbi-
jgekomen in aflevering 21 van deze serie (zie msweb.nl/wetenschap/ms-onderzoek-in-nl-2009-11).

“Er is veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren in de behandeling van MS. Als we in een vroeg 
stadium van Relapsing-Remitting MS, RRMS, ziekteremmende medicatie geven, houden we bij 
een groot deel van de mensen de ziekte rustig. Met sterkere ontstekingsremmers als natalizumab 
en alemtuzumab zien we nu zelfs bij een klein deel van de mensen niet alleen stagnatie van het 
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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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ziekteproces maar op de lange termijn zelfs enig herstel van functies die zijn uitgevallen. Maar er 
blijft uiteraard nog veel onderzoek te doen”.
 
Natalizumab

Naast het speciale bloedonderzoek is de toepassing van natalizumab op dit moment dan ook een 
belangrijk onderzoeksproject van hem. “We proberen aan te tonen dat natalizumab zó effectief is, 
dat een minder grote frequentie van de infusen voor veel mensen met RRMS haalbaar zou zijn. 
Uit onderzoek naar de hoogte van bloedspiegels bij behandelde patiënten blijkt dat natalizumab 
relatief wordt overgedoseerd bij de meerderheid van de patiënten. Wij willen een methode beden-
ken om pas een nieuw infuus te geven als de spiegel onder een bepaalde grens is gedaald”.

Aan dit onderzoek gaan meerdere MS-centra meedoen, waaronder het Onze Lieve Vrouwe Gast-
huis in Amsterdam, het Antonius ziekenhuis in Utrecht, het Rijnstate in Arnhem en het Erasmus 
MC (Rotterdam).

Verwacht hij ook iets van stamceltransplantatie?
“Stamceltherapie heeft bij MS nog een lange weg te gaan. Vooralsnog alleen experimenteel toe-
pasbaar bij heel selecte groep patiënten. Brengt forse risico’s met zich mee”.

Alternatieve therapieën dan?
“Alternatieve therapieën bestaan niet naar mijn mening. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs 
voor een therapie of niet. Bij onvoldoende wetenschappelijk bewijs wordt een therapie soms alter-
natief genoemd. Betekent niet dat slangenbeten en dergelijke niet kunnen werken, maar dat weten 
we simpelweg niet. We weten ook niet of het schadelijk kan zijn. In dat geval schrijf ik het dus niet 
voor”.

Bedachtzame prater. “Maar dat geldt denk ik voor veel van mijn collega’s. We zijn liever toch altijd 
een beetje voorzichtig met stellingen”. Beetje slungelig, met weelderige krullen. Samenwonend, 
twee zoons, 11 en 13 jaar. Lijkt eerder een freewheelende tennisspeler a la John van Lottum dan 
een drukbezette neuroloog. “Maar tennissen doe ik niet, wel voetballen – vooral als voetbaltrainer 
en coach van mijn oudste zoon – hardlopen, schaatsen; bezigheden die voor veel mensen met 
MS niet altijd haalbaar zijn helaas, althans niet op de manier zoals ze dat zouden willen”.

Eigenlijk nooit iets anders willen worden. “Nou ja, zoals velen met mij: voetballer, maar daar was ik 
helaas niet voldoende getalenteerd voor”.
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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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Wetenschappelijk theater

Als ik denk aan theater, denk ik aan decor, kostuums, opgedofte mensen. Aan staande 
ovaties en roodfluwelen stoelen. Chique en vermakelijk. Zo op het eerste oog weinig over-
eenkomsten met het ondergaan van wetenschappelijk onderzoek. Alhoewel er een decor is, 
de MRI-scanner, ontbreken de kostuums. En ook weerhouden wij deelnemers van het dra-
gen van make-up, omdat de metaaldeeltjes die daarin zitten mogelijk het magnetisch veld 
kunnen beïnvloeden. Opdoffen is dus geen onderdeel van dit theater.

Door: Hanneke Hulst

Theater en het uitvoeren van onderzoek dan misschien? Tijdens con-
gressen waar we ons onderzoek delen met de wereld (onze weten-
schappelijke bühne) hebben we een podium met weinig aankleding. 
Een katheder en een scherm, soms gedecoreerd met een mooie bos 
bloemen. We zitten op zwarte plastic stoeltjes. Chique is het niet, ver-
makelijk soms, afhankelijk van degene die het verhaal vertelt. Meestal 
is het recht-door-zee.

We onderzochten A, dat hebben we gedaan met methode B, wat leid-
de tot resultaat C en dat betekent D voor volgend onderzoek. Staande 
ovaties kennen we niet, wel een applaus. Een applaus dat vaak zeer 
rap gevolgd wordt door een spervuur aan vragen van het publiek.

Misschien liggen theater en wetenschap gewoon te ver uit elkaar. 
Een vriend van mij is acteur en theatermaker. Altijd enthousiast ziet hij 
overal de positieve kanten van dingen. In de manier waarop hij over 
zaken praat, wordt het steevast groter, beter en meer. Ik geloof hem blindelings terwijl ik het nog 
niet eens gezien heb.

Als wetenschapper word je opgeleid om behoudend te zijn. Om voor- en nadelen netjes tegen 
elkaar af te zetten. Je kunt niet alleen naar de voordelen kijken als je weet dat er ook nadelen 
zijn. Wij zijn overduidelijk geen acteurs. We willen het liefst complete, duidelijke informatie geven 
met als gevolg dat we soms wat tijd nodig hebben om tot de hoofdboodschap te komen – met als 
gevolg dat de helft van het publiek afgehaakt is.

