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Van de Redactie
De Wereld MS Dag in mei was wederom een groot succes. Ik 
luister  zelden  naar  de  radio  maar  op  29  mei  hoorde  ik 
meerdere  uitzendingen  met  MS  als  onderwerp.  Zo’n  beetje 
hetzelfde effect als je zwanger bent of in een rolstoel zit. Als 
het je ‘overkomt’ zie je overal ‘lotgenoten’ met een dikke buik 
of op wielen. Die woensdag leerde ‘de radio’ mij er weer iets bij 
en dat geldt hopelijk ook voor vele anderen.

Thema  van  de  Wereld  MS-dag 
2013:  Jonge  Mensen  met  MS. 
Ons  kleine  zusje  MSkidsweb, 
lanceerde  ter  gelegenheid 
hiervan  een  nieuw 
‘Spreekbeurtboekje’.  Kinderen 
kunnen het boekje gebruiken om 
een  spreekbeurt  op  school  te 
houden. ‘Multiple sclerose, zo zit 
dat’ legt niet alleen uit wat MS is 
maar  beschrijft  ook  opdrachtjes 
waardoor je mee kunt voelen met 
bepaalde MS-klachten.

De  MSVN  besteedde  eveneens 
speciaal  aandacht  aan  Wereld 

MS-dag door middel van het uitdelen van het blad Fokus, helemaal 
gewijd aan ´jongeren met MS´, mede mogelijk gemaakt door MS 
Research.

Natuurlijk zat ik ook ruim op tijd voor de TV om naar het optreden 
van  onze  eigen  Hanneke  Hulst  in  ‘Het  Klokhuis’  te  kijken.  Het 
wachten was meer dan de moeite waard: wat een helder verhaal. 
Nu had ik ook niet anders verwacht want haar columns zijn ook 
altijd glashelder. Geheimen bewaren kan ze trouwens ook: uit haar 
column blijkt dat ze vorig jaar al door de redactie van Het Klokhuis 
is gevraagd!
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Een lekker dik nummer, deze MSzien 
met  maar  liefst  acht  artikelen  met 
voor  ‘elck  wat  wils’.  Raymond 
Timmermans vervolgt  zijn  serie  MS-
Onderzoek.  De hoofdpersoon in  zijn 
verhaal,  dr.  Thea  Heersema,  lijkt 
meer ‘dokter’ dan ‘onderzoeker’, in de 
zin  van  ‘iemand  met  een  luisterend 
oor’. Daar kun je trouwens als mens 
met  MS  wel  eens  behoefte  aan 
hebben.  Ook  revalidatiearts  Vincent 
de  Groot  komt  in  de  serie 
‘Zorgverlener’  over  als  een  echte 
‘betrokken dokter’. Nu is het natuurlijk 
niet  de  bedoeling  dat  wij  massaal 
overstappen naar deze dokters, maar 
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wie weet lezen hun collega’s ook deze MSzien….

Een boeiend artikel over Hedy Honigmann. Bekend 
als  documentairemaakster  maar  onbekend  als 
‘mens-met-MS’. Dat houdt ze ook het liefste zo en 
geef  haar  eens  ongelijk.  Marjolein  van  Woerkom 
blikt  nog één keer terug op haar reis  van Alaska 
naar Tierra del Fuego. Haar motto: “Later is te laat”, 
lijkt  me  een  goeie  voor 
www.mymotto.worldmsday.org.

We  lezen  verder  over  Kevser  Altun,  geboren  in 
Rotterdam uit  Turkse ouders.  Als  ze op 18 jarige 
leeftijd voor het eerst Turkije bezoekt, krijgt ze daar 
de  diagnose  MS.  “Daar  stellen  ze  de  diagnose 
sneller”,  weet  haar  moeder.  En  we  kunnen 
meeleven met de achtste Kinder MS dag in Blijdorp, 
georganiseerd door het Erasmus MS Centrum. Een 
evenement waar de redactie van MSkidsweb altijd 
vertegenwoordigd is.

Last  but  not  least  zijn  we een nieuwe serie  over 
Hulpmiddelen gestart. Daar komt als eerste middel 
‘De  Pakpaal’  aan  bod.  Voor  mensen  met  ‘sta-
problemen’ kan dat hulpmiddel een echte uitkomst 
zijn. Ik wens onze 'abonnees' veel leesplezier met 
deze MSzien nr.2.

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb

MS-onderzoek in Nederland (27)

Patiënt is eerste zorg van dr. 
Thea Heersema
Vanaf de benoeming in 1995 van MS-professor 
dr.  Chris  Polman  is  in  Nederland  sprake  van 
hooggekwalificeerd  onderzoek  naar  multiple 
sclerose. MSzien belicht waartoe dit  leidt,  met 
een  artikelenserie  waarin  vooral 
wetenschappers  aan  het  woord  komen.  De 
meesten  verbonden  aan  grote  instellingen, 
enkelen  aan  kleinere  academische 
ziekenhuizen,  zoals  bijvoorbeeld  het 
Universitair  Medisch  Centrum  in  Groningen 
(UMCG). Daar werkt de in MS gespecialiseerde 
dr.  Thea  Heersema.  Betrokken  bij  tal  van 
onderzoekjes  maar  vooral  toch  bij 
patiëntenzorg.

