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Van de redactie 

Themanummer over de naasten van mensen met MS 

Al een aantal jaren kiest de MSzien-redactie in september voor een themanummer. Dit jaar is gekozen 
voor het thema ‘MS en naasten’. Een mooi onderwerp maar wie zijn dat, je naasten? Nou, in feite heel 
veel mensen en niet bepaald een onderwerp waar je in één nummer klaar 
mee bent. 

Zelf ben ik een ‘moeder met MS’ en ik was daarom benieuwd naar het verhaal 
van Hanneke Hulst, dochter van een moeder met MS. Hoe ervaar je dat, als je 
moeder MS heeft? Inmiddels is Hanneke MS-onderzoekster in Amsterdam én 
schrijft daarover columns voor MSweb. Haar verhaal gaat behalve over haar 
moeder ook over de samenwerking met collega’s en de uitbreiding van 
interdisciplinair onderzoek. Een mooi, interessant verhaal. 

Jolette sprak met Nicolette de Vroedt. Zij is mantelzorgster van haar man, 
moeder van vier kinderen, werkzaam als kraamverzorgster, plus host van de 
MSweb ‘Partner-mailgroep’. De mailgroep telt zo’n 175 leden en heeft contact 
met elkaar via de mail én af en toe ‘in het echt’, op bijeenkomsten. Nicolette 
vindt het ‘heel fijn om ervaringen te kunnen delen’. 

Marijn interviewde Babet Kuckelkorn (30), een vrouw die MS heeft en als trainer/adviseur bij een instelling 
werkt die zorg verleend aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Via de MS Vereniging 
heeft ze nu een cursus gevolgd als ervaringsdeskundige op het vlak van chronisch ziek zijn en werk en geeft 
nu telefonisch advies aan leden van de MS Vereniging. 

Heel leuk is het verhaal van Nel over ‘de hond als naaste’. Ze schreef al eens over hem, maar dit keer begrijp 
je nog beter hoe belangrijk haar hulphond voor haar is en hoe blij ze er mee is. Een echte ‘naaste’. 

Een zeer betrokken naaste is de moeder van Boaz, een ‘bekende MS-er’ vanwege een succesvolle 
stamcelbehandeling. Na een crowdfunding-actie onderging hij een behandeling in Zweden en zijn moeder was 
al die tijd bij hem. 

Ik kan natuurlijk het hele nummer verklappen maar ik zou zeggen: ga vooral snel verder lezen in dit mooie 
nummer van MSzien. 

Namens de redactie van MSzien: Veel Leesplezier! 
Nora Holtrust, hoofdredacteur MSweb 
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Partner van … 

Met een themanummer over naasten kun je niet om de partners heen: zij zijn immers één van de meest 
nabije naasten. Maar partner zijn van iemand met MS valt soms niet mee – zeker als er ook mantelzorg 
nodig is. Sommige mantelzorgers voelen zich alleen staan en hebben behoefte aan ondersteuning en 
begrip. Die zoeken en vinden ze onder andere bij lotgenoten. Toch blijken er voor mantelzorgers vaak 
veel meer vormen van steun mogelijk te zijn dan ze denken. 

Door: Jolette van Eijden 

Vanwege de vraag naar lotgenotencontact heeft MSweb vijftien jaar geleden de mailgroep @partnersvan 
opgericht. Het is een besloten e-mailgroep voor partners van mensen met MS.  

Nicolette en Willem 
Nicolette de Vroedt, host van de mailgroep, weet uit eigen ervaring hoe 
belangrijk het contact met lotgenoten is. Nicolette (1960) is parttime 
kraamverzorgende, daarnaast is ze mantelzorgende partner van Willem (1956), 
moeder van vier kinderen en oma van vier kleinkinderen. 

Sinds 1997 weet Willem dat hij MS heeft. Tot drie jaar geleden ging hij nog op 
therapeutische basis naar zijn werk, maar nu zit hij volledig thuis. Contact met 
lotgenoten is voor Nicolette een verademing. 

“Bij hen kun je je verhaal kwijt. Partner zijn van iemand met MS is voor 
iedereen anders, maar oh, zo herkenbaar. Het delen van je zorgen, ervaringen 
en tips uitwisselen, de herkenning in elkaars verhalen, begrip ontvangen…, het 
kan voor een enorme opluchting zorgen. Daardoor voel je je minder eenzaam en dat maakt het wat lichter 
voor jezelf. Want als mantelzorgende partner voel je je vaak alleen en onbegrepen. Zo’n groep werkt dan als 
een fijne uitlaatklep.” 

De groep kent inmiddels 175 leden en groeit nog steeds. Er zijn veel ‘meelezers’ die niet of zelden reageren 
op de mailtjes, weet Nicolette. “Maar ik weet dat ook zij veel hebben aan de groep. Soms komt er een reactie 
waarin staat: ‘Ik lees al jaren mee, maar nu wil ik graag reageren.’ 

De helft van de nieuwe deelnemers stelt zich voor in de groep en legt zijn of haar situatie uit, de anderen 
schuiven stilzwijgend aan. Beide is goed. Ik heb het nooit onderzocht, maar ik vermoed dat zeker driekwart 
van de leden ook echt mantelzorger is voor hun partner.” 

Gespreksonderwerpen zijn heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan over op vakantie gaan, nieuwe medicijnen, 
de werkzaamheid van wietolie, incontinentie, impotentie, hulpmiddelen, financiële zaken, pgb, tijdelijke 
opvang, noem maar op. 

Hulp van buiten 
Mantelzorg voor een partner kan soms zwaar zijn en gesprekken met lotgenoten geven dan enige verlichting. 
Toch is er meer ondersteuning beschikbaar dan veel mantelzorgers denken, alleen weten ze de weg naar 
deze ondersteuning vaak moeilijk te vinden. 

Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben kosteloos 
onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten omschrijft 

Nicolette en Willem 
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cliëntondersteuning als “gratis beschikbare algemene meedenkvoorziening voor iedereen in de bevolking die 
daaraan behoefte heeft in verband met vragen over wonen, zelfstandig leven, participatie, onderwijs en werk”. 

Een cliëntondersteuner helpt de situatie onder controle te krijgen en een weg te vinden naar oplossingen. 
Indien nodig helpt een cliëntondersteuner gerichte aanspraak te doen op de gemeente, de 
Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Ook mantelzorgers kunnen ondersteuning nodig hebben en deze aanvragen. Toch blijkt uit onderzoek dat vier 
op de tien mantelzorgers niet goed weten waar zij terechtkunnen voor ondersteuning. Gemeenten zouden 
daarom actiever mantelzorgers moeten benaderen, informeren en hun indien nodig ondersteuning bieden. De 
Wlz biedt de mantelzorger bijvoorbeeld mogelijkheden om de zorg voor zijn of haar partner tijdelijk over te 
dragen. ‘Respijtzorg’ wordt dat genoemd. 

Mezzo 
Mantelzorgers kunnen behalve bij lotgenoten ook steun zoeken bij Mezzo, de 
landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Mezzo biedt 
mantelzorgers een luisterend oor, advies en informatie. Mede hiervoor is de 
Mezzo Mantelzorglijn in het leven geroepen. 