Voor specifieke doeleinden kan de wetenschapper best wat theatervaardigheden gebruiken. Zo 
moeten wij regelmatig onze onderzoeksideeën pitchen voor instanties die de mogelijkheden heb-
ben om ons onderzoek te financieren. Dat is belangrijk! Vaak moeten we in tien minuten de hoof-
dlijnen van het onderzoek bespreken én de jury overtuigen dat wij de juiste persoon zijn om het 
project uit te voeren.

Dan is er geen tijd om de echte wetenschapper aan het woord te laten. Gedwongen kruipen we 
uit onze wetenschappelijke schulp en zetten we een theatermasker op. Gedreven door de pas-
sie voor het onderzoek dat ‘verdedigd’ moet worden, vindt deze metamorfose zonder problemen 
plaats. De powerpointpresentatie dient als decor, nette kleren als kostuum en haar en make-up 
zijn verzorgd; niks staat ons in de weg om deze beurs binnen te slepen. Het onderzoek komt tot 
leven terwijl je erover spreekt, er verschijnt zelfs een twinkeling in je ogen. Theater of passie? U 
mag het zeggen.
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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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‘MS leg je niet zomaar uit’

Marijn de Vries interviewt zichzelf over zijn stand-up comedy
 
Naast zijn werk als redacteur bij MSzien en blogger voor MSweb, doet Marijn de Vries ook 
aan stand-up comedy. Dat klinkt spannend, dus daar wil ik meer over weten. Wie gaat er 
nu voor zijn lol grappig doen voor anderen? Wat gaat er schuil achter deze drang om aan-
dacht? Hij vertelt het me in een heel persoonlijk verhaal.

Door: Marijn de Vries

Je doet aan comedy. Doe eens een grapje.
Je moest eens weten hoevaak mensen zo reageren als je 
zegt dat je aan comedy doet. Daar ga ik nooit op in. Trou-
wens, je kent al mijn materiaal al.

Je hebt gelijk. Wat serieuzer dan: waarom ben 
je stand-up comedy gaan doen? Het lijkt me 
heel eng. 
Vanaf jongs af aan hou ik al van cabaret. Ik kan me nog 
herinneren dat we (mijn ouders, zusje en ik) in de auto op 
vakantie altijd naar bandjes van Youp van ’t Hek of Hans 
Dorrestijn luisterden. Of Bert Visser, die vond ik toen heel 
erg leuk. Ik was gefascineerd door het mensen laten lachen. 
Op de basisschool wilde ik zelf moppen bedenken, maar ik 
dacht dat dat heel moeilijk was.

Op de middelbare school ging ik bij de schoolkrant en maakte daar grappige stripjes. En ik ging 
ook bij het schoolcabaret. Als ik daar op terugkijk, was dat erg amateuristisch en vaak flauw, maar 
het was toch een begin.

Na de diagnose MS had ik een tijdje niets grappigs te zeggen. Ik zat even in een creatief dal. Maar 
een jaar later wilde ik weer iets gaan doen. Ik sloot me aan bij een bandje en kon daar mijn cre-
atieve ei weer kwijt. Daar leefde ik van op. Maar toen na een paar jaar dat bandje uit elkaar ging, 
moest ik opnieuw bedenken wat ik zou gaan doen. “Waarom geen stand-up?” dacht ik. Ik laat 
mensen graag lachen én ik heb iets te vertellen. De perfecte combinatie.

En is het eng?
Het is altijd spannend. In de meeste gevallen ken je niemand uit het publiek en het is dus afwacht-
en of grappen goed vallen of niet. Zo niet, dan voel je je even heel klein. Maar daarna wil ik toch 
altijd meer, of klinkt dat raar?

Een beetje wel. Waarom doe je dat jezelf aan?
Ik wil mensen laten nadenken. Het is niet alleen maar lachen natuurlijk, dat vind ik zelf ook niet 
leuk. Ik wil dat mensen zich dingen gaan afvragen, en niet dat ik degene ben met de antwoorden, 
want dan ben je opeens verantwoordelijk.

Dat klinkt filosofisch.



  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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Misschien is dat het ook wel. Mensen vinden overal iets van. Ik ook. Maar klopt dat ook? Daar wil 
ik naar op zoek. En dat kan iets kleins zijn als het dragen van een bril of iets groters als het heb-
ben van MS.

Goed dat je daarover begint, dat wilde ik zelf ook nog weten: speelt MS voor 
jou een grote rol in je comedy?
Ja, natuurlijk. Ik moet er toch iets mee. Ik loop met een stok en als je het podium opkomt, is dat 
toch een beetje de elephant in the room. Ik moet het benoemen, anders zit het publiek zich alleen 
maar af te vragen waarom ik een wandelstok heb. Vooruit, dan toch een grapje. Een van mijn 
openingszinnen is “er is iets mis met mij; ik draag een bril’. Dan is iedereen even op het verkeerde 
been gezet en is de angel eruit. Ik vind het leuk om met verwachtingen te spelen. Dat hoort ook 
een beetje bij het comedian zijn. Als alles al vastligt, is er geen ruimte meer om te ontdekken.

Die MS ís er, en mijn doel is het te vertalen naar begrijpelijke situaties. Maar MS leg je niet zomaar 
uit, je moet het tastbaar maken voor je publiek. Dus ga ik niet het hele medische verhaal vertellen, 
maar maak ik een vergelijking met de NS. Dat is iets wat iedereen kent en dan valt opeens het 
kwartje…

En moet jij helpen zoeken…
Ga jíj nou opeens flauwe grappen maken?