Door: Raymond Timmermans

De neuroloog dr. Thea Heersema (1959) hecht met 
haar  neurologisch  team  van  het  Universitair 
Medisch Centrum in Groningen (UMCG) aan kleine 
stapjes. Oog voor detail.  Eigenlijk  weinig tijd  voor 
het  grote  onderzoekswerk,  want  elke  dag  vooral 
betrokken  bij  de  zorg  voor  mensen  met  MS.  De 
meesten  afkomstig  uit  het  noorden  van  het  land. 

Die bepalen vooral haar agenda.

“Meestal  heb  ik  elke  ochtend  poliklinische 
afspraken  met  patiënten,  zowel  controles  als 
nieuwe  patiënten.  Tussendoor  supervisie  van 
artsen  in  opleiding.  ’s  Middags  regelmatig 
polikliniek,  of  overleg over  patiënten.  Ook bezoek 
aan opgenomen patiënten.  En anders ben ik met 
onderwijs bezig. Verder elke ochtend overdracht en 
vaak vergaderingen tussen de middag of aan het 
einde van de middag”.

Dat is haar gemiddelde dagindeling. De patiënt als 
eerste  zorg.  “Ik  probeer  de  mensen  met  MS  zo 
goed mogelijk voor te lichten zodat we samen een 
goede  keuze  kunnen  maken  uit  de  beschikbare 
behandelmogelijkheden”.  En  dat  lukt  haar  prima, 
getuigt  Nout  Verbeek.  Hij  is  niet  zelf  MS-patiënt 
maar regiocoördinator van de regionale werkgroep 
Groningen  van  de  MS  Vereniging  Nederland 
(MSVN) en in die hoedanigheid geregeld in gesprek 
met dr. Heersema. “Zij is kort van stof maar wat zij 
zegt doet altijd terzake. Haar reacties zijn begripvol 
en  bevestigen  de  indruk  dat  ze  goed  luistert.  Je 
waant je bij haar in goede handen”.

Thea  Heersema:  klein 
van stuk, kort, krullend, 
grijs  haar.  Praat  zacht 
maar  duidelijk. 
Vriendelijk,  aandachtig 
gezicht.  Geboren  en 
getogen  Groningse. 
Aan de universiteit daar 
in  1984  afgestudeerd. 
Na  functies  in  Zwolle, 
Enschede,  Rotterdam 
en  Den  Helder,  sinds 
september  2002  als 

neuroloog  verbonden  aan  het  Academisch 
Ziekenhuis  van  Groningen  met  als 
aandachtsgebied MS. “Een fascinerende ziekte, we 
weten  er  al  veel  van,  maar  begrijpen  toch  nog 
steeds  niet  hoe  het  ontstaat”.  Daarnaast  de 
supervisie  van  artsen  in  opleiding  tot  neuroloog. 
Getrouwd, twee zoons.

Fluoxetine

Feitelijk  bepaalt  de  patiënt  ook  haar 
onderzoekskeus.  Haar  voorkeur  heeft  het  helpen 
zoeken naar middelen die het leven voor mensen 
met MS aangenamer maken. Daardoor is ze niet 
zozeer betrokken bij het basale onderzoek naar de 
oorzaken  van  MS.  Dat  verklaart  ook  haar 
belangstelling  voor  onderzoek  naar  de  mogelijke 
invloed die het medicament fluoxetine kan hebben 
op de voortgang van progressieve vormen van MS

Onderzoek  dat  een  kleine  tien  jaar  geleden  in 
Groningen  voor  het  eerst  ter  hand  is  genomen 
onder leiding van de toenmalige voorman van de 
Groningse  neurologische  groep,  de  Belgische 
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professor dr. Jacques De Keyser – zie nummer 15 
in deze artikelenserie. Sinds 2008 is hij weer terug 
in België, als ‘diensthoofd’ en hoogleraar neurologie 
aan de universiteit van Brussel.

Waar  hij  ook  weer  het  onderzoek naar fluoxetine 
heeft  opgepakt.  Desgevraagd  laat  hij  weten,  dat 
Groningen daaraan  gaat  meedoen,  met  trouwens 
nog  andere  Nederlandse  centra,  samen met  een 
groot  aantal  Belgische  universitaire 
onderzoeksgroepen.  Prof.  De  Keijser:  “Dr. 
Heersema  is  een  bijzonder  aangename  MS-arts, 
met een open geest en gezond verstand, waar ik 
graag  mee  samenwerk.  Haar  kritische  inbreng  in 
het wetenschappelijk onderzoek waardeer ik kortom 
ten zeerste. Vandaar”.

Fluoxetine  is  een  middel  dat  vooral  bekendheid 
geniet  als medicament tegen depressies.  Maar in 
2009  promoveerde  de  Groningse  neuroloog  Jop 
Mostert tot doctor op een proefschrift waarin hij – 
op  basis  van  kleinschalige  proeven  -  aangaf, 
aanwijzingen  te  hebben  dat  fluoxetine  bij 
progressieve  vormen  van  MS  de  langzame 
achteruitgang kan afremmen. “Weliswaar is het nog 
te vroeg om fluoxetine aan mensen met MS voor te 
schrijven”,  zo  was  zijn  conclusie,  “maar  de 
resultaten  moedigen  nader  onderzoek  aan”.  En 
zover is het dus nu.

