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Van de redactie

In mijn idee hadden we in mijn jeugd regelmatig een ‘Witte Kerst’. Die herinnering blijkt ‘wishfull 
thinking’, zie ik op de website van het KNMI. Nu spreek je volgens het KNMI alléén van een ‘Witte 
Kerst’ als er op beide Kerstdagen sneeuw ligt! Een Witte Kerst komt dus zelden voor in Nederland 
maar warempel, zowel in 2009 als 2010 was er een Witte Kerst! Mijn ‘cognitie’ laat me hierover dus 
echt in de steek. De kans dat we dit jaar een Witte Kerst hebben is trouwens niet meer dan 3%.

Cognitie
Cartoon over PGB bij MSzien magazineIn de lang-lopende serie 
‘MS-onderzoek in Nederland’ waarin zo langzamerhand alle 
Nederlandse MS-onderzoekers al wel eens aan bod zijn gekomen, 
dit keer aandacht voor ‘cognitie’, zeg maar ‘denkproblemen’ bij 
mensen met MS. Het MS Centrum van de VU heeft hiervoor zelfs 
een nieuw Expertisecentrum opgericht.

Zeg Cognitie en je denkt aan Hanneke Hulst. Tenminste als je 
cognitie op dat moment meewerkt. Hanneke zelf haalt nogal eens 
de Franse neuroloog, Jean Martin Charcot (1825-1893) aan. Hij 
beschreef als eerste de ziekte multiple sclerose. En opvallend is dat 
hij toen al schreef over het ontstaan van de haperende snelheid in 
het denkproces, geheugenverlies, verminderd begrip, traagheid.

Wonderlijk genoeg is het daarna vele jaren stil gebleven over dit probleem. Totdat het onderwerp enkele 
jaren geleden weer werd opgepakt, met name door het MS-Centrum van de VU. En het is wel duidelijk dat 
veel mensen met MS deze problemen bij zichzelf herkennen. Een oproep op het Forum van MSweb om 
iets over je ‘cognitieproblemen’ te vertellen leverde namelijk vele reacties en vragen op.

Interviews
Het Kerstnummer telt verder de nodige interviews. Daaronder drie met mensen die zelf MS hebben. 
Sara van der Kool vertelt over haar boek ‘Hersenvlekken’, een met veel humor geschreven boek, waarin zij 
zichzelf helemaal bloot geeft, ook over haar MS. Bij de officiële presentatie, een half jaar geleden, nam Job 
Cohen het eerste exemplaar in ontvangst.

Fiona Sie, psychologe van beroep, schreef ‘Een moeder vol stoplichten’. Zij merkte dat haar kinderen veel 
last hadden van haar diagnose en zocht naar begrijpelijke informatie voor haar kinderen. Toen ze die niet 
kon vinden, begon ze zelf te schrijven en kreeg daarbij de hulp van een schoonzus.

En een mooi interview met Jarno Gall, 24 jaar oud. Vijf jaar eerder kreeg hij de de diagnose MS. Een 
opvallend positief in het leven staande jongeman.

Verder vertelt Aline Molenaar, oprichter én directeur van Per Saldo, een Vereniging van en voor pgb-
budgethouders, over de mogelijkheden van een pgb.

Hanneke Hulst werd in dit nummer niet alleen geïnterviewd door Raymond Timmermans maar schreef zelf 
ook nog een column met een terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018.

Tenslotte een medisch verhaal, met een heldere uitleg over het syndroom van Uhthoff, waar mensen met 
MS nogal eens last van hebben.
De Redactie wenst jullie veel leesplezier!
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Expertisecentrum Cognitie (45)

MS-onderzoek in Nederland (45): Wetenschappers op tournee

Expertisecentrum Cognitie werkt aan denkproblemen bij MS
Een team van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam – tegenwoordig vaak 
kortweg aangeduid als VUmc – werkt hard aan de aanpak van denkproblemen bij mensen met MS. Het 
team bestaat uit een dertigtal wetenschappers en medische zorgverleners van zeven verschillende 
afdelingen van VUmc. Voor de regie is het Expertisecentrum Cognitie opgericht, speciaal voor 
mensen met MS en daarmee uniek in de wereld. Enkele hoofdrolspelers in dit centrum dragen hun 
boodschap uit op een tournee langs diverse regionale groepen van de MS-vereniging Nederland.

Door: Raymond Timmermans *)

Het gemeenschapshuis Erasmus in Breda, zaterdag 11 
november 2017. Een zaaltje met zo’n tachtig mensen. Bijeen 
geroepen door de regionale werkgroep Brabant-West van de MS-
vereniging Nederland. Inleider dr. Hanneke Hulst. Start van de 
“MS-onderzoekers on the move”-tournee van onderzoekers en 
behandelaars van het MS-centrum van VUmc.

Hanneke is er als vooruitgeschoven post van het op 21 april 2017 
officieel geopende Expertisecentrum Cognitie. Dat centrum is 
gericht op onderzoek naar zogeheten cognitieve stoornissen bij MS 
én op de behandeling ervan.

Het is daarmee het eerste en tot nog toe enige centrum ter wereld 
dat zorg en onderzoek op dit gebied en op deze wijze combineert. 
De oprichters vinden het namelijk van wezenlijk belang om bij MS-
patiënten de cognitie-problemen goed te onderzoeken en op basis 
dáárvan adviezen te geven over hoe er mee om te gaan.

Het Expertisecentrum is tot stand gekomen na een subsidie van 
enkele tonnen door de Stichting MS Research. Plus nog eens 
driekwart miljoen bijeen gebracht door de Stichting MoveS, een 
organisatie die met sportieve acties geld ophaalt voor MS-doelen.

Net als Hanneke gaan ook andere leden van dit Expertisecentrum het land door. Voor wie, wat waar: 
zie de website van www.msvereniging.nl. Sessies met jonge mensen, ouderen, mannen, vrouwen 
en alle vormen van MS, lichte en zware. Over stoornissen die eigenlijk lang onder de radar zijn 
gebleven van onderzoekers, zoals langzamer wordende informatieverwerking, soms falend geheugen, 
woordvindvertraging, moeilijk vergaderen, onbeheersbare stemmingen.

Hanneke Hulst
In deze artikelenserie over MS-onderzoek kwamen de sprekers op deze rondgang al eerder voorbij. 
Onderaan dit artikel zijn de verhalen over hen terug te vinden. Waardoor we weten dat de eersteling op de 
tournee, Hanneke Hulst (*1983; gezondheids- en neurowetenschapper), al jarenlang op cognitie is gefocust.

Kan er intussen ook honderduit over vertellen. Begint haar verhaal meestal bij de Franse neuroloog, Jean 
Martin Charcot (1825-1893) die als eerste multiple sclerose beschreef en het toen al had over het ontstaan 
van haperende snelheid in het denkproces, geheugenverlies, verminderd begrip, traagheid. “Waarna het 
over dit thema vrij stil werd”, aldus Hanneke.

dr. Hanneke Hulst
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Forum van MSweb
Zij beseft als geen ander dat mensen met MS graag een oplossing zouden willen voor hun denkproblemen. 
Haar kennis heeft ze van huis uit, want Hannekes moeder – inmiddels overleden – had MS – “en ook zeer 
duidelijke cognitieve stoornissen”. Hanneke is dan ook niet verbaasd over de stormloop op het digitale 
Forum van MSweb na de vraag: “Ben jij ook een van de zes op de tien mensen met MS die last hebben 
van cognitieproblemen? En wat merk je dan?”