Sorry, ga verder.
Zonder MS had ik waarschijnlijk geen stand-up gedaan. Ik vind 
het belangrijk om te vertellen over MS en meer specifiek wat het 
met mij doet. De meeste mensen weten niet wat het is om MS te 
hebben. Ik probeer ze dus uit te dagen daarover na te denken.

Daarnaast vind ik het belangrijk om een creatieve uitlaatklep te 
hebben. In wat ik voor MSweb en MSzien doe, vind ik een com-
binatie van die twee en daarom doe ik dat ook met veel plezier. 
Maar de directe interactie miste ik. Bij stand-up, of welke vorm van optreden ook, merk je heel 
direct de reactie van je publiek. Ik weet niet waarom, maar ik zoek blijkbaar de bevestiging dat ik 
besta. Dat men mij waardeert.

Kijk, nu komen we ergens. Waar komt dat gevoel vandaan?
Ik wil dat mensen mij leuk en aardig vinden, misschien komt dat ook wel door de MS. Eigenlijk 
raar dat ik dan comedy doe, want daarmee ben ik niet altijd aardig. Ik wil grenzen opzoeken en 
verkennen, maar ook dat iedereen uiteindelijk vriendjes wordt met elkaar. Dat ze denken “Ja, wat 
zijn we eigenlijk raar bezig. Gelukkig heeft Marijn ons dat in laten zien.” En hoewel dat heel ambi-
tieus en misschien ook wel arrogant klinkt, het komt voort uit een verlangen om mensen te helpen 
en te vermaken.

Wat hoop je uiteindelijk te bereiken?
Dat klinkt als een afsluitende vraag. Laat ik dan zeggen dat ik dit nog veel langer wil blijven doen. 
Voor de rest vind ik het vooral leuk, al wil ik mezelf ook blijven verbeteren en vernieuwen. Maar of 
het uiteindelijk ergens toe leidt? Ik zou er in elk geval geen bezwaar tegen hebben.
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Actrice Daria Mohr

Zestien jaar geleden bracht de diagnose MS een abrupte ommekeer in het leven van ac-
trice Daria Mohr, toen 54 jaar jong. Ze stopte met acteren en schoolde zich om tot mediator, 
vooral bij echtscheidingen waarbij kinderen in het spel zijn. Daria is getrouwd, heeft een 
dochter, een zoon en twee kleindochters. Ze ontvangt mij in haar werkkamer op de begane 
grond van haar ‘pakhuis’ in Amsterdam. Ze ligt in bed. Niet omdat de MS haar gevloerd 
heeft. Nee, een ongelukkige val in huis resulteerde in een gecompliceerde breuk van haar 
heup die zich hopelijk gaat herstellen. Geduld… geduld!

Door: Jolette van Eijden

Al sinds haar jeugd houdt Daria van toneelspelen. Daarom wilde 
ze na de middelbare school graag naar de toneelschool. “Mijn 
moeder steunde mij in mijn keus en na de auditie werd ik tot 
ieders verbazing aangenomen. Daags voor mijn eindexamen in 
1968 stierf mijn moeder. Dat heeft me diep geraakt. Ik had deze 
opleiding ook een beetje voor haar gedaan, met haar goedkeur-
ing en enthousiasme.”

Na haar diplomering werd ze gevraagd door de Haagse Kome-
die. Een hele eer, want het was een gerenommeerd toneel-
gezelschap. “Maar ook uiterst conventioneel, wat eigenlijk niet 
zo bij mij paste. Ik had niet veel keus: er moest geld verdiend 
worden, dus tekende ik een contract.” Maar ze voelde zich er niet 
op haar gemak. En ze bleef bewust in Amsterdam wonen; daar 
was haar thuis. Na twee jaar stopte ze bij de Haagse Komedie.
Het Werkteater
In Amsterdam was de tijd van de grote veranderingen aangebro-
ken, ook in het theater. Daria had nog contact met oud-klasgen-
oten van de toneelschool en met hen richtte ze Het Werkteater op.

“Het was een compleet nieuwe vorm van theater maken. We maakten sociaal-maatschappelijke 
stukken, heel eenvoudig en dicht bij het publiek. Wij speelden letterlijk midden tussen het publiek 
en sneden onderwerpen aan waarvan we zeker wisten dat ons publiek zich erbij betrokken voel-
de. We speelden nooit bestaande stukken. Improviserend bouwden we de voorstellingen op en 
brachten daarbij onze eigen persoonlijkheid voor honderd procent in. We wilden geen decors en 
kostuums, maar gewoon in onze eigen kleren laten zien wie we waren.”

De voorstellingen gingen bijvoorbeeld over psychiatrische patiënten of over stervensbegeleiding 
en euthanasie. Over dat laatste gaat ‘Avondrood’, hun mooiste stuk ooit, dat in 1981 als tv-film is 
opgenomen en nog steeds actueel is. “Het Werkteater manifesteerde zich ook internationaal. In 
1972 waren we samen met veel internationale theatergroepen aan het begin van de Olympische 
Spelen op de Spielstrasse in München. 160905-mszien-actrice-daria-mohr-kooperatieve-verenig-
ing-het-werkteaterOp 31 augustus waren we terug in Amsterdam. Vijf dagen later veranderde het 
sportfestijn in een gruwelijk drama, toen Palestijnse terroristen het Israëlisch verblijf binnenvielen.”