Goedkoop en eenvoudig

Jop  Mostert  had  als  uitgangspunt  de  vraag:  Als 
fluoxetine  een  neurologische  aandoening  als  een 
depressie  kan  verbeteren,  waarom  dan  niet  een 
neurologische aandoening als MS? Hij liet in 2009 
kort  samengevat  noteren:  fluoxetine  is  als 
antidepressivum in staat de werking van de signaal-
doorgevende uitlopers – axonen - van een zenuw in 
het hersenstelsel gunstig te beïnvloeden. Bij MS is 
sprake  van  achteruitgang  van  die  functie  -  tot 
verregaande  beschadiging  van  de  axonen.  Bij 
mensen  met  een  progressieve  vorm  van  MS  en 
zonder  depressie  is  na  gebruik  van  fluoxetine 
mogelijk  sprake  van  verminderd  functieverlies. 
“Zeer de moeite waard dit verder te onderzoeken, 
want  fluoxetine  is  goedkoop,  wereldwijd 
beschikbaar,  in  tabletvorm  en  veilig  bij  langdurig 
gebruik”, aldus Jop Mostert.

Prof De Keyser haakt bij die opmerking onmiddellijk 
aan.  “Ik  zoek  altijd  graag  naar  relatief  goedkope 
middelen om veel te bereiken, ja. Maar in dit geval 
is  het  ook  een  heel  andere  benadering.  De 
farmaceutische  onderzoekers  denken  vooral  door 
beïnvloeding  van  het  immuunsysteem,  het 
afweersysteem,  iets  te  kunnen  doen  tegen  MS, 
terwijl er bij de ontwikkeling in de progressieve fase 
van MS waarschijnlijk geen samenhang is met dit 
systeem.  Alle  pogingen  met  middelen  die  het 
afweersysteem  van  het  menselijk  lichaam 
beïnvloeden,  zoals  interferon  en  glatirameer, 

hebben  althans  geen  effect  aangetoond  bij 
progressieve  MS.  En  ook  daarom  kies  ik  een 
andere weg”.

Het  gaat  hem  daarbij  dus  in  het  bijzonder  om 
mensen  met  MS  die  een  secundair  of  primair 
progressieve vorm hebben (SPMS of PPMS). Deze 
progressieve vormen worden veroorzaakt door een 
geleidelijk  afsterven  van  zenuwbanen.  De 
onderzoekers hopen dat met fluoxetine te kunnen 
vertragen.

Fluox-PMS

De codenaam voor  het  onderzoek is  Fluox-PMS. 
Op de website over dit onderzoeksprogramma is te 
lezen dat er in totaal al 16 Belgische MS-centra bij 
betrokken  zijn.  Groningen  komt  daar  als  tweede 
niet-Belgisch centrum bij. In het voetspoor van de 
Alysis Zorggroep Rijnstate Arnhem, waaraan sinds 
oktober 2009 dr. Jop Mostert is verbonden. Hij gaat 
het  Nederlandse  deel  van  het  onderzoek 
coördineren.  Waarmee  de  Groningse  fluoxetine-
onderzoekers van enkele jaren geleden elkaar weer 
hebben  gevonden.  Intussen  hebben ook  prof.  dr. 
Raymond  Hupperts  van  het  Academisch  MS-
centrum  Limburg  (zie  ook  deel  11  van  deze 
artikelenserie) en dr. W. Verhagen van het Canisius 
Wilhelmina  Ziekenhuis  in  Nijmegen  toegezegd  te 
gaan meedoen.

Op dit moment staan voor Fluox-PMS al ongeveer 
100 proef-patiënten op de lijst. Bij deelname krijgen 
zij per dag telkens in een keer 2 pillen te slikken. 
Twee  jaar  lang  zal  er  elke  3  maanden  een 
verpleegkundige  langs  komen  om  een  aantal 
testjes te doen onder meer van het geheugen maar 
ook en vooral  van het  lopen en de handfuncties. 
Om die  reden is  er  ook van afgezien  om bij  het 
onderzoek mensen te betrekken die in een rolstoel 
zitten. ”Dan hebben we helaas te weinig meetbare 
gegevens”, legt professor De Keyser uit.

De bijwerkingen zijn  vrijwel  zeker  tamelijk  gering: 
korte tijd misselijkheid, verminderde eetlust, diarree 
en slaapproblemen zijn de belangrijkste. Bij de test 
hoort ook dat er tweemaal in de proefperiode via de 
MRI-techniek  beelden  van  de  hersenen  worden 
genomen.