Zomaar wat reacties:

•  Heb het idee dat ik dommer ben geworden omdat ik in bepaalde dingen waar ik goed in was nu heel 
slecht ben. Zoals informatie verwerken. Het is alsof mijn gedachten sinds de MS door de modder waden, 
heel beangstigend.

•	 	Ik	heb	nagenoeg	geen	werkgeheugen	meer.	Het	duurt	langer	voordat	iets	tot	me	doordringt.	Ik	mag	niet	
gestoord worden anders ben ik de draad kwijt.

•	 	Ik	was	iemand	die	makkelijk	met	drie	dingen	tegelijk	bezig	kon	zijn.	Nu	moet	ik	me	beperken,	anders	
loopt	het	vreselijk	in	de	soep.	Mijn	humeur	heeft	soms	flink	te	lijden	onder	m’n	stommiteiten.

•	 	Ik	kan	geen	gesprekken	meer	met	meer	dan	twee	personen	voeren.	Vertraging	in	het	geven	van	
antwoorden. Dronken praten, vooral bij fysieke moeheid.

•	 	Zeker	als	ik	moe	ben	dringt	de	betekenis	van	woorden	soms	niet	tot	me	door.	Tot	frustratie	van	mijn	
dochter.	Ik	zeg	het	dan	ook	eerlijk	tegen	haar.	Probeer	het	straks	nog	maar	een	keer,	sorry…

•	 	Meest	frustrerende	punt	is	wel	dat	ik	na	afloop	van	iets	ingewikkelds	nauwelijks	aan	anderen	kan	
uitleggen waar we het over hebben gehad.

•	 	Ik	moet	eerst	een	schuifje	openmaken	en	dan	komt	de	informatie	binnen.	Het	is	lastig	te	omschrijven	
hoe je dat ervaart. 
Zie ook www.msweb.nl/forum/showthread.php?t=38994

Brigit de Jong
Herkenbare opmerkingen ook voor collega-tourneeganger dr. Brigit de Jong (*1970; neuroloog en 
epidemioloog). Hoort ze geregeld op het poliklinische spreekuur dat is opgezet onder de projecttitel 
SOMSCOG, een afkorting die staat voor de combinatie Second Opinion MS en COGnitie.

De SOMSCOG-poli is er in het bijzonder voor mensen die om cognitieve redenen door hun eigen 
neuroloog, revalidatiearts of huisarts daarnaar zijn verwezen. Verschillende onderzoeken op één dag – kan, 
voor wie dat wil, ook over twee dagen want duurt alles bij mekaar meer dan zeven uur.

Brigit draait het spreekuur samen met andere neurologen. “Elke week is er plek voor twee patiënten. 
Ongeveer twee weken na de screening zelf komen de mensen terug voor het uitslaggesprek en een advies 
van hoe nu verder”.

Hieronder een linkje naar het kort filmpje waarin Brigit meer vertelt over de SOMSCOG-poli.
https://www.youtube.com/watch?v=N-aupQk3thw

Bernard Uitdehaag en Jeroen Geurts
Bij de toppers op deze tussensprint als het gaat om aandacht voor cognitieve stoornissen zitten ook 
professor dr. Bernard Uitdehaag (*1958; neuroloog en epidemioloog) – die ook meedraait met het 
SOMSCOG-spreekuur – en professor dr. Jeroen Geurts (*1978; neurobioloog).

Net als de andere twee zijn ook zij er steeds meer van overtuigd dat MS een verstoring kan veroorzaken van 
de denkprocessen via tal van aangetaste deelnetwerken in het hersenstelsel. En dat dit ermee te maken 
kan hebben dat MS niet alleen invloed heeft op de witte stof van de hersenen – de verbindingsstrengen 
tussen de hersencellen, soms gestoord door het kapotgaan van de isolerende stof myeline – maar ook op de 
hersencellen zelf, de grijze stof. Vooral een onderzoeksthema van Jeroen Geurts.
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Hinder minder maken
Bij hun bijzondere missie dragen ze bij herhaling uit dat 
er al heel wat te bedenken valt om de cognitieve hinder 
minder te maken. Brigit de Jong: “Er zijn weliswaar tot op 
heden niet voldoende bewezen effectieve medicamenteuze 
behandelingen voor cognitieve klachten bij MS. Maar wel 
boeken we, vaak onder leiding van revalidatie-deskundigen, 
succes met zogeheten strategie-trainingen.

Dit vooral als het gaat om het verbeteren van de denksnelheid, 
het geheugen, de planning en het omgaan met vermoeidheid. 
Verder zijn er therapieën tegen bijvoorbeeld symptomen van 
moeheid, depressie, angst, niet goed kunnen slapen”.

Hanneke Hulst vult aan: “In dit verband zijn wij ook bezig met 
experimentele behandelingen om te zien of we de cognitieve 
functies daadwerkelijk iets kunnen herstellen. Computertaining om de aandachtfunctie te verbeteren, dans 
om de geheugenfunctie te stimuleren en mindfulness”.

Voor dat laatste – letterlijk ‘leven met veel aandacht’ – is het Amsterdamse team onder de codenaam 
REMIND-MS een project begonnen in samenwerking met de Klimmendaal Revalidatie-specialisten in 
Arnhem. Die behandelingen duren negen weken.

Ook Hanneke vertelt speciaal voor deze aflevering in de onderzoekserie van MSzien in een eigen filmpje 
wat de inhoud, het nut en de wetenschappelijke zin is van de SOMSOG-poli
https://www.youtube.com/watch?v=cZZZUlqVnlU

*Raymond Timmermans) Bij mij is in 1989 Benigne MS gediagnosticeerd. Sindsdien geen gevoel in 
vingers, dus nu spraakherkennende computer, twee geheel niet samenwerkende ogen – niet op te lossen. 
Moet elke middag twee uur rusten. Lopen gaat nog vrij goed, eigenlijk. Maar allerlei dingen op tijd in en 
uit mijn hoofd krijgen, dat wordt iets moeilijker in de loop van de dag. Vaak kom ik ergens alleen via een 
omweg. Is het net alsof mijn hersenen de baan naar een woord kwijt zijn. Lijkt er een wolk voor te zitten. 
En even later is die weg. Weet ik alles weer. Wat tegelijkertijd gelukkig bewijst dat mijn geheugenschijf niet 
stuk is, alleen soms onbereikbaar.