Daria heeft achttien jaar bij Het Werkteater gewerkt. Daarna maakte ze nog tien jaar als freelancer 
producties, onder andere – samen met Ruud Janssen – diverse tweetalige producties voor doven, 
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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 gebarentaal en in gesproken Nederlands.

Diagnose

In 2000 maakte ze samen met Yolande Bertsch 
op verzoek van de Schouwburg in Utrecht ‘Eeu-
wgenoten’, een theaterproductie ter gelegenheid 
van de eeuwwisseling. Het werd een mooi im-
provisatieproject in de stijl van Het Werkteater, 
dat uiteindelijk werd beloond met de TOP Theat-
erprijs. “Eeuwgenoten heb ik echt op mijn laatste 
krachten gemaakt. Daarna was ik totaal uitgeput.

Als je 54 bent, wordt alles al gauw aangezien voor overgangsklachten. Die waren er ook, maar dat 
was voor mijn gevoel niet de hoofdzaak. Ik sliep helemaal niet meer en wilde weten wat er me aan 
de hand was. De neuroloog ging wroeten in m’n dossier en koppelde oogklachten uit het verleden 
en de totale vermoeidheid aan mogelijke MS. Een MRI gaf uiteindelijk de bevestiging.

Toen duidelijk was waar de klachten vandaan kwamen, viel alles op z’n plek en dat was best wel 
een opluchting. Ik berustte in de diagnose; het is nou eenmaal niet anders.”
Switch
Daria begreep meteen dat ze moest stoppen met werken met veel mensen na de slopende ervar-
ing met Eeuwgenoten. “De verantwoordelijkheid voor een groot project met veel mensen en voor 
veel geld kon ik niet meer op me nemen. Maar mijn leven hield niet op en ik wilde nog wel wat 
doen, alleen veel kleinschaliger.

Mediation kwam op mijn pad en dat sprak mij erg aan. Om te ervaren of het wat voor mij was, heb 
ik me eerst bij die bewuste opleiding aangeboden als speler in rollenspellen, een mooi vervolg op 
mijn acteercarrière. Uiteindelijk heb ik de opleiding gedaan en ben ik mediator geworden, vooral 
gericht op echtscheidingsproblemen waarbij kinderen betrokken zijn.

Het mediatorschap doe ik samen met een collega, maar de activiteiten staan momenteel op een 
laag pitje. Ik ben nu, samen met mijn zusje, bezig om onze bijzondere familiegeschiedenis op 
papier te zetten.”

Lachen

Binnen een jaar na de diagnose kreeg Daria een flinke shub met totale gevoelsuitval over haar 
hele lijf. “Dat was heel heftig. Ik voelde niks meer en liet alles uit mijn handen vallen. Ik woon op 
de derde verdieping, maar traplopen werd een hachelijke zaak. Niets ging meer automatisch.

Dikwijls moest ik ook lachen. Bij Het Werkteater hebben we altijd improvisaties gedaan en op dat 
moment dacht ik: goh, ze moesten mij eens zien tobben, improviseren om op de been te blijven. 
Want voor je het weet lig je als een schildpad op de grond en kom je niet meer overeind.

MS zou daarom ook een heel goed onderwerp voor Het Werkteater zijn geweest. Je zou kunnen 
laten zien tegen welke gekke problemen MS-patiënten aanlopen. Dat heb ik tijdens mijn eerste 
shub zelfs vaak gedacht: kon ik maar aan mijn collega’s laten zien en vertellen wat ik allemaal 
meemaak en hoe onhandig ik nu ben. Ik voelde me op zo’n moment een acteur in mijn eigen lev-
en. Als ik toen nog bij Het Werkteater had gezeten, had ik er ongetwijfeld wat mee gedaan.”
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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!
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Uiteindelijk heeft Daria drie keer zo’n heftige shub gehad, steeds weer met gevoelsuitval. Het 
kwam allemaal weer redelijk goed, maar wat nooit meer wegging, zijn de blaasproblemen. Ze 
heeft een totale retentie en moet zich al een jaar of zes zelf katheteriseren. En dat is nu, zeker met 
de gebroken heup, heel lastig.

Positief

Van de ziekte zelf maakt Daria niet zo’n punt. “Mijn houd-
ing is: hoe gaan we dit te lijf? Ik ben vrij hard voor mezelf 
en ga niet bij de pakken neerzitten. Dat heeft geen enkele 
zin.

Gelukkig heb ik weinig ‘meewarigheid’ ontmoet. Dat ver-
afschuw ik, want daar schiet ik niets mee op. Hoewel het 
met mijn heup de goede kant op gaat, ben ik tot volgend 
voorjaar nog aan de rolstoel gekluisterd. En of ik ooit nog 
wel op de derde verdieping kom… Daar moet ik niet te 
lang bij stilstaan, want ik wil de moed niet verliezen. Ik ben 
innerlijk, de ene dag meer dan de andere, vastbesloten 
om ook dit tot een goed einde te brengen. Maar ik ben nu 
70; het lichaam is niet meer zo flexibel.”