De  stichting  MS-
Anders  betaalt  mee 
aan  het  onderzoek. 
Inschakeling  van  MS-
Anders  bij 
onderzoekprojecten  is 
overigens  niet  zo 
vanzelfsprekend.  Dit 
komt  mede  doordat 
deze  stichting  geen 
keurmerk heeft van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
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Hormoonbalans

Thea Heersema denkt bij deze test nauw te worden 
betrokken  en  dat  is  de  laatste  tijd  eerder 
uitzondering dan regel.  “Ik ben meer de dokter en 
heb  altijd  anderen  nodig  voor  het  fundamentele 
onderzoek”. Zoals dat aan het begin van de eeuw, 
naar  het  verband  tussen  de  hormoonbalans  en 
terugvallen,  Schubs,  bij  vrouwen  met  MS.  Haar 
onderzoeksgroep stelde vast dat een groot deel van 
de  vrouwelijke  patiënten,  ongeveer  40  procent, 
duidelijk  ervaart  dat  net  voor  aanvang  van  de 
menstruatie  de  bestaande  symptomen  van  MS in 
ernst  toenemen. “Het  gaat dan over  een toename 
van  vermoeidheid,  moeilijker  kunnen  lopen, 
toename van  de  stuurloosheid,  minder  goed zien, 
minder  goed  kunnen  plassen  en  andere 
verschijnselen.  Helaas  hebben  we  aan  dit 
onderzoek nog geen vervolg kunnen geven”.

Bijen

Een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar het 
effect  van  bijensteken  op MS,  ook  op kosten  van 
MS-Anders. “Met uiteindelijk de conclusie dat dit niet 
werkzaam  bleek.  We  zagen  zelf  erg  tegen  dit 
onderzoek op ook vanwege de risico’s. Maar ik denk 
dat het wel goed is dat we het gedaan hebben. Vaak 
wordt van alternatieve behandelingen gezegd dat er 
geen bewijs is van de heilzaamheid. Maar over het 
algemeen wordt er te weinig onderzoek gedaan naar 
alternatieve  behandelingen.  Door  ons  onderzoek 
kun je, waar het gaat om bijensteken, nu met recht 
een oordeel geven”.

Vermoeidheid

Op  dit  moment  ook  bezig  met  onderzoek  naar 
vermoeidheid  bij  MS.  “Samen  met  onze  afdeling 
fysiologie  proberen  we  te  ontrafelen  wat  de 
belangrijkste mechanismen daarbij zijn. Zitten die in 
de spieren of in het hoofd? Welke factoren spelen 
een  rol  zoals  spierkracht,  geslacht,  somberheid, 
cognitieve klachten?”.

Richtlijn

Maar als gezegd besteedt dr. Thea Heersema vooral 
veel tijd aan daadwerkelijke zorg aan mensen met 
MS.  Daarom  ook  is  zij  als  een  van  de 
vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging 
voor  Neurologie  (NVN)  ingeschakeld  bij  het 
samenstellen  van  het  uitvoerige  geschrift  ‘Richtlijn 
Multiple Sclerose 2012’, bedoeld als handboek voor 
alle  zorgverleners  die  zich  bezighouden  met  de 
behandeling en begeleiding van MS-patiënten. Er is 
ook  een  beknopte  patiëntenversie  waarin  mensen 
met  MS  zelf  kunnen  zien  wat  zij  van  hun 
zorgverleners kunnen verwachten.

MS Centrum Noord Nederland

Intussen  hebben  zij 
en haar collega’s van 
het  UMCG,  en  het 
daaraan  verbonden 
revalidatiecentrum 
Beatrixoord in Haren, samen met hun collega’s van 
het Martini Ziekenhuis in Groningen het MS Centrum 
Noord Nederland opgericht. Het zo nieuw gevormde 
centrum is op 22 september 2012 geopend. “Met als 
doel niet alleen een bijdrage te leveren aan een zo 
goed mogelijke behandeling en begeleiding van de 
ongeveer 2000 MS-patiënten in de drie noordelijkste 
provincies  van  Nederland,  maar  ook  om  samen 
onderzoek te doen”.

Dr. Thea Heersema en haar collega’s willen wat dit 
laatste betreft bijzondere aandacht besteden aan het 
bij MS ernstig beschadigd raken van de isolatielaag 
van  de  zenuwen,  de  myeline.  Zo  is  de  aan  de 
Groningse universiteit verbonden celbioloog dr. Wia 
Baron – aan wie eerder aandacht is besteed in deze 
artikelenserie - al enige jaren op zoek naar middelen 
voor myelineherstel.

“Zo komen we stap voor stap steeds iets verder. Al 
blijft  het  moeilijk  over  succes  te  spreken  bij  een 
ziekteproces waarin nog zoveel te verbeteren valt”.

MSzien is deze artikelenserie begonnen in het 
voorjaar van 2007. Eerder kwamen aan het 
woord prof. dr. Chris Polman, prof. dr. Frederik 
Barkhof, prof. dr. Rogier Hintzen, prof. dr. Jon 
Laman, prof. dr. Erik Boddeke, dr. Eric Ronken, 
drs. Hugo Hurts, dr. Sandra Amor, dr. Inge 
Huitinga, dr. Wia Baron, dr. Leonie Boven, dr. 
Bert ’t Hart, dr. Jeffrey Bajramovic, dr. Brigit de 
Jong, prof. dr. Raymond Hupperts, dr. Freek 
Verheul, dr. Sjef Jongen, dr. Stephan Frequin, 
prof. dr. Jacques De Keyser, prof. dr. Otto Roelf 
Hommes, prof. dr. Bernard Uitdehaag, drs. Dorine  
Siepman, dr. Wieneke Mokkink, Marco Heerings 
(Nurse Practitioner), prof. dr. Elga de Vries, dr. 
Lizette Ghazi-Visser, prof. dr. Jack van Horssen, 
prof. dr. Piet Stinissen en prof. dr. Jeroen Geurts. 
Medisch adviseur voor de serie is Mart Mantel. 
Eindredacteur Louis Weltens.