Ook adviseert ze lidorganisaties, gemeenten en zorgaanbieders die met 
mantelzorgers samenwerken, en ondersteunt hen daarbij. Daarnaast is Mezzo gesprekspartner voor politiek 
Den Haag. Daar behartigt ze de belangen van mantelzorgers. 

Mezzo is er een groot voorstander van dat mantelzorgers hun zorgtaak goed kunnen inpassen in hun dagelijks 
leven en ook ruimte overhouden voor andere, eigen activiteiten. Daarnaast pleit Mezzo ervoor dat iedere 
mantelzorger een uitnodiging krijgt voor een Wmo-gesprek. Wanneer blijkt dat mantelzorgers uit 
kostenbesparing structureel worden ingezet of wanneer ze worden overbelast, grijpt Mezzo in. 

Andere initiatieven 
De ’partners van’ hebben niet alleen via e-mail contact; ze ontmoeten elkaar ook geregeld in het echt. “Dat 
hebben we in het leven geroepen naar aanleiding van de kinderkampen van MS-Anders”, verklaart Nicolette. 
“Voor de kinderen werden deze kampen georganiseerd, maar er was nog niets voor de partners, terwijl daar 
wel behoefte aan was. 

We hadden al een paar keer zelf een partnerbijeenkomst georganiseerd, maar dat was heel lastig voor elkaar 
te krijgen. Nu haken we aan bij de partnerbijeenkomsten van MS-Anders, die vier keer per jaar plaatsvinden in 
Amsterdam. Dan worden er bepaalde thema’s besproken die op dat moment leven of waar behoefte aan is. 
En dat is fantastisch. Je ziet en spreekt andere partners en het is heel fijn om je ervaringen te kunnen delen.” 

Naast de partnermailgroep van MSweb en de partnergroep van MS-Anders, is er sinds drie jaar ook de 
besloten Facebookgroep ‘Partners van MS’. Daarnaast zijn er nog diverse regionale initiatieven voor partners 
van mensen met MS. 

Begrip 
Nicolettes ervaring is dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan begrip van de omgeving en de familie. 
“Het lijkt voor de buitenwereld vaak wel goed te gaan, omdat die maar één moment ziet. Dan denkt men: het 
valt allemaal best wel mee. Maar soms is dat schone schijn. In deze groep kun je dan lekker je verhaal en je 
frustraties kwijt. En je deelt je verdriet over je relatie die niet meer gelijkwaardig is. 
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Zo delen we ook het gemis van wederzorg: van een arm om je heen wanneer je dat als mantelzorger zelf even 
nodig hebt. Je trekt het allemaal wel, zolang je zelf gezond blijft. Maar zodra een kink in de kabel komt en je 
zelf zorg nodig hebt, dan is die arm er niet. Ook daarvoor is deze groep heel fijn. Je leert veel van elkaar. 
Vooral dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Dat mag ook en daar moet je je niet schuldig over voelen. 

Zo lang je goed voor jezelf zorgt, kun je er ook voor de ander zijn. Ik heb door schade en schande geleerd om 
zo nu en dan de boel de boel te laten en voor mezelf te kiezen. Ik weet dat veel partners dat ook wel zouden 
willen, maar het niet doen of niet kunnen.” 

Meer informatie: 
• Onze Mailgroep voor partners van mensen met MS:  www.msweb.nl/trefpunt/partnersvan/ 
• Website voor mantelzorgers: www.mezzo.nl/ 
• Mezzo Mantelzorglijn, voor vragen en een luisterend oor: telefoon 0900-2020496 (€0,10 p/m). 
• De eerstvolgende partnerbijeenkomst van MS-Anders is op 6 oktober 2018 van 10.30 tot 12.00 uur op 

het kantoor van Stichting MS-Anders, Overschiestraat 59a, 1062 XD Amsterdam, 020-6116666. 
www.ms-anders.nl/ms-partnergroep/ 

• Besloten Facebookgroep ‘partners van MS’ www.facebook.com/groups/990024807687760/ 
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MS = Teamsport 

Column Hanneke Hulst 

Als kind van een moeder met MS was het me al snel duidelijk dat het hele gezin “meedoet” aan het 
hebben van MS. Meestal hield dit in dat wij rekening hielden met het energielevel van ons “moekie” en 
net iets vaker de handen uit de mouwen staken in de huishouding dan onze vriendjes en 
vriendinnetjes. 

Soms imiteerden mijn broers en ik haar door bijvoorbeeld ’s middags ook op 
de bank te gaan liggen. Vanaf de andere bank volgde dan een zucht en een 
geërgerd “waarom lig jij er zo bij, jij hebt toch geen MS?” Nu ik (al geruime 
tijd) puber af ben, snap ik deze opmerking overigens veel beter dan toen. 

MS heb je niet alleen, ook als onderzoeker niet. Vanuit verschillende 
disciplines wordt er hard gewerkt aan allerlei aspecten van deze ziekte. Zo 
vormen de oorzaak en moleculaire eigenschappen van MS de materie waar 
de fundamentele onderzoekers zich op richten. 

Verzameling van experts 
Neurologen en radiologen houden zich onder andere bezig met het monitoren van mensen met MS om de 
effectiviteit van de behandeling te bepalen. 

Een andere belangrijke speler in het verhaal is de revalidatiearts, die zoekt naar manieren om het leven met 
de symptomen van de ziekte zo dragelijk mogelijk te maken, terwijl de bedrijfsarts onderzoekt hoe mensen 
met MS zo lang mogelijk aan het werk kunnen blijven. 

Maar ook de (neuro)psycholoog, de MS-verpleegkundige, de fysio- en ergotherapeuten, de maatschappelijk 
werker, en de neurowetenschapper spelen een belangrijke rol in het geheel. Het is een bonte verzameling van 
experts waarvan ik er vast en zeker nog een aantal niet genoemd heb, excuus daarvoor. 

Veel van bovenstaande experts werken nauw met elkaar samen in interdisciplinaire teams om de zorg voor 
mensen met MS zo optimaal mogelijk te maken. Binnen het onderzoek wordt samenwerking ook steeds 
belangrijker gevonden. 

Nationale wetenschapsagenda 
Recentelijk heb ik zelf aan een onderzoeksaanvraag gewerkt voor de nationale wetenschapsagenda (NWA)* 
waar een van de speerpunten het consortium (onderzoeksteam) betreft. Zijn alle belangrijke partijen betrokken 
bij het onderzoek? Is het onderzoeksteam interdisciplinair? Ben je in staat om met je consortium van bench to 
bedside te denken (van fundamenteel tot toegepast)? 

Met een belangrijke wetenschappelijke vraag ben ik de boer opgegaan – langs alle relevante collega’s, maar 
ook langs mensen met MS. In eerste instantie vond ik het spannend. Vinden ze het wel een goed idee? 
Kunnen we elkaar voldoende vinden in het idee, etc. 

