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‘U heeft eigenlijk een beetje ms’ 
Door�Marc Kruyswijk 

Hoe leg je als opa aan je kleindochter uit dat je multiple sclerose hebt? Zedenadvocaat en 

ervaringsdeskundige Chris Veraart schreef er een kinderboek over. Voor kleindochter Naïma is 

de ziekte inmiddels de normaalste zaak van de wereld.  

Het is nog maar 27 jaar geleden dat de artsen 

vonden dat ze hun patiënt Chris Veraart tegen 

zichzelf in bescherming moesten nemen. Na drie 

weken van intensief onderzoek in het ziekenhuis 

werd hij naar huis gestuurd met de mededeling 

dat ‘het in elk geval geen kanker’ was, in zijn 

hoofd. Pas toen hij thuiskwam realiseerde hij 

zich dat de neuroloog hem niet had verteld wat 

hij dan wél onder de leden had. Na veel 

aandringen, kwam het hoge woord bij de artsen 

eruit. Schoorvoetend. ‘U hebt eigenlijk een 

beetje ms.’ 

 

Multiple sclerose dus. ‘Oh, god, een rolstoel,’ was Veraarts eerste gedachte. Nu, bijna drie 

decennia later, zit hij in die rolstoel, maar is hij er nog steeds. En hoe! Hij schreef boeken over 

zijn ziekte, maakte gedichten die samenhingen met zijn lot, trad regelmatig op in de media over 

zijn toestand en zijn perspectieven en hield ondertussen ook nog de reputatie van vooraanstaand 

zedenadvocaat hoog. Dit najaar verschijnt zijn boek Het geheim van opa Toetoet. Ms uitgelegd 

voor kinderen. En volwassenen. 

 

In het schitterende en warme huis aan de rand van Bergen is Chris Veraart geheel op zijn plek. De 

woning is aangepast, zodat hij met zijn gemotoriseerde rolstoel met veel gemak overal in en uit 

kan. Twee kleinkinderen rennen rond en onderbreken het interview af en toe met vragen die er 

écht toe doen. ‘Opa? Wist je toen eigenlijk zelf wat ms was?’ En: ‘Was je niet bang dan, opa?’ 

 

Veraart beantwoordt de vragen met zichtbaar genoegen. De onbevangenheid die in de toon van de 

vraag ligt besloten, kenmerkt ook de antwoorden die hij geeft. De advocaat is open en eerlijk over 

hoe hij zich voelt en hoe hij zich voelde. Geen geheimzinnigheid. De mensen die dicht bij hem 

staan zijn de mensen die ertoe doen en die verdienen ‘de waarheid’, zoals Veraart het zelf zegt. 

De verschillen met hoe het er 27 jaar daarvoor aan toe ging, dringen zich op.  

 

We hadden het een stuk beter kunnen doen, zegt Chris Veraart er nu over. De artsen wisten heel 

goed wat er aan de hand was, zegt Veraart, zelfs zijn echtgenote wist op dat moment hoe de vork 
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in de steel zat. ,,Ze is zelf arts en zag deze diagnose aankomen. Maar de dokters hadden besloten 

mij nog even ‘niet te verontrusten’ met zulk slecht nieuws.’’ 

 

Nadat hij uiteindelijk op de hoogte was gebracht van zijn ziekte, vertelde hij het aan iedereen die 

het maar wilde horen. En misschien ook aan iedereen die het helemaal niet wilde horen. Overal 

wist men van de ms van Chris Veraart. Behalve zijn kinderen. ,,Ik wilde hen dat besparen. Ik wilde 

niet dat ze zich zorgen zouden maken. Zo’n rotziekte, daar moet je je kinderen niet mee 

belasten.’’ 

 

Inmiddels weet hij beter. ,,Het had allemaal een stuk mooier gekund.’’  

 

Dochter Gitta maakte zich zorgen over de lichamelijke toestand van haar vader, vertelt ze, terwijl 

ze de appeltaart snijdt voor het bezoek, en haar vader een soort kinderbeker thee voorhoudt. ,,Ik 

was 14 jaar oud toen ik met een collega van mijn vader sprak over zijn toestand. ‘Raar hè, dat ze 

maar niet weten wat papa mankeert?’ zei ik. Die collega reageerde verbaasd en vertelde dat 

iedereen wel wist dat hij leed aan multiple sclerose. Ik heb gelijk in de medische handboeken van 

mijn moeder opgezocht wat dat inhield en dan schrik je enorm.’’ 

 

Het ging niet zoals het eigenlijk zou moeten, zegt Gitta. ,,De manier waarop dat toen is gegaan, 

daar heb ik enorm veel last van gehad.’’  

 

Chris Veraart stemt daar volmondig mee in. ,,Als team hadden we het beter kunnen verwerken. 

Als we open waren geweest naar de kinderen toe, als we ze simpelweg hadden verteld wat er met 

me aan de hand was en hoe het wellicht verder zou gaan.’’ 

 

Misschien dat zijn eigen diagnosticering heeft geleid tot het boek dat hij op dit moment aan het 

afronden is. Want in Het geheim van opa Toetoet heeft de hoofdpersoon ms en legt hij zijn ziekte 

uit aan kleindochter Roos. ,,Voor kleine kinderen is een dergelijke ziekte moeilijk te begrijpen. De 

ene dag loopt opa, de andere dag beweegt hij zich voort achter een rollator.’’ 

 

Kleindochter Naïma van 8 is ondertussen alweer weggehold, de tuin in. Opa die praat over zijn 

ziekte is voor haar de gewoonste zaak van de wereld. 

 

Veraart wil ook weer niet te luchtig doen over wat hij onder de leden heeft. Want het ís een 

rotziekte. ,,Je wilt niet weten hoeveel pillen ik elke dag wegwerk. Ik heb antibiotica gehad, het 

leek wel een chemokuur, zó heftig. Ik ben een broos mens, de laatste jaren.’’ 

 

Het kinderboek móest er komen, zegt Veraart. Zij het dat het een kinderboek moest worden ‘voor 

alle leeftijden’.  

 

Zijn eerdere publicaties over ms waren humoristisch en ook confronterend. Dat laatste heeft hij in 

zijn jongste werk weggelaten. ,,In mijn eerste versie ging opa Toetoet dood aan ms. Later heb ik 

dat aangepast. Opa Toetoet sterft, gewoon, van ouderdom. Omdat iedere ms-patiënt uiteindelijk 

sterft aan de complicaties. Maar ook omdat dit boekje zal worden gelezen door kinderen met 

jonge ouders die lijden aan de ziekte. Ik vond het allemaal net te hard. Ouders moeten ermee uit 

de voeten kunnen. En opa’s gaan dood, dat is nou eenmaal zo.’’ 



 

Het geheim van opa Toetoet verschijnt dit najaar en zal verkrijgbaar zijn in boekwinkels. Het boek 

is ook te bestellen bij MS Research (www.msresearch.nl). De opbrengst komt ten goede aan het 

onderzoek naar multiple sclerose.  
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