MSweb archiveert de artikelen in de rubriek Meer 
over MS > wetenschap  onder het motto: ‘MS-
onderzoek in Nederland’. De meest recente 
afleveringen zijn ook te vinden in de 
rubriek Magazine.

Foto: J. W. van Vliet (gezondheidenco.nl)
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Living our dream 4

Van Alaska naar Tierra del 
Fuego
‘Later  is  te  laat’.  Dat  is  het  positieve  dat  de 
diagnose MS mij dertien jaar geleden gebracht 
heeft.  Als  je dingen wilt  doen,  moet je het  nú 
doen en niet wachten tot je ooit een keer met 
pensioen gaat.  Vandaar  deze  reis.  Mijn  vriend 
Chris en ik reden sinds eind juli 2012 op twee 
motorfietsen van Anchorage, Alaska, naar Tierra 
del Fuego, het zuidelijkste puntje van het Zuid-
Amerikaanse  continent.  We  hoopten  daar  in 
januari 2013 aan te komen. Een hele uitdaging 
als je je MS en je medicijnen met je meesjouwt.

Door: Marjolein van Woerkom

Weer  thuis.  De deuren  in  ons appartement  lijken 
waarachtig  hoog.  Wc-papier  zijn  we  nog  steeds 
geneigd  in  de prullenbak te  gooien,  maar op het 
laatste moment weten we onze armbeweging toch 
nog te corrigeren richting de toiletpot. Het water uit 
de kraan blijken we gewoon te kunnen drinken, en 
we hebben zowaar vier pitten om op te koken.

Het  is  raar  om 
terug te zijn. Op 
Schiphol  stond 
een  uitgebreid 
ontvangstcomité 
klaar,  wat  erg 
fijn,  maar 
tegelijkertijd 
onwerkelijk was. 
Enkelen 
maakten  zich 
druk  om  de 
koffie  bij  de 
Starbucks.  We 
snelden  over 

een  drukbereden  A1  terug  naar  ons  vertrouwde 
leventje  waar  we  zolang  van  verwijderd  waren 
geweest. Opflitsende remlichten, gele kentekens en 
veel,  heel veel auto’s. Flarden landschap raasden 
voorbij op mijn netvlies: vlak, groen, koeien, regen, 
gebouwen, blauwe ANWB-borden. We zaten in een 
waas.  Stemmen  van  hyperactieve  familieleden 
rommelden op de achtergrond. Ik kneep in Chris’ 
hand.  Is  dit  echt?  Willen  we  hier  naar  terug? 
Kunnen we onze relaxte flow vasthouden?

Vooral dat laatste was voor mij belangrijk. Op reis in 
alle  vrijheid  zonder  verantwoordelijkheden  en 
verplichtingen,  zonder  stress,  ging  het 
opzienbarend  goed  met  mij  en  mijn  MS.  ‘Welke 

MS?’ zou ik bijna zeggen. Geen absurd overdreven 
moeheid meer. Geen medicijnen. Elke dag was een 
cadeau.

Maar hoe zou dat gaan straks, eenmaal terug, weer 
aan het werk, in de sleur van het dagelijks leven? 
Maandenlang waren we (bijna) elke ochtend op de 
motor gestapt en lieten ons leiden door de dag. We 
hoefden  alleen  maar  te  bepalen  waar  we gingen 
slapen en wat we aten. Nu moesten we weer met 
tien dingen tegelijk rekening houden. Onze vrije tijd 
zou  gereduceerd  worden  tot  een  minimum.  We 
zouden  afspraken  moeten  maken,  sociale 
contacten onderhouden, een hele dag achter een 
bureau moeten doorbrengen.

Stuiterbal

De eerste  week  hadden we  beiden  nog  vrij.  Het 
was een week van familie- en vriendenbezoeken, 
zonder enig ritme. Een wekker kenden we niet en 
we stonden om half twaalf ’s nachts nog muffins te 
bakken.  Aan  het  uitpakken  van  dozen  met 
persoonlijke  spullen  -  die  we  in  de  tussentijd  bij 
familie  hadden  ondergebracht  -  kwamen  we  niet 
toe.

Stiekem keek ik soms achter de voordeur: een MS-
lotgenoot  had  mij  ooit  verteld  dat  reizen  een 
verlichting is, maar zodra je terugkomt staat die MS 
met moeheid en al weer achter de deur. Ik zag ‘m 
nog niet. We voelden ons euforisch. Dit hadden we 
samen volbracht en we hadden zin in de rest van 
ons leven. Life here we come!

Zo  stuiterden  we enkele  weken door.  We gingen 
weer aan het  werk.  Het was fantastisch iedereen 
weer te zien, en een avondje op de bank in plaats 
van  opgevouwen  in  een  tent  was  toch  ook  wel 
lekker.