Na de eerste positieve reacties werd ik zelfverzekerder, maar bovenal merkte ik dat door met zoveel 
verschillende experts te praten, het idee elke keer wat veranderde. Je schaaft het idee een beetje bij, je voegt 
er iets aan toe. Door andermans gedachten te horen, die gebaseerd zijn op een ander deel van het MS-
verhaal, is het uiteindelijke onderzoeksplan mooier geworden. Completer. Dat is enorm waardevol. Of het ook 
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succesvoller is, moeten we afwachten. Eind oktober krijgen we te horen of we door mogen naar de volgende 
ronde. 

Maar voor mij als onderzoeker is er al winst behaald. Ik heb ontzettend veel geleerd van de mensen die ik in 
de afgelopen twee maanden uitgebreid heb gesproken. MS-onderzoek doen is teamsport. Net zoals het 
hebben van MS teamsport is. Rest mij niks anders te zeggen dan: samen staan we sterk! 

* De NWA is tot stand gekomen doordat mensen uit de maatschappij vragen konden aanleveren. Uit de meer 
dan 12.000 vragen die zijn ingediend, zijn 25 “routes” gedefinieerd. Onderzoeksthema’s waarvan Nederland 
vindt dat er aandacht aan besteed moet worden. 
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Op het werk 

Naasten op het werk 

Het is fijn een warm netwerk aan naasten te hebben. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor wie MS 
heeft. Mensen die bekend zijn met de situatie en zo nodig hulp kunnen bieden zijn dan onmisbaar. Dit 
kunnen familieleden of vrienden zijn, maar als je werkt zeker ook collega’s. Al is de verhouding vaak 
wel heel anders. 

Door: Marijn de Vries 

Babet Kuckelkorn (30) heeft zelf MS en werkt als trainer/adviseur bij Pameijer 
(een instelling die zorg verleend aan mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking ). Via de MS Vereniging heeft ze ook een cursus gedaan 
als ervaringsdeskundige op het vlak van chronisch ziek zijn en werk. Ze geeft 
telefonisch advies, maar zoals ze zelf zegt: “Ik zou het interessanter vinden als 
je mij eens een hele dag inhuurt om workshops of trainingen te geven, want dat 
is een beetje waar mijn kracht zit. Dus dat ga ik nog doen voor hun.” 

Energie 
Werken met MS is niet altijd makkelijk, maar volgens Babet wel belangrijk: “Als 
je niet meer werkt, dan stap je er een beetje uit. Ik geloof dat je door jezelf uit te 
dagen ook gezonder blijft. Daar krijg je energie van.” Maar MS of niet, volgens 
haar is een goede balans heel belangrijk: “Als je iets doet wat je eigenlijk niet 
zo leuk vindt, dan is dat is indirect ook niet goed voor je gezondheid.” 

Collega’s 
Werken betekent natuurlijk ook contact met collega’s. “Voor mij spelen collega’s een belangrijke rol” vindt 
Babet, “Als het contact met hen niet fijn is, ga je met tegenzin naar je werk.” En dat vergt weer kostbare 
energie, terwijl je juist energie uit je werk wilt halen en mee wil blijven doen ondanks de MS. 

Maar collega’s kies je niet zelf en zij kiezen jou niet. 

En als daar nog een, vaak relatief onbekende, chronische aandoening bij komt kijken kan dat overbezorgdheid 
of juist onbegrip opleveren. Dat is dan weer negatief voor de werksfeer en zo kom je in een vicieuze cirkel. “Ik 
probeer altijd wel zo open en eerlijk mogelijk te zijn, en mijn kwetsbaarheid niet te verbergen” vertelt Babet, 
“Dat wekt sympathie en ook nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid kan ertoe leiden dat collega’s toenadering 
zoeken.” Ze weet uit ervaring dat als je een vertrouwensband kunt opbouwen met je collega’s, zij ook sneller 
vragen durven te stellen. 

Openheid 
Maar het is niet altijd makkelijk open te zijn naar mensen die je niet heel goed kent. En je kiest je collega’s nu 
eenmaal niet zelf uit. De trainer/coach herkent dit wel: “MS kan heel zwaar vallen bij anderen.” De mensen 
met wie je werkt kunnen bijvoorbeeld het gevoel krijgen dat ze zaken van jou over moeten nemen om je te 
ontzien en daardoor kunnen kromme werkomstandigheden ontstaan. 

Babet vertelt uit eigen ervaring: “Ik heb dat wel met een vorige manager gehad, die zei: ‘Gezien je gezondheid 
is het misschien beter dat je dat niet doet.’ Daar ben ik juist allergisch voor, dan denk ik ‘ik bepaal zelf wel 
wanneer ik iets wel of niet kan.”  
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Daar speelt openheid dus een belangrijke rol. Als collega’s weten wat er aan de hand is én wanneer ze aan de 
rem moeten trekken, ontstaan er ook geen misverstanden. Babet voegt daar als ervaringsdeskundige aan toe: 
“Ook als je geen MS hebt kan het fijn zijn dat als je te hard loopt, collega’s dat zien en je daar op aanspreken. 
Natuurlijk is dat extra belangrijk als MS hebt dat je daarop let, maar ik denk dat 
het sowieso fijn is als collega’s op je letten en waarschuwen als zij denken dat 
je teveel aan het doen bent.” 

Betutteling 
Maar er is wel het risico betutteld te worden. Dat mensen op eigen gezag 
beslissen wat jij wel of niet kan. “Ik zou het collega’s kwalijk nemen als ze dat 
zouden doen zonder het met mij te overleggen,” vertelt Babet, “Dat ze zeggen 
‘laten we Babet maar ontzien, die heeft MS’, dat zou ik echt erg vinden.” 
Openheid van zaken is dus ook om die reden belangrijk, dan weet iedereen 
waar hij of zij aan toe is. 

Lees hier meer over de MS-coaches van de MS Vereniging 
Lees online de brochure ‘MS en Werk’ van de MS Vereniging 

Brochure MS en Werk, een uitgave 

van de MS Vereniging Nederland 
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De hulphond als je naaste 

Mijn hond heet Dax. Hij is een zwarte Labrador en de perfecte hulphond voor mij. Hij is heel makkelijk, 
vindt alles goed, is zelden bang, probeert alles, reageert enthousiast op andere honden leuk of vindt ze 
hooguit niet interessant. Hij voelt echt als een verlengstuk van mezelf en is nog leuk ook! 

Door: Nel Achterhes 

Ik geniet van hem als hij blij is. Als we in het weiland zijn en hij voor me uit 
dartelt, als we op een nieuw paadje lopen en hij verrukt is om alle nieuwe 
luchtjes daar. Het is jammer dat hij niet tegen me aan kan liggen op de bank. 
Hij zou dat vast graag willen en ik ook. 

Minder leuk is het als we ‘s avonds voor de laatste ronde de deur uit moeten. Ik 
ben moe en heb hem wakker moeten maken. Hij moet dan de voordeur 
openmaken. Slaperig staat hij voor het touwtje…..en doet niks. Wel sloom 
snuffelen aan de buitenlucht die door de kier te ruiken valt. En ik kan 
commando’s geven wat ik wil, vijf keer, zes keer. Met slappe oortjes staat hij 
daar, roerloos. 