Meer weten?
Degenen die een hoofdrol spelen in dit cognitieverhaal zijn eerder ook aan het woord geweest in deze 
serie. Allemaal nog elders te lezen op MSweb. In volgorde van hun optreden:

•	 	dr. Brigit de Jong in aflevering 10: Brigit de Jong wil leren voorspellen;
•	 	professor dr. Bernard Uitdehaag in aflevering 17 : Zamboni-therapie eerst onderzoeken en in aflevering 

18: EDSS-score is onnauwkeurig;
•	 	professor dr. Jeroen Geurts in aflevering 25: Prof. Geurts: ‘MS begint mogelijk in de hersenen’ en in 

aflevering 26: Prof. Geurts: Het gaat om grijs;
•	 	dr. Hanneke Hulst in aflevering 27: Hanneke Hulst voor Hersengymnastiek .
•	 	Verder kun je ook de patiëntenfolder van VUmc MS centrum online lezen: MS en Cognitie.

Meer lezen?
Dit artikel is onderdeel van een serie die MSzien is begonnen in het voorjaar van 2007. Sindsdien zijn 
tientallen wetenschappers aan het woord geweest. MSweb archiveert alle artikelen van de serie in de 
rubriek ‘MS-onderzoek in Nederland’.

dr. Brigit de Jong
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Interview met Jarno Gall

“Je hebt maar één leven, daar moet je alles uithalen”

Jarno Gall, 24 jaar oud en geboren en getogen in de provincie Groningen. Zoon, schoonzoon, broer, 
partner, vriend, sporter en gepassioneerde kok. Allemaal termen die op Jarno van toepassing zijn. 
Een aantal jaren geleden is daar ook een andere term bijgekomen: MS’er.

Door: Madelon Koster

Ik heb Jarno afgelopen juni ontmoet bij de première van de 
documentaire over de grilligheid van MS, gemaakt voor MS 
Vereniging Nederland door studenten van de Hanzehogeschool 
Groningen. Jarno doet mee in de documentaire en we raken 
achteraf aan de praat. Hij is heel erg open over zijn MS en wil graag 
wat voor andere mensen met MS kunnen betekenen.

Jarno is pas 24, maar hij heeft zijn MS een plek kunnen geven in 
zijn leven. Dit leven is de afgelopen jaren flink veranderd. Hij kijkt 
echter niet naar wat er niet meer kan, maar juist wat hij allemaal 
nog wél kan. Hij heeft mooie plannen voor de toekomst.

We horen vaak van onze leden dat één van de eerste gedachten die 
naar boven kwam toen zij hoorden dat ze MS hebben, was dat hun leven zoals ze dat kenden voorbij was. 
Daarnaast heerst het beeld dat iedereen met MS in een rolstoel belandt. Dit zijn heftige en verdrietige gedachten 
en beelden, vaak veroorzaakt door onvoldoende kennis over MS en heersende beelden op internet.

Enerzijds maakt maar een klein percentage van de mensen met MS gebruik van een rolstoel. Anderzijds 
laat Jarno, net als vele anderen, zien dat je leven niet voorbij is na de diagnose en dat er nog heel veel 
mogelijkheden zijn. Als steun voor mensen met MS die net de diagnose hebben gehad en misschien ook in 
dezelfde levensfase als Jarno zitten, delen we graag zijn verhaal.

“Ik klapte in elkaar, was vol ongeloof. Ik wist niet wat me te wachten stond.”

Veel onduidelijkheid
Het begon toen hij 19 was: uitval in zijn linkerarm en rechterbeen. Jarno is opgeleid tot kok, zijn passie, en 
in deze periode werkte hij in een toprestaurant en maakte ontzettend lange dagen. De dokter dacht dat er 
een zenuw klem zat en gaf hem een middel mee om zijn lichaam te ontspannen. Met twee weken waren 
de klachten over. Na een tijdje kwam ze echter weer terug. Toen werd gedacht aan de gevolgen van een 
voedselallergie. Ook deze keer kwamen en verdwenen de klachten.

Het komen en gaan van klachten en de onduidelijkheid hierover hielden een tijd aan. Totdat Jarno, de dag 
nadat hij was wezen sporten in de sportschool, bijna verlamd tot aan zijn middel wakker werd. Lopen ging 
bijna niet meer. Via de huisarts belandde hij snel bij de neuroloog. Vijf dagen in het ziekenhuis volgden, 
met allerlei testen en een MRI-scan. De witte plekken in zijn hersenen en op zijn ruggenmerg, die de scans 
lieten zien, gaven voldoende duidelijkheid: MS.

Relapsing Remitting MS om precies te zijn. “Ik klapte in elkaar, was vol ongeloof. Ik wist niet wat me te 
wachten stond.” Vanuit dit ongeloof en de onzekerheid ging hij gewoon door met zijn leven, tot na een 
maand de klap kwam. “Pas na een maandje besefte ik hoe groot het is. Dat je huidige levensstijl niet meer 
gaat; een andere levensstijl staat om de hoek. Je moet ‘nee’ leren zeggen.”
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De voornaamste klachten die Jarno nu ervaart zijn vermoeidheid, niet te lang stil kunnen staan vanwege 
pijn in zijn benen en pijnlijke handen. Ook raakt hij wat sneller geïrriteerd. Op dit moment werkt hij drie 
dagen in de week als allround medewerker in een restaurant vlakbij Groningen. Zijn uren en werkplek zijn 
met de tijd aangepast. “Als ik staand werk zittend uit kan voeren, dan doe ik het zittend.”

“Pas na een maandje besefte ik hoe groot het is. Dat je huidige levensstijl niet meer gaat; een 
andere levensstijl staat om de hoek. Je moet ‘nee’ leren zeggen.”

Relaties
Jarno en zijn vriendinJarno en zijn vriendin waren pas vier maanden 
samen toen hij de diagnose kreeg. Geen makkelijk begin van een 
relatie. “Ik heb haar gevraagd of ze wel met me door wilde. De 
toekomst is onzeker, je weet niet hoe het gaat lopen.” Zijn vriendin 
was echter heel stellig en koos voor hem, met of zonder MS. Ze zijn 
inmiddels al twee jaar samen en ze is een grote steun voor hem. 
“Ze heeft me overal mee naartoe getrokken.”

Qua vrienden is het helaas wat minder makkelijk gegaan. “Toen ik 
de diagnose kreeg, heb ik weinig meer van mijn vrienden gehoord. 
Ze doen dingen, zoals feestjes, waar ik geen energie voor heb. 
Deze vriendschappen zijn daardoor wat verwaterd.” Gelukkig zijn 
er ook andere goede vrienden op zijn pad gekomen. “Ze zijn in me 
geïnteresseerd en vragen hoe het met me gaat. Zij zien me niet als mindere.”

“Ik heb haar gevraagd of ze wel met me door wilde. De toekomst is onzeker, je weet niet hoe het 
gaat lopen.”

“Het wordt nooit onmogelijk”
“Mijn moeder zei altijd, ook voordat ik MS kreeg: je moet je niet opsluiten, maar je moet dingen ondernemen. 
En dat doe ik nu ook. De MS blijft; als ik niks ga doen wordt het niet minder. Ik vind dat ik zoveel mogelijk 
moet proberen, dingen moet ondernemen. Ik heb nog nooit 
zoveel gedaan. Nu ik weet dat ik MS heb, weet ik eindelijk 
wat ik wil; het heeft mijn ogen geopend. Je hebt maar 
één leven, daar moet je alles uithalen. Het zal niet altijd 
makkelijk zijn, maar het wordt nóóit onmogelijk!”