Maar  na  een  maand  begon  de  stuiterbal  zijn 
energie  te  verliezen,  stuiterde  een  paar  laatste 
malen,  rolde  nog  een  eindje  door  en  kwam 
uiteindelijk  tot  stilstand.  Chris en ik waren beiden 
uitgeput. In onze schamele vrije tijd sliepen we het 
liefst uren door. Soms voelde ik mijn MS-moeheid 
daar doorheen steken. Wie is er ooit van genezen?

Dus wat betreft mijn 
MS  zijn  er  twee 
opties.  Heel  mijn 
leven  lang  blijven 
reizen  is  de  meest 
aantrekkelijke, 
maar hoe ga ik dat 
financieren?  De 
andere is meer rust 
vinden  in  mijn 
dagelijks  leven  en  geen dingen pushen omdat  ik 
vind  dat  het  moet.  Genieten  van  het  nu  is  mijn 
mantra geworden, al klinkt dat makkelijker dan het 
is. Maar ik moet dat proberen, ik moet proberen me 
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de flow van de reis te blijven herinneren. Zonder die 
moeheid ben ik veel gezelliger dan met!

We zijn nu drie maanden thuis.  De uitputting ging 
voorbij en het normale leven is weer begonnen. De 
tent ligt weer in ons berghok. De slaapzakken liggen 
gewassen bovenop de kledingkast. De lichtgewicht 
bekers, borden en pannen staan schoon in de kast. 
Onze thermarest matrassen liggen weer onder het 
bed. De motoren staan weer voor de deur.

Velen  vroegen  ons  wat  onze  volgende  reis  ging 
worden  en  vonden  het  gek  dat  we  daar  geen 
antwoord  op  konden  geven.  Maar  echt,  plannen 
daarvoor  hebben  we  nog  niet.  Dromen  zijn  er 
daarentegen nog genoeg, en die zullen we blijven 
leven. Want later is te laat.

Hulpmiddelen

De Pakpaal
Ieder  mens  gebruikt  hulpmiddelen.  Dat 
vermogen is grotendeels voorbehouden aan de 
menselijke  soort  -  al  zijn  er  mensapen  die 
‘instrumenten ’hanteren als stenen om een noot 
te kraken, en slagen kraaien erin een stokje zo te 
buigen  dat  ze  bij  een  begeerd  hapje  kunnen. 
Zoals  een  minister  haar  auto  met  chauffeur 
heeft,  de  CEO van  een  multinational  over  een 
team van accountants en marketingdeskundigen 
beschikt, heeft ook een mens met MS vaak baat 
bij  hulpmiddelen.  Naast  de  voor  de  hand 
liggende middelen als een stok of rolstoel zijn er 
nog veel meer handigheidjes op de markt die het 
leven kunnen vergemakkelijken.

MSzien  interviewt  een 
ervaren  gebruikster, 
Annelena,  over  de 
telkens  terugkerende 
zoektocht  naar  een 
volgend  hulpmiddel, 
nadat  weer  een 
volgende 
lichaamsfunctie  het 
heeft laten afweten.

Door: Nel Achterhes

Annelena  vertelt: 
“Jarenlang sta je op. Je 
komt uit bed, je staat op 

uit een stoel, allemaal zonder erover na te denken. 
Of als je bijvoorbeeld in je bed ligt en je wilt even 
lekker op je andere zij rollen; dat doe je gewoon, in 
je slaap zelfs. Iets simpelers is er bijna niet.

Maar  dan  heb  je  MS,  en  dan  worden  dat  soort 
dingen wèl een reden om over na te denken. Sterker 

nog; ze worden soms een bron van grote zorgen. 
Althans  bij  mij.  Het  lukte  mij  niet  om  me  om  te 
draaien in bed. En nog problematischer: ik kon niet 
meer in mijn eentje in en uit bed te komen. Ik had 
steun nodig bij de overstap, maar die steun zat er 
niet! Daar moest dus iets gebeuren.

En toen, na wat gepuzzel met een handige vriend en 
zoeken met diverse ergotherapeuten, bleek er zoiets 
te  bestaan  als  een  paal  waaraan  je  je  kunt 
vastgrijpen,  en  die  overal  te  plaatsen  is:  de 
Pakpaal© (afbeelding 1) of de Gripo© (afbeelding 2). 
Voor alle duidelijkheid:  ik  heb aandelen in de één 
noch de ander, ik doe hier alleen verslag van mijn 
zoektocht naar de oplossing. De Pakpaal of Gripo is 
precies wat  het  zegt:  een paal  om je  aan vast  te 
pakken, met zijstukken.”

Montage

“Het  handige  van  de  montage  is  dat  de  paal 
geklemd wordt tussen plafond en vloer, niet aan de 
muur. Hij  kan daardoor dus overal  staan: naast je 
bed  bijvoorbeeld.  Of  middenin  de  badkamer,  of 
naast je heerlijke luie stoel.

De manier waarop hij in 
elkaar  zit  doet  denken 
aan  een  bouwstempel: 
een  paal  die  je  op  de 
goede  lengte  maakt  en 
tussen het plafond en de 
vloer  klemt.  Tegen  het 
plafond  komt  een 
beschermende plaat. De 
bevestiging  gaat  verder 
zonder  boren.  Je  kunt 
de paal dus ook na een 
tijdje best ergens anders 
uitproberen:  er  komen 
geen gaten in je plafond.