Hij geeft 
Hij helpt mij door alles op te rapen wat ik laat vallen. Ik zit in een elektrische rolstoel en kan niet bij de vloer; 
Dax raapt zelfs muntjes en mijn pinpas op. 

Hij heeft geleerd om met zijn snuit mijn ene been over de andere te wippen, zodat ik met over elkaar geslagen 
benen kan zitten. Hij trekt deuren open (mits er een touwtje aan hangt) en duwt ze weer dicht. Hij helpt met 
het uittrekken van mijn jas door eerst aan de ene mouw en dan aan de andere mouw te trekken. Ik heb hem 
geleerd om de klep van de afwasmachine dicht te duwen. 

Toen ik nog steunkousen droeg trok hij ze uit met een soort haak. Daardoor had ik destijds ’s avonds geen 
thuiszorg nodig. Kortom: hij geeft mij zelfstandigheid. Ik hoorde onlangs over een hulphond die zelfs 
boodschappen uit het schap pakt en bij de kassa op de band zet! 

Het was wel wennen 
Het kostte me wel veel energie om aan hem te wennen. Ik had nooit een hond gehad en wist niet hoe een 
hondenbrein werkt. Alles wat ik doe of juist niet doe heeft betekenis voor hem – maar op een andere manier 
dan ik dacht. Stel dat hij bijvoorbeeld blaft naar bezoek dat aanbelt, en  je wilt dat niet. Mijn neiging was om 
hem dan te corrigeren door hem vermanend toe te spreken. Maar dat is juist niet de bedoeling. 

Bij de Stichting Hulphond, waar mijn hond vandaan komt en misschien ook wel bij andere organisaties, 
werken ze met honden volgens het principe: ongewenst gedrag negeren, gewenst gedrag belonen. Dan wordt 
een hond niet angstig en dat is weer goed om hem open te houden voor nieuwe leerervaringen. Dus bij het 
blaffen als de bel gaat is het devies: voordat hij gaat blaffen al complimenten geven dat hij nog stil is en dat 
herhalen zodat hij ook stil blijft als de bel gaat. Dat is natuurlijk lastig trainen als er ineens een vriendin aan de 
deur staat. Beter schakel je een bekende in die een keer of vijf de bel bedient. Om te oefenen. 

Wat minstens zoveel energie kostte is om mensen hem niet te laten aanhalen. Steeds meer voorbijgangers 
weten wel dat het niet de bedoeling is dat je een hulphond aanhaalt, maar voor een aanzienlijk deel is het heel 
moeilijk om niets te doen. Ze voelen zich bot als ze zo’n lieve hond geen aandacht geven. Ik heb zelfs 
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meegemaakt dat een mevrouw al aaiend zei: ”Het mag zeker niet hè”. Toch is het belangrijk dat je een 
hulphond geen aandacht geeft. Hij moet zijn baasje het leukst en belangrijk blijven vinden en daarvoor willen 
werken. 

Al met al vond ik de beginperiode een vermoeiende tijd. Ik had een week vrij genomen van mijn werk, maar 
dat was niet genoeg.  Nou ben ik nogal een stresskip en perfectionist dus het kan best dat ik er zwaarder aan 
tilde dan iemand die meer ontspannen is aangelegd. 

Overal mee naar binnen 
Ik kom op de meeste plekken makkelijk met hem binnen. Door het VN Verdrag inzake de Rechten van 
Mensen met een Beperking is het nu in de wet geregeld dat een hulphond in alle openbare gelegenheden 
mee naar binnen mag: cafés, restaurants, winkels. Het levert nog wel problemen op als ik een hotel of B&B wil 
boeken. Dan schijnen er ineens veel gasten te komen met ‘een hondenallergie’. 

Hoe kom je aan een hulphond? 
Het begint met een aanvraag bij je zorgverzekeraar. Daarbij kan een hulphondenorganisatie helpen. Als je 
aanvraag is toegewezen zijn er twee opties. Je kunt je eigen hond opleiden tot hulphond als hij daarvoor 
geschikt is. Daarbij helpt de stichting Bultersmekke. 

Je kunt ook een bijna kant-en-klare hulphond krijgen van een organisatie die hulphonden opleidt. Dat zijn er in 
Nederland meerdere.  Eerder heb ik daarover al een artikel geschreven, “Een hulphond, helpt die bij MS?“. 

 Hulphondenscholen waarmee je je eigen hond kunt opleiden: 
• Hulphondenschool De CLiCK 
• Stichting BultersMekke 
• Stichting Signaalhond. Deze organisatie leert dove of slechthorende mensen om hun eigen hond op te 

leiden tot signaalhond 

Scholen die zelf hulphonden opleiden: 
• Stichting Hulphond Nederland 
• Stichting Assistentiehond Nederland 
• Stichting Personal Service Dogs 
• Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds 
• Martin Gaus Geleide- & Hulphondenschool 
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Het relaas van een moeder 

‘Samen dragen. Dat is het enige wat je kan doen als naaste’ 

Ze is zijn moeder, zijn naaste. Ze loopt het hem mee, leest mee, leeft mee. Is er voor hem, ondersteunt 
hem waar nodig, maar het blijft altijd moeilijk. “Als ouder sta je erbij en kijk je ernaar”, zegt Renée 
Spermon-Marijnen, moeder van Boaz Spermon. 

Door: Marjolein van Woerkom 

Het was in 2012, op het moment dat hij net zijn baan en huis had opgezegd om 
een jaar in Australië te gaan werken. Hij kreeg een infectie aan zijn oog. Bo zei 
meteen: ‘Volgens mij is het MS. Ik heb het nagezocht.’ Maar ik wilde het niet 
geloven. Ik zei het hem: ‘Schat er zijn nog zoveel andere oorzaken mogelijk’. 
De infectie trok weg. Een mri werd er niet gemaakt. 

Tot enkele maanden later, toen een infectie zijn andere oog trof. We schrokken 
heel erg. We besloten een mri te laten maken. Op de dag van de uitslag 
hebben we er een uitje van gemaakt. We zijn eerst naar het Rijksmuseum 
geweest, maar daar loop je dan toch niet heel ontspannen rond. Eigenlijk 
wisten we het al: het kan niets anders zijn dan MS. 

De familie werd bijeengeroepen: mijn man Jacques, onze vier kinderen en ik. 
Allemaal zaten we rond die houten tafel in ons huis in Den Bosch, dat we elf 
jaar eerder hadden gekocht en verbouwd. Hoe nu verder? 

Familieberaad is bij ons erg belangrijk. We zijn zo verbonden met elkaar. We zijn sterk. Wij storten niet in. Bij 
al onze kinderen zie je die mentaliteit. Het komt door onze achtergrond. Jacques is kampkind. Hij is alles 
verloren. Ons gezin is zijn wereld. Alles wat daarbuiten gebeurt, is vrijwel onbelangrijk. Ik ben in een veilige 
omgeving opgegroeid. Bij ons thuis kon alles en overal was een oplossing voor. Daardoor kan je veel aan in 
het leven. Daarnaast ben ik Maagd, dus erg pragmatisch.” 