Omdat zijn werk als kok fysiek lastiger wordt, heeft 
Jarno de keuze gemaakt zich te laten omscholen tot 
arbeidsdeskundige. Mijn laatste vraag aan Jarno is hoe hij 
zichzelf over vijf jaar ziet.

“Ik heb mijn studie afgerond en ben aan het werk als 
arbeidsdeskundige. Daarnaast huisje, boompje, beestje, 
hopelijk met een mini-Jarno. En ik wil mensen met MS 
helpen, ik weet zeker dat ik daar heel gelukkig van word. 
Ik zie alleen maar positiviteit.” Leven met MS zal voor veel 
mensen veranderingen vragen in hun leven, maar er zijn 
nog mogelijkheden te over.

Dit artikel verscheen eerder in het verenigingsmagazine van 
de MS Vereniging. Wil jij dit magazine ook ontvangen? Word 
dan lid! Alle leden krijgen dit magazine gratis toegestuurd.
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Het fenomeen van Uhthoff

Wat is het fenomeen van Uhthoff?

Er is sprake van het fenomeen van Uhthoff wanneer de visuele klachten van mensen met MS 
tijdelijk verergeren ten gevolge van een stijging van de lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld door 
sporten, de zon, koorts of het nemen van een warm bad.

Zoals je wel weet is MS een aandoening die de beschermlaag van 
de zenuwen, de zogenaamde myelineschede, aantast. Deze geeft 
elektrische prikkels door aan de hersenen. Maar wat is nu precies het 
fenomeen van Uhthoff?

Wilhelm Uhthoff
Wilhelm Uhthoff, een oogarts die zich tevens in neurologie 
specialiseerde, heeft de aandoening als eerste in 1890 geïdentificeerd. 
Hij merkte op dat het fenomeen voorkwam bij mensen met een 
ontsteking van de oogzenuw (neuritis optica).

Bij MS ontstaan littekens op de myelineschede, wat leidt tot plaque en 
laesies. Deze littekens veroorzaken schade aan de zenuwvezels en 
zorgen voor verlies van bepaalde onmisbare lichaamsfuncties zoals het 
gezichtsvermogen.

Stijgende lichaamstemperatuur
Bij het Uhthoff-fenomeen verergeren de ooggerelateerde symptomen van multiple sclerose door een 
stijgende lichaamstemperatuur. Oververhitting zorgt niet alleen voor oogklachten bij MS-patiënten, 
maar leidt ook tot andere symptomen of symptomen die opnieuw opflakkeren, zoals zwakke benen of 
evenwichts- en coördinatieproblemen, vermoeidheid, pijn, en andere fysieke en cognitieve stoornissen. Dit 
staat dan bekend als warmtegevoeligheid of hitte-intolerantie.

De meeste bronnen associëren het Uhthoff-fenomeen louter met visuele klachten, terwijl andere bronnen 
de beschrijving uitbreiden met extra tijdelijke stoornissen in lichaamsfuncties veroorzaakt door schade aan 
het centrale zenuwstelsel.

Symptomen
Het fenomeen van Uhthoff leidt tot tijdelijke verslechtering van de symptomen van neuritis optica. Deze 
symptomen kunnen zowel één oog als beide ogen betreffen. Kenmerken zijn met name:

• wazig zien
• verslechtering van het gezichtsvermogen
• pijn aan het oog bij bewegen
• visuele stoornissen, bijvoorbeeld lichtflitsen

De verslechtering van het gezichtsvermogen kan snel optreden, in de loop van een paar uur, maar kan ook 
wel een week duren.

Oorzaken en risicofactoren
Warmtegevoeligheid komt voor bij ruim 60 tot 80 procent van de mensen met MS. Activiteiten/factoren 
waardoor oververhitting vaker voorkomt zijn:

Bij het Uhthoff-fenomeen verergeren de ooggerelateerde symptomen van MS door stijgende 
lichaamstemperatuur

Wilhelm Uhthoff
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• sport
• zonnebaden of bij erg warm weer naar buiten gaan
• een heet bad nemen
• hevige emotionele reacties of ervaringen
• koorts
• gebruik van haardroger
• hormonale veranderingen
• opvliegers tijdens menopauze bij vrouwen

Behandeling
Het fenomeen van Uhthoff is een aandoening van tijdelijke aard en verdwijnt doorgaans zodra de 
lichaamstemperatuur weer normaal is geworden. Een speciale behandeling voor het fenomeen van Uhthoff 
is er niet. Wel kan je bepaalde maatregelen nemen om de symptomen te bestrijden.

Je moet proberen niet in paniek te raken, want de symptomen van het fenomeen van Uhthoff zijn maar van 
tijdelijke aard. Het kan nuttig zijn je partner, vriend(in) of een familielid om hulp te vragen, vooral wanneer je 
gezichtsvermogen is verstoord. Als je een poosje rustig aan doet, zullen de visuele klachten verbeteren.

De beste manier om te voorkomen dat je een poos last krijgt van het fenomeen van Uhthoff is oververhitting 
te vermijden en het lichaam koel te houden.

Je kunt afkoelen door:

• koude dranken te drinken
• op ijsblokjes te zuigen
• een koud bad of koude douche te nemen
• indien mogelijk in de schaduw te blijven
• een ventilator of airco te gebruiken
• speciale lichaamskoelende kleding te dragen
•  een warme omgeving te vermijden, zoals warme huizen, warenhuizen, sauna’s en thermale baden
• in de zomer licht gekleurde, losvallende kleding te dragen
• een hoed met brede rand te dragen om de ogen te beschermen

Sommige mensen met MS krijgen geen last van het fenomeen van Uhthoff of veranderingen van hun 
symptomen wanneer hun lichaamstemperatuur verandert. Als iemand niet warmtegevoelig is, hoeft hij geen 
van de hierboven genoemde preventieve maatregelen te nemen.

Wanneer moet je een arts raadplegen?
Iemand met MS of neuritis optica moet naar de dokter gaan als zijn symptomen verergeren wanneer zijn 
lichaamstemperatuur verandert. Vooral wanneer dit de eerste keer gebeurt. Iemand die al eens last van het 
fenomeen van Uhthoff heeft gehad en weet wat hij kan verwachten en hoe hij zijn lichaam moet koel moet 
houden, heeft geen medische zorg nodig.

Iemand die het fenomeen van Uhthoff krijgt moet dus naar de dokter gaan als:

• de symptomen niet na verloop van tijd verbeteren
• als er bijkomende verschijnselen zijn die met MS niets te maken hebben
• als bij hen geen MS werd vastgesteld

Bron: www.medicalnewstoday.com/articles/
Vertaling: Marieke Wegman

Illustratie Wilhelm Uhthoff: en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Uhthoff
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Hersenvlekken

“Het is eindelijk iets van mij dat heel blijft”
Hersenvlekken – Sara van der Kooi

Ze schreef een boek dat ‘eruit moest’. In ‘Hersenvlekken’ portretteerde Sara van der Kooi zichzelf met 
haar MS open en bloot op een ontroerende en humoristische wijze. En in een originele vorm.