Je  kunt  het  hulpmiddel 
natuurlijk  nieuw 
aanschaffen,  maar  de 
beide types Paal worden 
regelmatig op Marktplaats te koop aangeboden.

Bij de Pakpaal is het dan wel even goed opletten of 
je de goede lengte te pakken hebt, want hij is niet 
onbeperkt te verlengen of te verkorten. Hoewel je er 
in dat laatste geval wel gewoon een stuk vanaf kunt 
slijpen zoals mijn handige vriend heeft gedaan. Bij 
de  Gripo  is  die  beperking  er  niet:  de  minimale 
lengtemaat  is  2.10 meter,  de maximale maat 3.00 
meter. Zodat de paal altijd inzetbaar is. Door middel 
van een gasveer wordt  de paal tussen plafond en 
vloer geklemd. Het is ook mogelijk er een in hoogte 
verstelbaar tafeltje of douchezitje aan te bevestigen.

Er  kunnen  aan  de  paal  diverse  soorten 
dwarsbeugels bevestigd worden. Of een papegaai.

Ik heb zo’n dwarsbeugel en hang daar tegenaan bij 
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het optrekken van mijn broek. Hij werkt dus ook als 
een hangpaal. Je moet wel nog voldoende kracht in 
je benen en armen hebben om te staan, en om je 
op te trekken.

De  paal  helpt  mij  om 
de  transfer  vanuit  de 
rolstoel naar het bed te 
maken  en  andersom. 
En bij het omdraaien in 
bed  trek  ik  me  eraan 
op. Ik heb er ook een 
tussen het toilet en het 
badkamerraam; zo kan 
ik  toch  naar  buiten 
kijken  voordat  ik  ga 
zitten.  Daarna  trek  ik 
me er weer aan op.”

De Pakpaal ©, ooit (in 
1985)  ontwikkeld  om 
een  vader  met 
opstaproblemen  te 
helpen,  is  nog  een 
relatief  onbekend 

hulpmiddel.  Bij  een  aanvraag  via  de  Wet  op  de 
Maatschappelijke  Ondersteuning  (WMO,  onder 
gemeentelijke  verantwoordelijkheid)  is  het 
belangrijk  om  een  advies  van  een  ergo-  of 
fysiotherapeut  bij  te  voegen,  of  een  brief  van  de 
behandelend arts. Als de paal gebruikt wordt om de 
veiligheid  en  zelfstandigheid  binnenshuis  te 
vergroten, of om transfers mogelijk te maken, kan 
de Pakpaal (of Gripo) als woningaanpassing gezien 
worden die binnen de WMO valt.  Dan nog is het 
aan  de  betreffende  WMO-ambtenaar  –  en  de 
gemeentelijke  financiën-  of  je  vergoeding  kunt 
verwachten.  Een  argument  vóór  vergoeding  kan 
zijn dat een verbouwing veel duurder uitvalt.

In  verzorg-  en  verpleeghuizen  valt  dit  hulpmiddel 
onder  de  AWBZ,  ook  kan  het  management 
beslissen het zelf aan te schaffen. Soms vergoedt 
een zorgverzekeraar het.

www.pakpaal.nl Website over de Gripo

Jeugdsentiment, Klokhuis en 
wetenschapsvertaling
Bij  ons  thuis  was  het  vroeger  de 
standaardroutine:  na  het  avondeten  het 
Jeugdjournaal  kijken,  gevolgd  door  Klokhuis, 
een bezoek aan de douche, tandenpoetsen en 
naar bed. Dus een klein beetje jeugdsentiment 
is het wel: Klokhuis - inclusief de sketches van 
Boy Zonderman. 

Door: Hanneke Hulst

Een programma dat ondertussen al 25 jaar bestaat 
en  vele  kindervragen (en  stiekem ook de vragen 
van menig volwassene) weet te beantwoorden. Wie 
had gedacht dat ik ooit zélf de kans zou krijgen om 
aan dat programma mee te werken?

Ík had het  in  elk 
geval niet kunnen 
verzinnen,  totdat 
ik eind vorig jaar 
mijn  telefoon 
opnam  en  de 
regisseur  van 
Klokhuis  hoorde 
vragen of ik mee 
wilde werken aan 
een  uitzending 
over  MS.  Wow! 
Wat een leuke en 
bijzondere 
uitdaging.  Maar 
na  mijn  eerste  enthousiasme  en  volmondige  ‘ja’ 
bekroop  me  opeens  een  heel  ander  gevoel:  hoe 
moet ik in hemelsnaam op een begrijpelijke manier 
aan kinderen van acht jaar uitleggen wat MS is?

Begrijpelijke taal

Degenen die mijn columns en tweets volgen, zullen 
het  ondertussen  wel  weten:  ik  vind 
wetenschapsvertaling erg belangrijk. Voor veel van 
mijn collega-wetenschappers is het echter niet altijd 
duidelijk  waarom wij  in  begrijpelijke taal  over  hun 
bevindingen zouden moeten spreken. Daarom heeft 
ons  onderzoeksteam  onlangs  een  inventarisatie 
gemaakt  van  alle  redenen  waarom  en  voor  wie 
onderzoekers hun werk zouden moeten vertalen.