“Bo ging gewoon naar Australië, geen jaar, maar drie maanden, al backpackend. Een bevriende neuroloog in 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis zorgde ervoor dat hij daar zijn interferon kon krijgen. Bo had de beste tijd van 
zijn leven. MS was een schim geworden. Hij solliciteerde via skype en kon bij zijn terugkomst meteen aan het 
werk. 

Onze oudste drie kinderen zijn allen arts. Maar Bo wilde dat niet. Hij studeerde sociale geografie en ging aan 
het werk bij een groot vastgoedbedrijf. Hij was lekker aan het werk, trainde veel, lette op zijn eten. Zonder 
medicijnen ging het prima. Helemaal fijn. We besloten gezamenlijk niets te vertellen aan zijn werkgever.” 

“Tot 2015. Bo kreeg tintelingen in zijn been. We schrokken enorm. Paniek. Hij kwam terecht in een 
revalidatiecentrum voor vier maanden. Lopen ging niet meer. Dat sneed me zo door mijn ziel. We hebben 
samen gehuild. 

Ik weet nog hoe druk ik me maakte over de zaken die daar slecht geregeld waren. Dat is me zo bijgebleven. 
Ze hadden daar echt totaal geen verstand van MS. Als oud-fysiotherapeut wist ik exact wat er nodig was. 
Fysio is erg belangrijk om soepelheid in je lijf te brengen bij spasmen, maar daar wilden ze niet aan. 
Daarnaast zat hij eerst op een niet-zelfstandige afdeling, maar toen hij na enkele weken zelf naar het toilet en 

Renée Spermon-Marijnen, moeder 
van Boaz Spermon 



  September 2018, nummer 3 (Jaargang 17) Pagina 13 

onder de douche kon, leek het ons vanzelfsprekend dat hij overgeplaatst kon worden naar de zelfstandige 
afdeling. Dat bleek niet het beleid te zijn. Mij werd duidelijk gemaakt dat hij pas overgeplaatst kon worden als 
er iemand zijn plek op de niet-zelfstandige afdeling kon innemen. Ik heb me daarover toen vreselijk druk 
gemaakt bij de directie. Het leek er alleen om volle kamers en geld te draaien, niet om de patiënt. De volgende 
dag stuurde Bo een berichtje dat hij was overgeplaatst.” 

“Eenzelfde ervaring hadden we met de klinisch revalidatiearts die van tevoren al stelde dat Bo nooit meer zou 
kunnen lopen. Ik had als fysiotherapeut allerlei ideeën hoe we hem letterlijk weer op de been konden brengen, 
maar zelfs een loopband wilde ze niet proberen. Ze zei dat hij maar gelukkig moest zijn dat hij nog bij zijn 
ouders kon wonen. Hij was toen 32! Welke jongen van die leeftijd wil er bij zijn ouders wonen?? Thuis zijn we 
gaan oefenen. Zwemmen, traplopen. Met moeite is het hem gelukt. Ik wilde echt weer terug naar die arts en 
zeggen: kijk dan, hij loopt. Het is hem gelukt.” 

“Bo zocht en zoekt alles uit. Pluist het hele internet uit. We zijn ons samen gaan oriënteren. Wat is er in de 
wereld op MS-gebied? Het is een groot voordeel dat we als familie allemaal in het medische vak zitten. We 
kennen het jargon, zijn gewend medische artikelen door te nemen. Ik heb altijd met hem meegelezen, dus 
toen hij op het idee kwam van stamceltherapie, stonden we meteen vierkant achter hem. Ik had heilig 
vertrouwen in hem. ‘Als jij denkt dat dit moet, dan moet dit.’ Als ik in zijn schoenen had gestaan dan had ik 
hetzelfde gedaan. We willen niet lijdzaam afwachten. 

Hij zamelde via crowdfunding in onvoorstelbare korte tijd het benodigde bedrag in om in Zweden een 
stamceltransplantatie te ondergaan. Hij heeft zo’n spirit, dat ik me af en toe afvraag, waar haal je het 
vandaan? Hij heeft alles zelf bedacht en zelf geregeld. Ik was en ben zo trots op hem. Het is voor hem soms 
niet makkelijk. Zijn broers en zussen hebben allemaal carrière gemaakt, hebben een gezin. Hij is een andere 
weg ingeslagen en staat met beide benen in de modder. Hij heeft andere prioriteiten.” 

“Ik ging mee naar Zweden. Elke dag bezocht ik hem van 12.00 tot 20.00 uur in het ziekenhuis. In het 
naastgelegen parkje aten we ciabatta met ham en kaas, die ik altijd voor hem meenam. We hebben daar 
ontzettend veel gepraat, maar ook veel plezier gehad. Ik denk dat dat hetgeen is wat je als naaste kan bieden. 
Het is dramatisch als je je kind ziet lijden. Jacques en ik hadden dat al eerder meegemaakt. Onze dochter 
heeft een nierprobleem, een van onze zonen is gescheiden. We zijn gewend dat kinderen zorg met zich mee 
brengen, maar als ouder sta je erbij en kijk je ernaar. Je kan niets doen, terwijl hun wereld instort. Het enige 
wat we voor Bo kunnen doen, is er voor hem zijn en twee harinkjes meenemen als we bij hem op bezoek 
gaan. Daarom is het ook zo fijn dat wij als ouders veel vrienden en kennissen hebben. Zij steunen ons weer 
en houden ons overeind.” 

 “Bo is zo bevlogen en probeert het maximale uit zijn leven te halen. Natuurlijk 
zie ik ook zijn twijfels: over werk, over relaties enzovoort, maar hij loopt er niet 
voor weg. Laatst had hij een bruiloft en het was de bedoeling dat iedereen in 
een tent zou blijven slapen. Dan kan je bij voorbaat zeggen: dat gaat niet, maar 
hij heeft het geprobeerd en het ging. Hij en zijn vriendin hebben zelfs nog 
gedanst. Dat is toch fantastisch? 

Bo gaat voor maximaal. Dat is een familieding. Hij doet nu een studie bij de 
EMA, European Medicine Agency. Wie weet belandt hij ooit toch nog in die 
medische wereld, waar hij altijd zo wars van was. Ik zie hem wel uit die 
vastgoedwereld stappen. Als je eerst moet gaan rusten, voordat je een 
afspraak hebt met een klant en je moet je targets elke week weer halen, dan 
kan je je wel eens afvragen: is dit het nu? Is dit wat ik wil? Je moet ook leven. 
Die spiegel wil ik hem voor houden.” 

Boaz Spermon 
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“Ik loop met hem mee. Dat is wat ik kan doen. Als hij 50.000 handtekeningen weet op te halen om 
stamceltherapie naar Nederland te halen en mag spreken in de Tweede Kamer, sta ik hem, op gepaste 
afstand, bij. ‘Houd de regie’ heb ik telkens tegen hem gezegd. Laat andere belanghebbenden niet met jouw 
punt aan de haal gaan, want dat krijg je dan nooit meer terug. Ik heb dertig jaar in de politiek gezeten. Ik weet 
hoe het werkt. Als je even niet oplet, zagen ze de poten onder je vandaan. 