Daria is ervan overtuigd dat de MS haar ook veel voordel-
en heeft gebracht. “Ik ben door de MS zachter geworden 
in de ogen van anderen en sta meer open voor andere 
mensen en andere ideeën. Wat mij op dit moment echt 
helpt zijn spirituele zaken. Ze activeren mijn intuïtie. Met 
yoga en meditatie was ik al langere tijd bezig; het geeft me veel rust. Ik heb geluk gehad met de 
dingen die op mijn pad zijn gekomen. Die houding heb ik geleerd van de MS: je moet de dingen 
niet anders willen laten zijn dan ze zijn. Gewoon accepteren wat er komt.”
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aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.
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‘Het gaat erom dat je je grens verlegt’

Stel je voor: je staat in een witte wereld, de wind raast om je hoofd en het uitzicht is weids. 
Om je heen sneeuwtoppen en gletsjers. Je bent moe en hebt weinig zuurstof – en er zijn 
nog een aantal dagen te gaan voor het basiskamp weer in zicht is. Dit maakte Niels van 
Buren (37) mee, als eerste man met MS op de top van de Mount Everest. Aan MSzien vertelt 
hij zijn verhaal.

Door: Femke Verhoef

Op het balkon van zijn Haarlemse bovenwoning hangen Tibetaanse gebedsvlaggetjes. Ze bren-
gen geluk én ze staan symbool voor zijn beklimmingen en de reizen die hij heeft gemaakt. Want 
Niels van Buren heeft niet alleen Mount Everest bedwongen maar ook de Kilimanjaro en andere 
bergen. Een ongelofelijke prestatie voor iemand die sinds 2011 MS heeft. Die diagnose was des-
tijds heel confronterend, vertelt hij. “Ik was vooral bang voor een stempel van anderen. Maar door 
het etiket MS leer je jezelf ook beter kennen. En ik wilde mijn leven niet laten bepalen door iets 
wat zou kunnen gebeuren; daarom ben ik zo actief gebleven. Als ik nu terugkijk heeft het veel 
dingen in gang gezet.”

Big Hairy Audacious Goal

Drive is een woord dat perfect past bij Niels. Het kenmerkt zijn hele leven, professioneel en per-
soonlijk. “Ik merk dat het me veel voldoening geeft om een doel te hebben. Een BHAG, een Big 
Hairy Audacious Goal, noem ik dat: een doel dat moeilijk te behalen is. Voor mij is dat bijvoorbeeld 
een berg beklimmen, voor een ander is het misschien het beklimmen van één traptrede tijdens 
Arena Moves. Toch zijn we allebei even trots. Het gaat erom dat je je grens verlegt. Als je één keer 
jezelf overwonnen hebt, opent dat deuren en daardoor treedt er een versnelling op. Het geeft mij 
richting om zo’n doel te hebben en daar gefocust naartoe te werken”.

Mission Summit

Een vriendin van Niels wilde voor haar 40e de Kilimanjaro bedwingen. Zo ontstond het idee om 
samen te gaan bergbeklimmen. Vlak daarna kreeg Niels de diagnose MS. Dat was de aanleiding 
om aan de beklimming een goed doel te verbinden: Mission Summit, met in de naam de afkorting 
MS verwerkt. Samen met acht vrienden richtte Niels de stichting Mission Summit op, met als doel 
wetenschappelijk onderzoek naar MS te steunen.

Niels: “Het is cruciaal dat we in beweging komen – niet alleen de wetenschap, maar wij als 
MS-patiënten ook. Zelf doe ik dat door Mount Everest te beklimmen, een ander kiest een doel 
naar eigen kunnen. Als we dan op deze manier ook geld voor onderzoek kunnen inzamelen is 
dat alleen maar mooi. Trouwens: ik ben me ervan bewust dat MS duizend gezichten heeft. Ik kan 
dit nog doen en daar ben ik heel blij mee. Een ander zit in een rolstoel en heeft weer heel andere 
doelen.”

Mount Everest

Een paar bergen later rees het idee om de Mount Everest te beklimmen. Niels: “Ik dacht: dat doen 
we even. Maar het duurde drie jaar; ik was helemaal geen bergbeklimmer en moest veel leren. Als 
blijkt wat er bij komt kijken, laten sommige mensen zich afschrikken, maar ik niet”.
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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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De beklimming van de Mount Everest is gevaarlijk, 
zo blijkt uit Niels’ verhaal en uit de foto’s die hij laat 
zien. Hij schetst het gevoel en het uitzicht. “Overdag 
is het heel mooi. En ’s nachts in je tent zie je al die 
sterren, maar ook het donker. Om je heen zijn alleen 
maar bergen en dat is nogal spannend. Bij het klim-
men moet je over het ijs. De sjerpa’s leggen ladders 
over de spleten heen en knopen ze aan elkaar. Je 
bent volledig gefocust op de vierkante meter voor je. 
Een soort mantra totdat je dat korte stukje hebt over-
brugd. Daarna komt het steile deel. Het gevoel dat je 
zou kunnen vallen schakel je uit, daar kun je niet aan 
denken.”

De hele tocht nam twee maanden in beslag. Wat hij 
voelde toen hij boven was aangekomen, daar is deze 
durfal duidelijk in. “Als je naar de top gaat ben je al 
een poos op hoogte en dat is vermoeiend voor je 
lichaam. Wij deden vijf lange dagen over dat laatste 
stuk. Tegen de tijd dat je op de top bent, heb je niet 
zoveel emoties meer. Natuurlijk ben je blij, maar je blijft toch heel alert want je moet nog twee da-
gen om terug te komen in het basiskamp. Dan pas is er ruimte voor blijdschap. Maar in ons geval 
bleken er twee mensen te zijn overleden, dus die blijdschap was er niet. Nu pas ben ik trots. Ik kan 
zeggen dat ik Everest heb beklommen. Maar wat misschien nog toffer was, is de reis er naartoe.”