Door: Marjolein van Woerkom

“Ik zou er zelf ook niet naartoe gaan”, zegt ze op diezelfde 
nuchtere en laconieke toon die ze in haar boek tentoonspreidt 
en waardoor je als lezer het boek ingetrokken wordt. Ze heeft 
het over haar eigen signeersessie, eind oktober in Warnsveld. 
“Als iemand gaat vertellen over zijn ziekte, dat trekt toch geen 
publiek?” Er waren inderdaad weinig mensen, maar ze vond het 
niet erg. Zo had ze tijd om iedereen persoonlijk te spreken.

De officiële boekpresentatie in mei 2017, waarbij Job Cohen het 
eerste exemplaar overhandigde aan de schrijfster zelf, had ruim 
honderd mensen getrokken. Na die piek werd het in de zomer 
oorverdovend stil. “Ik dacht: is er iemand die mijn boek leest? 
Nooit wilde ik meer net vlak voor de zomer een boek uitbrengen. 
Had ik hier nu zoveel moeite voor gedaan?” De recensies vol lof 
kwamen pas later.

Lithografie
Sara van der Kooi zit in haar rolstoel met 5-inch wieltjes, zilver 
vanbinnen en zwart vanbuiten, in haar Amsterdamse appartement. 
Boeken liggen overal. Een lithografie van Bart van der Leck hangt 
boven de eettafel. Haar inspiratie. Boerenmeisje met koe. “Ik zag 
dit in het Rijksmuseum en ineens wist ik hoe ik mijn boek moest 
gaan schrijven”, zegt ze. “Geen chronologisch aaneengesloten 
verhaal, maar in verschillende fragmenten.”

Al eerder had ze zitten zweten boven haar laptop. Al vanaf de 
diagnose in 2005 wist ze dat ze een autobiografisch boek wilde 
schrijven. Het verhaal lag er, maar hoe moest het vorm krijgen? 
De backspace-toets en ‘een nieuw leeg document’ werden veel 
gebruikte toetsen op haar laptop.

Ondertussen voelde ze gehijg in haar nek. Haast had ze. Haast 
om de woorden vorm te geven, haast om haar verhaal neer te 
zetten, want elke dag ging er wel iets stuk in haar. Haar spastische 
benen, haar trillende handen. Hoe kon ze? Maar ze had geen 
keus. Het verhaal moest eruit. “Ik hoorde Kees van Kooten in het 
televisieprogramma ‘Kijken in de ziel’ zeggen dat schrijvers blijven zitten tot het af is. Ik kon niet anders.”

Ze zit nog steeds, het is af en ze is er nog. De schrijfster is tevreden, blij. “Door deze vorm kun je het waar 
dan ook openslaan en verder lezen. Het is eindelijk iets van mij dat heel blijft.”
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Cadans
Ze had er alleen meer witruimtes in gewild. “De stiltes tussen muziekstukken in vind ik zoveel mooier dan het 
applaus. Dat had ik ook in mijn boek gewild, maar dan zou de lezer afhaken dacht mijn uitgever.” Desondanks 
klinkt de cadans van haar Zeer Korte Verhalen nog door als het boek al dichtgeslagen is. Het heeft ritme, een 
melodie die in je hoofd blijft rondzingen.

“ Als ik ooit in een rolstoel kom dan stop ik ermee, dan hoeft het voor mij niet meer, had ik ooit na 
het horen van de diagnose gezegd. Dan zou ik een enkeltje Ierland nemen, me bij de Cliffs of 
Moher af laten zetten en me van de rotsen tussen de puffins naar beneden storten. 
Dat zeg je dan, je weet nog niet dat je geen idee hebt. Ik vind rolstoelrijden leuk, zonder kan ik 
ongeveer niks en met kom ik overal en voor de Cliffs staat tegenwoordig een hekje.

Het is een intrigerend verhaal van een vrouw die op haar 24ste volop in het leven staat. Ze woont op het 
Rembrandtplein in Amsterdam, studeert sociale psychologie, werkt in een Ierse pub, voetbalt en speelt viool 
en Uilleann pipes. “Een ultieme combinatie. Mijn studie gaat over waarom mensen dingen doen die ze doen 
en in het café zag ik dat toegepast worden in de praktijk. Elke bezoeker was een wandelende column.”

Totdat MS in 2007 de hoek om komt zeilen. Die twee letters veranderen haar leven totaal. De diagnose luidt 
in eerste instantie RRMS. Als ze niet meer kan werken, verhuist ze naar een eigen huisje in Amsterdam West. 
Later wordt de diagnose bijgesteld naar PPMS. In 2012 krijgt ze een partiële dwarslaesie, waardoor ze in een 
rolstoel belandt.

“ Het voelt als een opluchting als de revalidatiearts in het ziekenhuis mijn lichaam onderzoekt 
en zegt: Je hebt een partiële dwarslaesie [..] Ik kan mijn oren niet geloven. Hoe vaak had ik de 
laatste tijd niet gezegd: had ik maar een dwarslaesie. Dan was het duidelijk, dan zou het niet 
erger worden.

Paradox
Nu woont ze in een aangepast appartement in dezelfde straat waar ze vijf jaar geleden haar huisje had, leert 
Arabisch en schrijft. “Soms denk ik: stel je niet zo aan. Sta gewoon op. Vanbinnen is er niets met mij aan de 
hand.” Even valt ze stil. Denkt na. Haar blik verandert. Ze lacht. “Maar tegelijkertijd is er van alles aan de hand 
daarbinnen. Ik ben één grote paradox. Ik kan zeggen dat ik door mijn ziekte me alleen nog maar bezighoud 
met de echt belangrijke dingen in het leven, maar tegelijkertijd maak ik me ook druk over onbelangrijke zaken. 
Heb je al een stroopwafel of chocolaatje genomen?”

De MS geeft frustratie. “Ik zit erbij en kijk ernaar. Ik kan boos worden op 
mijn benen, maar ze ook zien als pubers, zoals mijn vriendinnen kinderen 
hebben. Ik doe precies hetzelfde. Ik kan er maar beter iets van maken.”
boek hersenvlekken

“ Mijn arme benen 
de staken 
de stakkers 
de stakers.

“ Er woedt een strijd binnenin mij, geheel buiten mij om. Mijn 
lichaam is niet meer het mijne en tegelijkertijd van niemand 
anders dan van mijzelf. Voor geen goud zou ik met iemand anders 
willen ruilen, ik zit in mij, ik ben blij dat ik ben wie ik ben, ik zal er 
altijd voor haar zijn. Haar, mijn eigen lichaam, dat ben ik zelf.
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Of er een nieuw boek aan komt? “’Eén boek is geen boek’, zei schrijver Peter Buwalda ooit in Zomergasten. 
Ik schrijf, maar ik weet nog niet waar dat toe leidt. Stukjes schrijven zoals Simon Carmiggelt wilde ik toen ik 
in het café werkte, maar nu ben ik er nog niet over uit. Schrijven is soms verschrikkelijk, maar ook fantastisch 
tegelijk.”