Hij zoekt alles uit. Een pak met elektrodes die je stimuleren om beter te lopen? Ik ga met hem mee, maar zeg 
hem ook eerlijk als ik daar grote twijfels bij voel. Nu heeft hij een nieuw revalidatiecentrum gevonden in 
Woerden. ‘Dat is misschien wel iets voor jou’, zeg ik hem dan. Mogelijk gaan we samen ook hierop af. Dat is 
het enige wat je kan doen als naaste. Samen dragen.” 

Curriculum Vitae 
Renée Spermon-Marijnen is getrouwd met Jacques Spermon. Ze hebben vier kinderen en zeven 
kleinkinderen. Samen met haar man had ze een fysiotherapiepraktijk in hun voormalige woonplaats 
Berlicum. Daarnaast was ze zo’n dertig jaar actief in de politiek voor de VVD. 

Zodra de kinderen uit huis waren, verhuisden ze in 2000 naar Den Bosch. “We zijn stadsmensen. 
Jacques ging tien jaar eerder met pensioen dan ik, dus in een stad is er voor hem dan ook genoeg 
te doen. Daarnaast hadden we op deze manier genoeg ruimte in huis om kinderen en kleinkinderen 
te laten logeren. Later kon Bo mooi van de ruimte gebruik maken, toen hij tijdelijk bij ons moest 
komen wonen.” 

Renée heeft altijd veel bestuursfuncties gehad en is nog steeds in diverse besturen actief. Een echt 
clubmens noemt ze zichzelf. Nu is ze betrokken bij een van de focusgroepen van de MS 
patiëntenvereniging om geld in te zamelen, opdat deze vereniging weer een stabiele en sterke 
financiële basis krijgt, om van daaruit mogelijk te kunnen participeren in onderzoeken die vanuit het 
patiëntenperspectief als zeer wenselijk worden geacht. 
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Zoektocht naar behandeling denkproblemen 

MS onderzoek in Nederland, #48: drs. Ilse Nauta, 
neuropsycholoog  

Dat mensen met MS lichamelijke problemen hebben en daarvoor nogal eens een medicijn of 
hulpmiddel gebruiken, dat is bekend. Maar dat vier tot zes op de tien ook sterke invloed ondervinden 
op het denkwerk, dat was nog niet zo in beeld. Tot aan de komst in 2017 van het Expertisecentrum 
Cognitie bij het MS Centrum Amsterdam. Waar – naast vele anderen – de neuropsychologisch 
onderzoeker drs. Ilse Nauta verkent hoe die denkproblemen te behandelen. 

Door: Raymond Timmermans  

“Het is heel belangrijk om meer te weten te komen over denkproblemen bij MS, 
ook wel cognitieve stoornissen genoemd. Zowel hoe ze ontstaan als hoe ze het 
beste kunnen worden behandeld. De ene persoon met MS krijgt er vroeg mee 
te maken, de ander later en sommigen nooit. De een heeft er veel last van en 
de ander weer minder. 

Maar het is voor iedereen met MS goed te weten dat het denkvermogen kan 
veranderen en wat daaraan is te doen. Want hoe meer grip iemand ervaart op 
die klachten, hoe beter”, aldus de neuropsycholoog drs. Ilse Nauta (MS-
centrum Amsterdam; onderdeel van de universitaire medische centra in de 
hoofdstad, tegenwoordig kortweg aangeduid als Amsterdam UMC). 

‘Samen’ 
Ze staat eerst even stil bij het thema van deze MSzien: MS heb je samen. “Het is denk ik zinvol dat ook de 
mensen in de directe omgeving van iemand met MS op de hoogte zijn van de cognitieve problemen die er 
kunnen zijn en wat voor strategieën hierbij kunnen helpen, zodat dit hopelijk voor minder beperkingen in het 
dagelijks leven zorgt”. 

Voorbeelden van zulke strategieën zijn: het eigen tempo aanpassen en kort en bondig zijn, omdat iemand met 
MS bij een lang verhaal de draad snel kan kwijtraken. “Ook niet iets haastig voordoen of vertellen, maar juist 
geduld hebben en de tijd nemen”. 

Drs. Ilse Nauta is in deze artikelenreeks de eerste psycholoog, de aanduiding van wetenschappers die zich 
bezighouden met het gedrag van de mens. Om precies te zijn is zij neuropsycholoog, gespecialiseerd in het 
aansturen van gedrag in het hersenstelsel, de neuro. Dan gaat het om leren, begrijpen, onthouden en 
daarover communiceren, kortom het cognitief functioneren. 

Ze heeft aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam daartoe de studie onderzoeksmaster cognitieve 
neuropsychologie gevolgd. Daar hoort de officiële titel Master of Science (MSc) bij, ook wel bekend als 
doctorandus. 

Zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met cognitieve stoornissen. Verzamelterm voor 
informatieverwerking die steeds langzamer gaat, falend geheugen, woordvind- en concentratieproblemen. 

“Hoe dit er in het dagelijks leven uit kan zien, is bijvoorbeeld dat het lastiger is om een gesprek goed te volgen 
zodra er meer mensen door elkaar heen praten. Moeite hebben met het verdelen van aandacht. Met iets bezig 

Neuropsycholoog drs. Ilse Nauta 
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zijn, koken bijvoorbeeld, dan de vraag krijgen stráks wat te doen, en dat dan vergeten. Soms kan het ook wat 
langer duren eer iemand antwoord geeft op een vraag. Allemaal omdat het denkwerk door de MS iets 
ingewikkelder en langzamer is geworden”. 

Kleine vrouw – “ja, 1 meter 63” – bruine ogen; brede, gulle lach. Zeer duidelijk sprekend. Geen arts en dus niet 
in een witte jas. Zegt nog lang niet precies te weten hoe cognitieve problemen bij MS ontstaan, maar wel dat 
diverse processen van invloed zijn. 

Wanneer een rechtstreekse route is geblokkeerd door een laesie in de hersenen, dan moeten er omwegen 
gezocht 

“Zo heeft het krimpen van hersenweefsel hiermee te maken. Ook denken we 
dat de communicatie tussen hersendelen kan veranderen. Stel de 
rechtstreekse route is geblokkeerd door een laesie in de hersenen, dan moeten 
er omwegen gezocht”. En ze laat zien dat dan een denkproces soms niet van A 
naar B loopt via C, maar met een langere weg via D, langzamer en meer 
energie vergend. 

REMIND-MS 
Ilse coördineert een speciale studie van drie behandelingen van cognitieve 
problemen: REMIND-MS. Een studie die is bedacht door de bekende 
Amsterdamse neuroloog dr. Brigit de Jong, de nummer 10 in deze 
artikelenserie. 

De afkorting staat voor ‘Cognitieve REvalidatie en MINDfulness bij mensen met 
MS’. Revalidatie als veelomvattende term voor herstel. Het Engelse 
Mindfulness staat onder meer voor het controleren van het denkwerk. 
“Daarnaast betekent remind onthouden en heeft het zo een link met cognitie”, 
voegt Ilse eraan toe. 