Zelfstandig ondernemen

Na Mount Everest besteedt Niels veel tijd aan zijn eigen ICT-bedrijf. Want volgens hem is het 
nu de beurt aan zijn onderneming om te groeien. Daarbij heeft hij niet voor de makkelijkste weg 
gekozen: zijn bedrijf heeft een aantal medewerkers met autisme in dienst. “Voor mij is het echt 
een uitdaging om ook hen het beste uit zichzelf te laten halen. Ze weten al waar ze minder goed 
in zijn, en het is mooi om te zien in welke dingen ze wél heel goed zijn. Daarnaast vind ik dat een 
beetje maatschappelijke betrokkenheid bij een ondernemer geen kwaad kan.”

Nu deze gedreven man zijn ultieme doel bereikt heeft, vindt hij het tijd dat ook anderen ambas-
sadeur worden van Mission Summit. Daarom stelt hij hier nog maar eens de vraag: wie sluit zich 
aan?



  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 

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

September 2016, nummer (Jaargang 15) Pagina 16

Acteren voor dagelijks gebruik

Iedereen kan, velen willen, enkelen durven – durf te worden wie je bent! Dat is het motto 
waarmee Peter Faber zijn bedrijf introduceert. Faber geeft ‘conditietraining voor de emo-
tionele spieren’ met als rode draad: Aandacht, Betrokkenheid en Creativiteit. Als aanvulling 
op de acteerlessen die ik volg, leek het me een goed idee om de workshop Acteren voor 
Dagelijks Gebruik te volgen bij Fabers bedrijf. In mijn achterhoofd de vraag: is dit ook nut-
tig voor mensen met MS?

Door: Gisèle van Dokkum

Peter Faber is een allround artiest die op vele vlakken in 
het theater zijn sporen heeft achtergelaten: van televisie 
en films tot aan schrijven en doceren. Tegenwoordig is hij 
directeur van Peter Faber Optimist BV. Als opgroeiende 
jongen in Amsterdam Noord heeft hij het niet makkelijk 
gehad, maar in de loop van zijn carrière die inmiddels al 
een halve eeuw duurt, heeft hij zich geprofileerd tot een 
persoon die anderen stimuleert: van passief naar actief en 
van destructieve energie naar constructieve energie.

Prettig geregeld

Voordat ik me opgaf voor de workshop had ik een kort 
filmpje van Peter Faber bekeken, waarin zijn ongeremde 
enthousiasme zoals vanouds van het scherm spatte. Hij is 
voor mij nog altijd dé acteur die ik als kind-voor-de-buis-in-
pyjama zag bij het tv-programma ‘Prettig Geregeld’.

De dag van de workshop is aangebroken. Faber komt bin-
nenlopen in cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen, pakt 
een stoel en gaat tegenover ons zitten – ik schat dat we 
met een groepje van twaalf mensen zijn. Mijn oog valt op de achterwand die geheel bedekt is met 
spiegels. Zou dat bij de workshop horen? Want: hoe is je houding bij een eerste ontmoeting in een 
groep, hoe is je mimiek, etc. Maar er blijkt geen bijbedoeling te zijn.

Jabbertalk

Peter begint te jabberen terwijl we nog tegenover hem zitten – een fantasietaal zonder herkenbare 
woorden waarmee je leert improviseren. En zo spreken we binnen no-time allemaal Russisch. Het 
voelt als een soort freewriten, maar dan op het gebied van acteren.

Freewriten is een schrijfoefening die in een kort tijdsbestek je innerlijke criticus temt, en zo voelt 
de jabbertalk ook. Dit maakt het improviseren niet direct gemakkelijk, maar het is wel erg leuk om 
overtuigend een taal te spreken die niet bestaat en dit ook om je heen te horen. Een soort Bab-
ylonische spraakverwarring. Daarna volgen verschillende improvisatie-oefeningen, die we zowel 
lopend als stilstaand uitvoeren.

Daarbij wordt weer duidelijk dat Aandacht, Betrokkenheid en Creativiteit onontbeerlijk zijn: zonder 
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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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aandacht of betrokkenheid is er minder creativiteit, die je weer nodig het bij het improviseren. Ik 
merk trouwens wel dat bij mij die creativiteit afneemt naarmate de staande of lopende oefeningen 
langer duren …

ABCD-spieren

Op een leeg A4-tje krijgen we gelegenheid om in vijf 
punten op te sommen welke emoties of situaties we lastig 
vinden in het dagelijks leven. Vervolgens kunnen we op 
het nog blanco vlak daaronder noteren wat we zouden 
wensen als we een magische stok zouden hebben. Het 
valt me op dat ik in de tekst van het Nederlands switch 
naar het Engels. Voor mij een duidelijk teken dat ik weer 
toe ben aan een dynamischer leven.

Peter Faber vertelt vervolgens over het belang van de AB-
CD-spieren die in elke vorm van het leven onmisbaar zijn: 
van werk tot aan persoonlijke relaties. De A staat hierbij 
voor Aandacht, de B voor Betrokkenheid, de C voor Crea-
tiviteit, en de D staat voor Durf.

Deze vier facetten zijn nodig om resultaat te creëren – bi-
jvoorbeeld bij activiteiten als acteren en ondernemen. Mijn 
wens is om weer te vliegen na het tien jaar niet gedaan te 
hebben. Niet omdat ik niet durf, maar omdat ik een be-
trouwbare en beschikbare reisgenoot nodig heb – vooral 
tijdens momenten wanneer mijn energie als lucht uit een 
lekke band ontsnapt. Lange afstanden lopen is niet meer vanzelfsprekend, dus ik moet van tevor-
en weten wat de logistieke mogelijkheden zijn op het vliegveld van mijn bestemming.