“ Als ik schrijf, kan ik lopen, rennen, viool spelen, pipes spelen, voetballen zonder dat ik word 
geremd door een gehavend lichaam. Ik gebruik de spraakherkenning half, de tegendruk van de 
toetsen voelt zo fijn, het gevoel eindelijk weer een muziekinstrument te kunnen bespelen. 
Schrijven, de noodzaak van het schrijven, om het allemaal dragelijk te maken.

Maak kans op een gratis exemplaar van Hersenvlekken!
Uitgeverij Hoogland & van Klaveren stelt drie exemplaren van ‘Hersenvlekken’ ter beschikking voor de 
liefhebber! Wil jij een gratis exemplaar ontvangen? Mail ons dan voor 1 januari 2018 waarom jij graag 
Hersenvlekken wil ontvangen. Mail naar info@msweb.nl.

De prijsvraag is gesloten! De drie winnaars zijn: Geerte, Liny en Sonja. Zij krijgen het boek thuis 
gestuurd. Dank voor jullie deelname.

Uitgeverij Hoogland & van Klaveren
EAN: 978 90 8967 240 7
NUR: 320
134 bladzijden
Formaat: 13 x 21 cm
Prijs: € 14,50
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Kinderen met een ouder met MS

Fiona Sie: ‘Aandacht voor kinderen met MS-ouder’

Het kinderboek ‘Een Moeder vol Stoplichten’ verhaalt over een meisje waarvan de moeder MS krijgt. 
Fiona Sie, klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut, schreef het samen met auteur 
Beitske Bouwman toen ze zelf MS kreeg en geen geschikt kinderboek kon vinden voor haar jonge 
dochters. Ze bepleit meer aandacht voor kinderen met een MS- ouder.

Door: Marja Morskieft

Kinderen die een ouder met psychiatrische problemen hebben, kunnen 
op extra aandacht rekenen. Er is inmiddels bekend dat het opgroeien 
met een psychiatrisch zieke ouder negatieve gevolgen kan hebben: het 
geeft een groter risico op lichamelijke en psychische problemen als ze 
volwassen zijn.

Daar is een richtlijn voor hulpverleners voor ontwikkeld, een 
zorgaanbod, aandacht voor preventie. Maar voor kinderen van een 
chronisch (lichamelijk) zieke ouder is veel minder aandacht.

Missie
Het is de missie van Fiona Sie (Jakarta, 1970) om daar verandering in 
te brengen. Ze kreeg de diagnose MS in 2013 en merkte na het eerste 
vreselijke jaar, dat haar jonge dochters (5 en 7 jaar oud) het er heel 
moeilijk mee hadden.

“De verwerking start pas als het met de ouder wat beter 
gaat”, weet Fiona ook vanuit haar vakgebied. Ze is kinder- en 
jeugdpsychotherapeut met een jarenlange ervaring. Werkte zowel met adoptie- en pleegkinderen als 
met volwassenen met eetstoornissen. Had een eigen praktijk als speltherapeut en was werkzaam als 
behandelcoördinator voor een klinische afdeling. De diagnose MS gooide alles om in haar leven, maar ook 
in dat van haar gezin.

Omdat haar kinderen last kregen van nachtmerries en angsten ging ze op zoek naar een therapieboek voor 
jonge kinderen met een ouder met MS. Dat was er niet en daarom bedacht ze er zelf een, samen met haar 
schoonzus en schrijfster Beitske Bouwman: Een Moeder vol Stoplichten.

Het is het verhaal van de 9-jarige Amélie en haar zoektocht naar een dokter die haar moeder beter kan 
maken. Maar het is ook een doe-boek waarmee kinderen hun gevoelens over die grillige ziekte die hun 
leven binnen is gekomen, kunnen verwoorden en verwerken. Het boek nodigt uit tot praten over hoe je je 
voelt, en dat is precies wat helpt.

Fiona schreef het werkboek op basis van de vier emoties die een rol spelen bij het verwerkingsproces: 
Bang, Boos, Bedroefd en Blij. Het beeld van een draak (de MS) die ongevraagd en ongewenst het gezin 
binnen komt, geeft kinderen de mogelijkheid over hun negatieve gevoelens te tekenen en te praten. Zo 
krijgen ze controle over de verwarrende situatie waarin ze zich bevinden.

Therapiegroepen
Er is opvallend weinig aandacht voor kinderen waarvan een ouder MS krijgt. Dat merkte Fiona Sie ook toen 
ze het afgelopen jaar kanker kreeg: de verpleegkundige op de mammapoli vroeg haar meteen: ‘Heb je 
kinderen?’ en overhandigde bij de eerste afspraak al een koffertje met een boekje, een knuffel, informatie 
over een website voor de kinderen. Ze ondersteunde Fiona ook bij het vertellen over haar nieuwe 
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diagnose. Fiona: ”Door dat koffertje voelden de kinderen zich gezien. Dat zou bij MS ook kunnen! De MS-
verpleegkundige kan hier een rol in spelen.”

Ze ontwikkelde een tasje – geholpen door een 
sponsor-  met daarin het lees- en doeboek Een 
Moeder vol Stoplichten, en potlood, drijvend 
vouwpapier (om een zorgenbootje te maken) en 
een zogeheten Kiwanispop: een stoffen pop waarop 
kinderen kunnen tekenen waar de MS mamma 
last bezorgt. De sponsor schenkt binnenkort dertig 
tasjes aan ziekenhuizen in de regio Den Haag.

Stichting MS Research verspreidt het boek onder 
neurologen en MS-verpleegkundigen: daar moet 
de bewustwording beginnen. Er kwamen positieve 
reacties op, vertelt Fiona. MS verpleegkundigen 
melden dat er al ouders naar het boek informeren 
of erover vertellen.

Sie gaat ook de boer op met workshops over 
de impact die MS heeft op het gezin. Zo was ze 
samen met de GGD-arts en ambassadeur voor 
jonge mantelzorgers Els Jonker op een VWS-
dag voor jeugdwerkers om de positie van jonge 
mantelzorgers op de kaart te zetten. Ze zou 
willen dat zorgverleners meer aandacht krijgen 
voor de beleving van kinderen met een chronisch 
zieke ouder. In het MS trainingscentrum van het 
Nationaal MS Fonds in Rotterdam gaf ze een 
therapiegroep voor jonge kinderen. Dat wil ze 
vaker doen, op meer plaatsen in het land. “Het 
levert me veel energie op. Jammer genoeg geen betaald werk.” Fiona werkt nog twaalf uur per week 
verdeeld over twee dagen omdat ze graag haar beroep wil blijven uitoefenen en haar registratie als 
klinisch psycholoog wil houden. De rest van haar tijd besteedt ze aan de promotie van haar boek.

Gezien worden
Wat hebben kinderen met een chronisch zieke ouder nodig? “In elk geval erkenning, gezien worden met 
hun vragen en angsten. Je moet er op hun niveau, op hun tijd over kunnen praten. Dat kun jij doen, als 
moeder met MS, maar het kan ook je man, of een MS-verpleegkundige zijn die vragen beantwoordt en 
bij wie je je zorgen bij kwijt kunt.” Een spreekbeurt houden over de ziekte van je moeder of vader kan 
helpen erover te praten. Fiona adviseerde ook de leerkracht van haar kinderen en praatte haar bij over de 
veranderde situatie thuis.