Een jonge onderzoekster, met de klemtoon op de laatste lettergreep als we haar omgeving moeten geloven. 
Practicus, of liever pragmaticus. Niet zozeer op zoek naar hoe iets ontstaat maar wat eraan te doen. 
Symptoomgericht. Wat REMIND-MS aangaat nu pupil van Brigit de Jong. Bij haar terechtgekomen nadat ze in 
haar stage voor neuropsycholoog had gewerkt bij het MS-expertisecentrum Nieuw Unicum in Zandvoort, waar 
meer dan honderd mensen verblijven met een vergevorderde vorm van MS. 

“Ik heb ervaren hoe deze mensen dagelijks worden geconfronteerd met cognitieve problemen, wat een grote 
invloed heeft op hun zelfstandig functioneren, de sociale relaties en dus de algehele kwaliteit van leven. Dit 
heeft me ertoe gebracht te willen bijdragen aan meer kennis over cognitieve problemen bij MS. Ik wil die 
klachten beter kunnen begrijpen en waar mogelijk behandelen”. 

Expertisecentrum Cognitie 
Werkt vanuit het Expertisecentrum Cognitie van het MS-centrum Amsterdam (zie ook aflevering 46). Daar ook 
betrokken bij het poliklinische spreekuur voor mensen die om cognitieve redenen door hun eigen neuroloog, 
revalidatiearts of huisarts zijn verwezen. Tevens met onder anderen hersenwetenschapper dr. Menno 
Schoonheim (artikel #32) scans naziend op cognitieroutes. 

“Cognitieve klachten bij MS zijn te lang onderbelicht gebleven. Maar de laatste jaren is er gelukkig steeds 
meer aandacht voor”. Ilse wijst bijvoorbeeld op de projecten van haar Amsterdamse collega, 

Wanneer een rechtstreekse route is 
geblokkeerd door een laesie in de 

hersenen, dan moeten er omwegen 
gezocht 
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neurowetenschappen dr. Hanneke Hulst . Met als nieuwste Dance for Health, een dansprogramma om 
cognitieve problemen te verminderen. 

Reizen 
Is feitelijk Brabantse, geboren in Eindhoven namelijk. Maar al snel naar Amersfoort verhuisd en daar 
opgegroeid. Daar tweetalig middelbaar onderwijs gevolgd, de helft van de lessen in het Nederlands, de andere 
helft in het Engels. “Daarna heb ik eerst zes maanden gewerkt om geld te sparen en toen een half jaar door 
Australië gereisd”. De smaak van reizen te pakken gekregen: “Ik heb de afgelopen paar jaar met de backpack 
rondgereisd door Panama, Indonesië, Sri Lanka en Thailand. Ik vind het erg leuk en interessant om andere 
culturen te leren kennen en ik hou heel erg van in de natuur zijn”. Familie in Burkina Faso, trouwens. 

Sowieso niet bepaald een stilzitter. Op haar CV staan naast studies ook bijbaantjes als mentor, bijlesdocent 
en practicumbegeleider plus enkele bestuurs- en commissielidmaatschappen. Het prototype van een regelaar. 

Komt ook goed van pas. Want van alle drie de behandelingen van het REMIND-MS-onderzoek is Ilse de 
coördinator. Regelt de praktische zaken en registreert de basisgegevens en resultaten. Het is voor haarzelf 
het zogeheten promotietraject, de route die eind 2020, begin 2021 moet leiden tot de doctorstitel in haar vak. 

Drie behandelingen 
Mindfulness is een van de drie behandelingen in het project. De officiële naam van deze therapie is 
mindfulness-based – dus aandachtgerichte – cognitieve therapie. Gegeven door docenten die zijn geschoold 
bij het in Nijmegen gevestigde Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness. De training bestaat 
uit groepssessies van tweeëneenhalf uur. Daarnaast oefenen de deelnemers thuis de vaardigheden. 

En over mindfulness gesproken, het bewustzijn van jezelf: Ilse doet zelf elke week wel iets aan yoga, een 
methodiek om met lichaamshouding en ademhalingstechniek de geest, het gevoel en het lichaam te 
beheersen. “ Yoga zorgt er ook voor dat je je erg bewust bent van je eigen lichaam en je meer rust in je hoofd 
krijgt”. 

Een tweede behandeling is de cognitieve revalidatietherapie. Hiervoor werkt Ilse ook samen met het in 
Arnhem gevestigde centrum Klimmendaal Revalidatiespecialisten. De deelnemers leren strategieën om de 
cognitieve klachten te compenseren. “Bijvoorbeeld door zichzelf meer tijd te geven door een taak met tijdsdruk 
op te delen in stappen”. Ook deze behandeling bestaat uit groepssessies en opdrachten voor thuis. 

De derde behandeltak heeft het etiket informatievoorziening MS-verpleegkundige. Deelnemers uit deze groep 
krijgen een afspraak met een MS-verpleegkundige die informatie geeft over cognitieve klachten en wat je 
daarmee kunt. Dit aan de hand van informatie die Ilse heeft samengesteld. 

Aanmelden kan nog 
Het onderzoek gaat nog zeker een jaar door. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via 
remindms@vumc.nl , zo legt Ilse uit in het speciaal voor deze gelegenheid gemaakt filmpje wat je hieronder 
vindt. 

Alle voorwaarden zijn te vinden op www.vumc.nl/remindms. Met elke behandeling is ongeveer negen weken 
gemoeid. Het mikpunt is dat in totaal 120 patiënten aan de drie projecten meedoen in ofwel Amsterdam of 
Arnhem. Het doel is vooral de drie methoden met elkaar te vergelijken. 

Tenslotte terug naar de naasten, partners, familieleden of collega’s. “Ik denk dat cognitieve stoornissen ook 
erg beangstigend kunnen zijn voor de relatie, het gezinsleven en het werkleven van iemand met MS. 
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Dit mede omdat het verschijnselen 
zijn waarbij allicht sommigen het 
schrikbeeld krijgen van dementie. 
Terwijl deze problematiek anders 
is. Bij vergevorderde dementie kan 
het zijn dat mensen niet meer 
weten waar ze zijn, in welk jaar ze 
zich bevinden, of wie de mensen 
om hen heen zijn. 

Mensen met MS weten dat 
doorgaans wel en kunnen ook nog 
goed herinneringen uit het 

verleden ophalen. Wat wel vaker 
voorkomt bij mensen met MS is, 

dat zij het moeilijker hebben om nieuwe dingen te onthouden, een gesprek te volgen of de aandacht er goed 
bij te houden als er veel prikkels tegelijk binnenkomen”. 

Mede om dit soort zaken, verdienen naasten speciale aandacht, vindt Ilse. ”Misschien goed te weten dat ook 
voor hen de mogelijkheid bestaat om bij de neuropsycholoog advies te krijgen”. 

Intussen gaat zij volop door met haar zoektocht naar oplossingen voor de cognitieproblematiek. Ze heeft met 
andere wetenschappers trouwens intussen al meegeschreven aan vier publicaties in internationale vakbladen. 
“En ook na het behalen van de doctorstitel wil ik graag verder met onderzoek”. 

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’. 