Na afloop krijgt iedereen een Kampioenspaspoort met daarop optimistische woorden, die Peter 
ons persoonlijk voorzegt: “Spreek deze woorden hardop uit tijdens het inademen: Ik kan ‘t, Ik wil ‘t, 
Ik doe ‘t. En deze tijdens het uitademen: NU! En herhaal dit een paar keer.”

Het laatste zie ik ietwat genuanceerder, namelijk: óók NU, met MS. hoe dan ook, theorie en prak-
tijk lijken door deze workshop toch weer wat dichter bij elkaar te liggen, als ik maar rekening houd 
met de ABCD-spieren.

Dus volg je wens!
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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 
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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 
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Welkom bij de voorstelling die AHSCT heet

Interview Boaz Spermon – ‘De patiënt moet ook in Nederland de keuzemogeli-
jkheid krijgen’
 
Dit theaterstuk kreeg in MS-Nederland heel wat recensenten – soms zelfs letterlijk – op de 
been. Van defensieve neurologen tot enthousiaste ervaringsdeskundigen. Welkom bij de 
voorstelling die AHSCT heet, oftewel autologe hematopoëtische stamceltransplantatie.
 
Door: Marjolein van Woerkom

Eerste bedrijf

Het koffietentje bevindt zich op de hoek met de Van Woustraat in 
Amsterdam, vlakbij zijn net verkregen nieuwe appartement. Terwijl 
zijn broer daar staat te klussen, draait Boaz Spermon zijn scoot-
er de stoep op. Klapt de standaard uit en draait de sleutel uit het 
contact. Uit zijn rugtas haalt hij zijn wandelstok en klapt hem uit. 
Behoedzaam stapt hij naar de ingang, enkele meters verderop. 
Binnen gaat hij op een bank zitten.

Je kan hem al bijna een Bekende Nederlander noemen. Hij zat 
dit jaar een aantal keer bij Humberto Tan van RTL Late Night aan 
tafel, hij sprak in diverse radio-uitzendingen en stond regelmatig 
in landelijke en regionale kranten. Ook op social media is hij een 
veelbesproken onderwerp.

Boaz: ‘Ik sta niet graag in de spotlights, maar het was nodig dit 
zo rigoureus op te pakken. De media zijn de enige manier om dit 
onder de aandacht te brengen en de discussie aan te wakkeren. Ik ben geen arts of wetenschap-
per, maar ben wel ervaringsdeskundige en ik wil dit verhaal wereldkundig maken.’

Tweede bedrijf

Het verhaal van Boaz is dan ook spectaculair te noemen. Najaar 2015 zit hij nog in een rolstoel, 
woont hij bij zijn ouders in Den Bosch en kan niet eens zelfstandig naar de wc. In september was 
zijn MS, waarvan in 2011 de diagnose werd gesteld, ineens in een razend tempo achteruitgegaan: 
agressieve relapsing remitting.

Hij kiest ervoor niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar onderneemt actie. Al anderhalf jaar 
verdiept hij zich in HSCT-therapie voor MS. Hij leest wetenschappelijke artikelen en ervaringsver-
halen, volgt onderzoeken in buitenlandse academische centra. Boaz: ‘Het was een risico, maar uit 
alle informatie kon ik niet anders concluderen dan dat ik dit moest doen. Ik wilde mijn leven weer 
in eigen hand krijgen.’

Omdat deze behandeling niet voor MS-patiënten in Nederland wordt aangeboden, reist hij af naar 
het Zweedse Uppsala, nadat hij met een crowdfunding actie in tien dagen 100.000 euro voor de 
behandeling weet in te zamelen. Hij kan in dit academisch ziekenhuis onder behandeling komen, 
omdat hij de agressieve vorm van RR MS heeft.
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Boaz: ‘Zweden heeft al dertien jaar ervaring met deze behandeling bij MS-patiënten. Hier zit het 
onderzoek al in fase 3 en wordt als tweedelijnstherapie aangeboden. Het is net zo standaard als 
Lemtrada of Tysabri.’

Het resultaat is voor de (Nederlandse) MS-wereld wonderbaarlijk. Hij wandelt, al dan niet met stok, 
het ziekenhuis uit. Hij richt Stichting Op de been op (www.opdebeen.nl) en start een petitie om de 
HSCT-behandeling naar Nederland te halen.

Boaz: ‘Ik zeg niet dat deze behandeling voor iedere MS-patiënt is weggelegd of dat elke MS-
patiënt deze behandeling moet doen, maar HSCT moet wel een keuzemogelijkheid worden. Al 
kun je er maar één patiënt mee helpen. Als HSCT in Nederland een tweedelijnstherapie wordt 
en de zorgverzekering neemt de kosten van de behandeling voor haar rekening, dan is mijn doel 
bereikt.’

Derde bedrijf

Maar wetenschappelijk Nederland staat niet te juichen. Er zijn zware bedenkingen. De therapie 
zou te risicovol zijn, een te kleine doelgroep omvatten (alleen patiënten die nog maar kort geleden 
de diagnose hebben gekregen en alleen met agressieve RR MS komen ervoor in aanmerking) en 
te kostbaar.