De impact die de diagnose MS en vooral de ziekteperikelen daarna op haar dochters hadden was groot: 
concentratieproblemen, bang om alleen gelaten te worden. Fiona: “Toch vroeg mijn oudste dochter laatst: 
‘Heb je nog MS?’ Ik heb uitgelegd dat de MS nu rustig is maar dat het nooit weggaat. Je zult steeds weer 
vragen krijgen en erover moeten praten.”

Vertaling
“Het is duidelijk wat nu mijn volgende project is: mijn boek zo breed mogelijk verspreiden. En zorgen 
dat er een vertaling komt, want ook in andere landen zal deze problematiek spelen. Ik houd het vol, ook 
op moeilijke momenten, doordat ik door de ogen van mijn kinderen kijk: wat vinden en ervaren zij? Wat 
hebben ze nodig?” besluit Fiona.
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Maak kans op een gratis exemplaar van ‘Een Moeder vol Stoplichten’!
MSkidsweb geeft drie exemplaren van ‘Een Moeder vol Stoplichten’ weg! Wil jij een gratis exemplaar 
ontvangen? Mail ons dan voor 1 januari 2018: info@msweb.nl.

De prijsvraag is gesloten! De drie winnaars Lenny, Katrien en Henriëtte krijgen het boek thuis gestuurd. 
Dank allemaal, voor jullie deelname!

Meer info:
•  Een Moeder vol Stoplichten:swpbook.com/boeken/30/help-en-doeboeken/1970/een-moeder-vol-

stoplichten
• Spreekbeurtboekje van MSkidsweb: aan te vragen bij www.mskidsweb.nl/spreekbeurt/
• Kiwanispop: www.kiwanispop.nl
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Reflectie en vergezichten

Column Hanneke Hulst: Reflectie en vergezichten

Begin dit jaar promoveerde een goede collega van mij. Zij doet onderzoek naar nieuwe (online) 
manieren om depressie en somberheid bij mensen met MS te behandelen. Ik werk nog steeds met 
haar samen en ben dankbaar voor wat ik van haar heb geleerd over dit onderwerp. Het maakt voor 
mij het beeld van de persoon met MS completer.

Na haar promotie heeft ze een reis gemaakt naar 
Nieuw-Zeeland. Eenmaal terug van haar reis stuurde 
zij een tweetal prachtige foto’s als dank voor de 
samenwerking. Een met de reflectie van een berg in 
een meer en een panorama van een prachtig uitzicht. 
De begeleidende tekst luidde: het was een tijd vol 
reflectie en vergezichten.

Hoogtepunten
Met een glimlach denk ik hieraan terug en realiseer 
me dat reflectie en vergezichten mooi passen bij een 
“eindejaarscolumn”. Terugkijkend naar het afgelopen 
jaar en welke doelen zijn behaald (en welke niet) en 
tegelijkertijd vooruit denken en kijken naar de stip op de 
horizon: wat zijn belangrijke volgende stappen?

Een hoogtepunt van 2017 is het van start gaan 
van onze SOMSCOG poli (second opinion MS en 
cognitiespreekuur; zie ook het artikel van Raymond 
Timmermans in deze MSzien). Een initiatief waar wij 
enorm trots op zijn omdat wij hiermee denken echt 
het verschil te kunnen maken voor mensen met MS 
en cognitieve klachten. Een bewijs dat het mogelijk 
is om zorg en wetenschap nauw met elkaar te laten 
samenwerken. Dit biedt ook kansen voor de toekomst, 
bijvoorbeeld voor een snellere implementatie van 
wetenschappelijke bevindingen in de zorg.

De Jonge Akademie
Een persoonlijk hoogtepunt dit jaar is mijn benoeming als lid van De Jonge Akademie (DJA). DJA 
is een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en 
wetenschapsbeleid. De connectie tussen wetenschap en maatschappij is een belangrijk speerpunt voor 
DJA. Elk jaar worden 10 wetenschappers uit verschillende disciplines geselecteerd om vijf jaar lang deel uit 
te maken van deze groep. Ik voel me vereerd dat ik de selectie ben doorgekomen en kijk er enorm naar uit 
om in 2018 en de jaren daarna veel mooie initiatieven te bedenken voor wetenschap én maatschappij.

Artikelen en boekhoofdstukken zijn geschreven. Studenten zijn begeleid en hopelijk geënthousiasmeerd 
voor het vak neurowetenschappen. Promovendi zijn gestart met hun nieuwe onderzoek of zijn juist 
begonnen aan de laatste loodjes. Heel veel mensen met MS en gezonde mensen zijn getest in het kader 
van onderzoek. Sommigen met MRI, weer andere zonder.

Dit jaar heeft een record aantal gezonde mensen deelgenomen aan ons onderzoek om referentiescores te 
bepalen voor een digitale cognitieve screening (multiple screening) en het lijkt erop dat we voor het einde 
van het jaar de benodigde 280 proefpersonen hebben gevonden. Dank voor uw hulp en inzet, want zonder 



Pagina 17September 2017, nummer (Jaargang 16)

u hadden wij dit niet kunnen doen.

Het was een mooi jaar, 2017
Net zo mooi als de foto’s van reflectie en vergezichten van mijn collega. Laten we hopen dat 2018 net 
zo mooi wordt, of liefst nog een beetje mooier. In 2018 zullen een aantal van onze lopende studies 
afgerond worden. Waaronder onze studie waarin we onderzoeken of een aandachtstraining inderdaad een 
gunstig effect heeft op de cognitieve functies en op de hersenen. Dat betekent een tijd van analyseren en 
interpreteren, maar ook van resultaten. Het wordt een spannend jaar.

Laat 2018 maar komen, ik kan niet wachten!

Hanneke Hulst
Naar de Inhoudsopgave MSzien 2017, nr.4
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‘Eigen regie geeft eigenwaarde’

Aline Molenaar, directeur van Per Saldo

Per Saldo is een vereniging van en voor budgethouders. Zij informeert en adviseert en komt op 
voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb. In het 
woud van regels en ontwikkelingen rondom het pgb geeft Per Saldo houvast. Aline Molenaar is 
directeur sinds de oprichting, 22 jaar geleden.

Door:	Nel	Achterhes

Wat kan een pgb betekenen voor iemand met MS?
“Kiezen voor een pgb biedt de mogelijkheid dat je zelf je zorg kunt 
regelen. Je kunt in zekere mate zelf bepalen wie er bij je thuis 
komt, je dagindeling is, welke activiteiten je onderneemt. Kortom 
eigen regie! En dat geeft je eigenwaarde, je moet tenslotte met 
een beperking al veel inleveren.

Het begint er vaak mee dat je hulp in de huishouding nodig hebt. 
Het verschilt per gemeente hoe men met het pgb omgaat. Er is 
sterk op bezuinigd. Bij de indicaties is het extra belangrijk dat er 
maatwerk wordt geleverd, dus dat de hulp passend en voldoende 
is. Als je bijvoorbeeld persoonlijke verzorging nodig hebt, kan 
een pgb een uitkomst zijn. Het wordt dan verstrekt door de 
zorgverzekeraar.