 

MS onderzoek in Nederland, aan het woord is drs. Ilse Nauta, neuropsycholoog 



  September 2018, nummer 3 (Jaargang 17) Pagina 19 

1000 gezichten van MS: Quirien Scheurs 

“Ik dacht dat het mijn verstandskiezen waren” 

Quirien Schreurs (Oldenzaal, 1990)  kreeg op haar zestiende, na een week met een half verlamd gezicht 
rondgelopen te hebben, de diagnose MS. Middenin haar puberteit, ze was bezig met de MBO opleiding 
verpleegkunde. “Je bent meteen volwassen”. In de serie 1000 gezichten van MS het verhaal van een 
jonge vrouw die haar leven ingrijpend zag veranderen. MSzien vroeg haar hoe ze haar leven weer op 
de rails kreeg. 

Door: Marja Morskieft 

 In het eeuwenoude stadje Oldenzaal, in de schaduw van de 12e eeuwse 
Plechelmusbasiliek, ontmoet ik een echte ‘Tukkerse’, met een lach die de 
toeristische slogan van Oldenzaal (De glimlach van Twente) waarmaakt. 

Quirien Schreurs is een Twentse en verknocht aan Oldenzaal, maar heeft ook 
al wat van de wereld gezien. Al van oudsher was Oldenzaal op de rest van de 
wereld gericht: het is een Hanzestad en het was vroeger de poort naar 
Deventer, Zwolle en het Duitse Westfalen. 

Ook Quirien bereisde de wereld: zo liep ze een half jaar stage in Brisbane, 
Australië, en is ze regelmatig in Spanje te vinden: “droge warmte doet me zo 
goed!” 

Verstandskiezen 
“Ik dacht echt dat het mijn verstandskiezen waren die me een 
gezichtsverlamming bezorgden, maar de tandarts en later de kaakchirurg 
zagen dat anders. Ik werd naar de kinderneuroloog gestuurd en kreeg meteen 
een MRI. 

Binnen een week had ik de diagnose RR MS. Op dat moment was ik net begonnen aan mijn MBO opleiding 
voor verpleegkundige. Ik wilde voor anderen zorgen! Ik wist dat dit geen goed nieuws was, maar besefte niet 
dat dit nooit meer over zou gaan. Eindelijk was ik al heel lang snel vermoeid, erger dan leeftijdsgenoten. Mijn 
familie – Quirien is de oudste van drie zussen- was in shock en verdrietig. Maar ze stonden ook meteen achter 
me. Ik heb nog steeds heel veel steun aan ze. 

De eerste jaren waren heel zwaar, veel aanvallen, ziekenhuisbezoeken, revalidatiecentrum, medicatie 
uitproberen. Ondertussen leefde ik het leven van een 16-jarige: school , bijbaantje, uitgaan met vriendinnen, 
sporten. Alsof er niets aan de hand was, alsof ik alles nog kon. Dat kon natuurlijk niet lang goed gaan, ik 
bracht mezelf aan de rand van uitputting. 

Ik heb het gevoel dat ik nu pas aan acceptatie toekom, dat ik makkelijker mijn dagschema kan aanpassen. Ik 
heb maar voor een uur of vier energie, dat moet ik goed plannen. Zo werk ik ook vier uur per week  als 
administratief medewerkster. Die uren kan ik zelf indelen, dat is belangrijk met mijn energiebeperking.” 

Doener 
Quirien is een doener, een die haar hoofd niet snel laat hangen. Zo voltooide ze niet alleen haar MBO 
opleiding  (“die opleiding was echt geweldig en meedenkend in de ondersteuning: een aangepaste stage werd 
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geregeld, ik kreeg een rustplek”), ze maakte ook de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
af binnen vier jaar. 

“Nog steeds in de zorg, maar niet meer het fysieke gedeelte. Ik wilde wat van de wereld zien, en koos voor 
een stage in Brisbane, Australië, op een school voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het is er ook  warm, 
daar reageert mijn MS goed op. Ik woonde in een studentenhuis. 

Ik kan het iedereen aanraden: vergroot je wereld. Je wordt er volwassen door. Gek genoeg kreeg ik daar echt 
last van mijn verstandskiezen! Ze moesten er onder volledige narcose uit, zo gaat dat daar. Mijn moeder heeft 
flink in de rats gezeten, maar het is allemaal goed gekomen.” Brede lach. 

Haar ervaringsdeskundigheid en professionele competenties gebruikt ze in haar coachingspraktijk: daar helpt 
ze chronisch zieken om hun leven en dagindeling weer op de rit te krijgen, structuur in de chaos te brengen en 
met hun energieprobleem om te gaan. Daar heeft ze zelf immers ook elf jaar ervaring mee. 

Haar advies , met name aan collega-MS’ers: “Onderhoud een goede relatie met de professionals, je 
neuroloog, de MS-verpleegkundige, maar vertrouw ook op je gezonde verstand. Neem de tijd om de diagnose 
te verwerken. Dat verwerken houdt nooit op, je zult steeds weer moeten leren omgaan met de veranderende 
situatie.” 

Bloggen en vloggen 
“Ik ben gaan bloggen en vloggen omdat ik destijds zelf geen informatie vond die bij mijn leeftijd aansloot. Ik 
was bij de regiobijeenkomst van de MS vereniging ook verreweg de allerjongste bezoeker. Inmiddels maak ik 
ook af en toe voor de MS vereniging Nederland een vlog,* en  voor Living Like You. (website van Novartis)**. 

In een interview met het UWV magazine Perspectief *** zegt Quirien dat ze in haar blogs en vlogs aan 
jongeren wil laten zien dat er, ondanks de moeilijkheden die op je pad komen, altijd nieuwe mogelijkheden 
zijn. “Zoiets had ik als puber ook zelf willen lezen! Informatie van iemand van je eigen leeftijd. Te horen: er is 
altijd een plan B.” 

Haar eigen ultieme plan B voor MS: ”Voor mij is dat stamceltransplantatie. Ik waardeer het erg dat de MS 
vereniging Nederland zich hier voor inzet.  Ik hoop echt dat ik deze behandeling, hoe zwaar ook, kan 
ondergaan, voordat ik met de rug tegen de muur sta. Een soort ‘reset’ van mijn afweersysteem, dat zou ik 
willen.” 

“Ik vond het lang moeilijk om te vertellen dat ik MS had. Hoe leg je dat uit aan jonge mensen die geen idee 
hebben wat het is, en die met heel andere dingen bezig zijn? Hoe MS je leven bepaalt? Nu zeg ik het meestal 
meteen bij een ontmoeting:’ Ik heb MS’ en ik leg uit wat het voor mij inhoudt. Dat werkt soms averechts: 
mensen haken af. En soms niet! Zo heb ik een fijne relatie, ik heb het hem ook meteen verteld. Ik vond dat hij 
die eerlijkheid verdiende. 

Haar levensmotto hangt thuis aan de muur: 

 

* perspectief.uwv.nl/artikelen/vlog-quirien-actie-op-wereld-ms-dag 
** livinglikeyou.com/nl/authors/detail/quirien-schreurs 
*** Perspectief Magazine februari 2018 (PDF) 
www.qacounseling.com/nl/counseling-costa-del-sol-quirien-schreurs/ 
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