De grootste weerstand komt uit het Erasmus MC bij monde van professor Rogier Hintzen. Van 
1999 tot 2005 heeft het ziekenhuis een pilot gedaan naar HSCT onder veertien MS-patiënten: 
‘Intense T cell depletion followed by autologous bone marrow transplantation for severe multiple 
sclerosis’. Twee mensen overleden, waarna het onderzoek werd gestopt en er geen aandacht 
meer werd besteed aan deze mogelijkheid om MS een halt toe te roepen.

Hintzen stelt nu dan ook: ‘Stamceltherapie voor MS kan geenszins gezien worden als nieuwe 
doorbraak. Het betreft niet een bewezen nuttiger therapie dan wat nu al voorhanden is in het 
standaardpakket van MS-centra. Er is zeker geen reden dit aan te bieden als standaardtherapie, 
buiten een onderzoek-setting.’

Grote delen van zijn publiek horen hem morrend aan. Ze werpen hem voor de voeten dat het 
onderzoek van het Erasmus werd uitgevoerd door middel van verouderde full myeloablatieve icm 
TBI (bestraling) en zware chemotherapie op een kleine groep mensen met agressieve SP MS 
en niet (agressieve & actieve) RR MS. Om te laten zien dat dit een wezenlijk en cruciaal verschil 
is, wijzen zij op de studie van de Universiteit van Genova, Italië http://msj.sagepub.com/con-
tent/21/11/1423.

De inmiddels verouderde full-myelo behandeling zoals destijds in Rotterdam toegepast, blijkt 
inderdaad agressief, doordat het immuunsysteem tot en met het beenmerg wordt afgebouwd en 
gereset. Het brengt derhalve meer risico’s en bijwerkingen met zich mee.

Bij de vernieuwde non-myeloablatieve autologe hematopoëtische stamceltransplantatie in het pi-
onierende onderzoek van Dr. Burt van de Feinstein Medical School in Chicago gebeurt dat niet en 
die behandeling is dan ook veel minder ingrijpend. Burt leidt een, door de FDA goedgekeurde, in-
ternationale wetenschappelijk fase 3 onderzoek naar non-myeloablatieve AHSCT in (aggressieve) 
relapsing remitting MS:  http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2091305.
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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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Vierde bedrijf

In de twee voorgaande edities van MSzien zijn twee publicaties te lezen over het onderzoek van 
neurobioloog Sjef Copray, die zich ook richt op stamcellen om MS te bestrijden. Vanuit het Univer-
sitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werkt hij mee aan een proef waarbij wordt nagegaan 
of herstel mogelijk is van de bij MS kapotgaande, vetachtige isolatielaag, de myeline, rond de 
uitlopers van zenuwcellen. Ook daarbij wordt gebruik gemaakt van stamcellen.

Copray: ‘We hebben aangetoond dat uit stamcellen van de MS-patiënt zelf onuitputtelijke hoeveel-
heden reserve-oligodendrocyten kunnen worden gemaakt, die na injectie in de hersenen op zoek 
gaan naar de MS-littekens, de laesies en daar nieuw myeline gaan vormen.’ Het onderzoek bevin-
dt zich nog in fase l, maar Copray heeft hoop. De HSCT behandeling noemt hij risicovol voor de 
meeste MS-patiënten.

‘Bij mensen als Boaz gaat het om verlammingsverschijnselen, ontstaan doordat zenuwcellen zijn 
belemmerd in hun werking, zenuwbanen zijn geblokkeerd. Daar valt dan nog wat aan te doen. 
Maar voor de meeste MS-patiënten zullen de huidige medicijnen gewoon veel beter en veiliger 
zijn. Vandaar dat momenteel geen enkele MS-neuroloog in Nederland echt geïnteresseerd is om 
deze stamceltherapie toe te passen. Ik moet er wel aan toevoegen dat in Uppsala, waar Boaz zat, 
methodes worden beproefd om maar een beperkt aantal van de immuuncellen te vernietigen en 
daarmee dus de behandeling minder riskant en wellicht effectiever te maken.’

Vijfde bedrijf

Internationaal blijven de onderzoeken naar HSCT doorgaan. Het laatste nieuws komt uit Canada. 
Uit dit onderzoek is af te leiden dat de deelnemers met agressieve RR MS op de lange termijn ook 
geen terugvallen hebben.

De MSVN heeft zich inmiddels achter Boaz’ initiatief geschaard. Voorzitter Jan van Amstel (foto) 
vindt het ook van groot belang dat de behandeling naar Nederland wordt gehaald en noemt de 
behandeling zelfs kosteneffectief. In een uitzending van BNR Nieuwsradio zei hij het zo: ‘Als ik 
verzekeraar was, zou ik bij het kruisje tekenen.’

Hij benadrukt dat in het buitenland recent hiermee veelbelovende resultaten zijn bereikt, de eerste 
voorbeelden zijn bekend van Nederlanders die met op het oog enig succes de behandeling heb-
ben ondergaan. Welgaat het om een kleine groep patiënten en de behandeling is niet bepaald 
zonder risico. Toch wil hij met academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de tafel om de 
opties te bespreken.

Zesde bedrijf

De petitie van Boaz heeft inmiddels ruim 40.000 handtekeningen opgeleverd. Boaz’ arts dr. Van 
Munster van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft symbolisch de 40.000ste handtek-
ening gezet. De Tweede Kamer moet dit burgerinitiatief nu onder de loep nemen.

Boaz zelf klapt zijn wandelstok weer uit en loopt naar buiten, naar zijn scooter. Op weg naar zijn 
nieuwe leven. Zonder rolstoel, zelfstandig in een eigen appartement en in september pakt hij zijn 
voormalig werk weer op. Hij heeft er zin in.
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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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