Ook bij een complexe hulpvraag kan een pgb maatwerk voor je 
leveren die is afgestemd op je zorgbehoefte. Zo kun je via een 
pgb één hulpverlener verschillende taken laten doen, en krijg je 
niet allemaal verschillende mensen over de vloer.”

Biedt Per Saldo hulp bij het aanvragen van een pgb?
“Jazeker. Wij bieden verschillende soorten ondersteuning. Op onze site zijn o.a. diverse instrumenten te 
vinden waarmee het aanvragen en gebruiken van een pgb toegankelijker wordt.

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op een pgb zodat je voldoende vaardigheden in huis hebt. Om 
een voorbeeld te geven: Stel dat je afspraken hebt gemaakt met je zorgverlener, en die houdt zich daar niet 
aan. Hoe ga je dat dan bespreken? De confrontatie aangaan vindt niet iedereen makkelijk. Je verandert van 
de afhankelijke zorgvrager in de zelfstandige opdrachtgever, en dan moet je je mannetje staan.

Daarnaast is het zaak van te voren goed na te denken over wat je met je mensen gaat afspreken. Ga je 
bijvoorbeeld eens in de drie maanden even om de tafel zitten om de zorg te evalueren? Welk loon ga je betalen? 
En dan is er nog de administratie. Die is weliswaar niet te ingewikkeld, maar je moet het wel even weten.

Ook op de aanvraag moet je je goed voorbereiden, want je hulpvraag wordt voor een groot deel hierop 
gebaseerd. Vraag je af: Wat is voor jou belangrijk? De advieslijn van Per Saldo kan je hierbij helpen. 
Je ‘groeit’ langzamerhand in je beperking. Je neemt dingen op de koop toe, terwijl dat soms niet hoeft. 
Misschien kan er wel meer dan jij denkt.

Stel: je wilt iets met vrijwilligerswerk doen, en je hebt daar hulp bij nodig. Dan schrijven we dat op in de 
aanvraag. Hoe wil je het met vakanties? Redt de mantelzorg het of moet er iemand ingehuurd worden 
om het over te nemen? Dat soort onderwerpen moet je heel goed met elkaar uitpluizen, zodat jouw 
zorgbehoefte op maat is. Anders ga je je steeds meer schikken naar je beperking. Daar wordt niet iedereen 

Zelf	de	touwtjes	in	handen	met	een	Pgb
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gelukkig van.

Het format ‘Persoonlijk Plan’ is een nuttig hulpmiddel. Hierin worden allerlei vragen gesteld waardoor je 
getriggerd wordt om anders naar je eigen situatie te kijken. Misschien zou je iets wel willen, maar hoe kun 
je dat realiseren? Het is heel fijn om dat met een ander samen te doen. Veel gemeenten bieden hulp in de 
vorm van cliëntondersteuning, maar dat is niet altijd een onafhankelijk persoon. Zoek dus iemand die echt 
aan jouw kant staat.”

Kun je ook hulp krijgen om eten te koken, boodschappen te doen of om 
naar buiten te gaan?
“In het geval van hulp bij eten koken zal de gemeente meestal Tafeltje Dekje suggereren. Wel kun je 
extra hulp krijgen als je een heel speciaal dieet volgt. Wil je hulp bij het boodschappen doen, dan zegt 
de gemeente dat je het moet laten bezorgen. Als je met hulp naar buiten wilt kan een vrijwilliger uitkomst 
bieden.

Bij een heel specifieke behoefte moet je goed motiveren wat je er mee wilt bereiken. Bijvoorbeeld als 
iemand wil gaan wandelen terwijl diegene snel valt of kans heeft op een epileptische aanval, dan moet je 
motiveren waarom dat echt te voet moet.

Zijn de pgb-uren eenmaal toegekend dan is het verstandig om goed te bekijken hoe je ze inzet. 
Bijvoorbeeld een keertje minder douchen waardoor je eens wat anders kunt doen.”

Per Saldo directeur Eline over het PGB
Aline Molenaar, directeur Per Saldo

Is er hulp bij het vinden van mensen?
“We hebben daarvoor een hulpgids www.persaldohulpgids.nl. Ook via Facebook of LinkedIn kun je mensen 
vinden of via de Nationale Hulpgids of een advertentie in de regionale krant. Per Saldo ondersteunt je bij je 
zoektocht.

Het is niet altijd makkelijk om een zorgaanbieder te vinden. Vooral niet als je een niet al te hoog uurtarief 
(het loon van je zorgverlener) hebt toegewezen gekregen. Een gemeente mag zelf het tarief bepalen. De 
rechter heeft alleen bepaald dat het marktconform moet zijn. Desnoods helpen wij je bij een juridische 
strijd.

Per Saldo ondersteunt gedurende het hele PGB-traject met online trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, 
het format ‘persoonlijk plan’ en we denken mee met de aanvraag. En we kunnen rechtshulp bieden.

Als Per Saldo echt voor je aan de slag gaat, moet je wel lid worden. Een basislidmaatschap kost €47,50 
per jaar. Veel verzekeraars vergoeden het uit de aanvullende verzekering, er zijn ook gemeentes die het 
vergoeden”.

Ik woon alleen. Na mijn linkerarm valt ook de rechter uit en het wordt het steeds lastiger. Ik zou wel graag in 
mijn eigen huis blijven wonen.
“Dat kan hartstikke goed met een pgb. Je kunt dan voor veel dagelijkse levensverrichtingen een pgb 
inzetten. Er zijn mensen zonder armen en benen die zelfstandig wonen, met een pgb. Je kunt ook een 
wooninitiatief starten en de pgb’s bij elkaar leggen. Dan kun je samen de zorg regelen.”

Meer informatie
Je kunt een pgb aanvragen als je een indicatie hebt voor zorg of ondersteuning. Waar je moet zijn, 
is afhankelijk van de zorg die je nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een zorgkantoor, jouw gemeente of bij je 
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zorgverzekeraar. Er zijn verschillende soorten pgb’s.

Pgb vanuit de WMO
Als je hulp nodig hebt bij dagelijkse activiteiten of  woningaanpassing, kun je een pgb bij je gemeente 
aanvragen. Je regelt de volgende diensten en hulpmiddelen met een pgb uit de Wmo:

• huishoudelijke hulp
• begeleiding in het dagelijks leven
• dagbesteding of logeeropvang
• aanpassing van de woning
• rolstoel of scootmobiel

Pgb vanuit de Wlz
Een andere vorm is het persoonsgebonden budget vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer 
je langdurig intensieve zorg nodig heb en zelf wil bepalen wie jou daarbij helpt. Je regelt zelf hulp en 
ondersteuning. Je vraagt een pgb Wlz aan bij het zorgkantoor.

Verder zijn er nog het Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor wijkverpleging, voor intensieve 
kindzorg en voor Jeugdhulp.

Kijk verder op www.pgb.nl en www.regelhulp.nl/wat-is-een-pgb/
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