Ikzelf  ben me er terdege van bewust  dat  ik altijd 
een trouwe achterban heb van mensen met MS en 
hun  familieleden,  die  geïnteresseerd  zijn  in  de 
meest recente conclusies van mijn onderzoek. Zij 
hebben een intrinsieke motivatie om te willen weten 
of er vooruitgang wordt geboekt in bijvoorbeeld het 
vinden van de oorzaak van MS, de ontwikkeling van 
een nieuw medicijn, of om er achter te komen wat 
de  nieuwe mogelijkheden zijn  om de symptomen 
van de ziekte te verminderen. Daar hebben we dus 
al een van de doelen van wetenschapsvertaling te 
pakken: het informeren van mensen.

Dan de tweede reden. Hersens zijn nog altijd hip; 
via boeken als ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab 
kan  elke  geïnteresseerde  persoon  informatie  tot 
zich  nemen  over  de  hersenen.  En  niet  alleen 
boeken, ook het wereldwijde web lijkt onuitputtelijk 
te zijn als het gaat om informatie over hersenen en 
hersenaandoeningen. Alleen:  hoe kan iemand die 
niet  ingewijd  is  in  de  neurowetenschappen  de 
juistheid van deze informatie controleren? En wie 
beantwoordt  de vragen die na het  lezen van een 
stuk informatie zijn opgekomen? Helaas is er voor 
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deze groep geen Klokhuis … Des te belangrijker de 
rol voor de wetenschapper.

Symbiose

Maar  het  is  een  symbiose,  het  vertalen  van 
wetenschap  door  de  wetenschapper  enerzijds  en 
het ‘lezen’ van deze vertaling door de maatschappij 
anderzijds.  De wetenschapper wordt  er  beter  van: 
door openlijk te spreken over het onderzoek, wordt 
het  transparanter.  En door de vertaalslag naar de 
maatschappij  krijgt  het  onderzoek  een  extra 
dimensie.  Dit  is  uiteraard voor  het  ene onderzoek 
(een onderzoeker die kijkt naar de geheugenfunctie 
bij mensen met MS) makkelijker dan voor een ander 
type onderzoek (een onderzoeker die een bepaald 
stofje in de hersenen bestudeert). Voor mij geldt dat 
het vertalen van onderzoek de ultieme manier is om 
erkenning  en  waardering  te  krijgen  voor  datgene 
waar ik me met hart en ziel voor inzet. Ik word er 
simpelweg blij van! 

Tja  en  dan  moet  je  opeens  wetenschap  vertalen 
voor achtjarige Klokhuis-kijkers. Op Wereld MS-dag 
(29  mei)  werd  het  resultaat  op  tv  uitgezonden. 
Daarna weet ik of mijn missie geslaagd is en elke 
Klokhuis-kijker straks weet dat MS géén spierziekte 
is maar een ziekte van het centrale zenuwstelsel. En 
dat er bij MS iets misgaat met de myeline en dat je 
een MRI scanner kunt gebruiken om afwijkingen bij 
MS  zichtbaar  te  maken.  Hoewel  je  achteraf  altijd 
denkt dat je iets beter, anders of mooier had kunnen 
uitleggen, denk ik alvast  dat ik geslaagd ben voor 
deze  vertaalslag.  Nu  fingers  crossed  dat  de 
Klokhuis-kijkers mijn mening delen!

Klik  hier  om  de  uitzending  terug  te  zien:  Het 
Klokhuis

Dr. Vincent de Groot

“Ik laat me altijd leiden door de 
hulpvraag van de patiënt”
Het dagelijks functioneren met MS kan wel eens 
trammelant  geven.  Van  top  tot  teen  zijn  er 
functies  die  kunnen  verminderen,  of  zelfs 
helemaal  weigeren  hun  taak  nog  langer  uit  te 
voeren.  Om  hier  zo  goed mogelijk  mee  om te 
gaan,  is  een  revalidatiebehandeling  vaak 
gewenst.  In  onze  rubriek  ‘de  zorgverlener’ 
daarom dit keer een gesprek met revalidatiearts 
dr. Vincent de Groot van het VUmc.

Door: Gisèle van Dokkum

Stel: we mogen meekijken tijdens een consult op 
de poli, wat zien we dan?

“Bij  een intakegesprek bevraag ik de patiënt  eerst 

grondig.  Onlangs kwam er een patiënt op de poli, 
die aangaf niet meer te kunnen werken en sporten. 
Dan  kijk  ik  zo  iemand  na  –  via  een  neurologisch 
onderzoek - en in dit geval heb ik de relatie gelegd 
tussen moeheid, MS en het dagelijks functioneren. 
Daar geef ik duidelijke uitleg over. Patiënten mogen 
van mij verwachten dat de behandeling aansluit op 
hun  hulpvraag,  en  met  name op  vragen over  het 
dagelijks functioneren.”

Wat interesseert u in het bijzonder aan MS?

“Neurologische  aandoeningen  hebben  veel 
symptomen  met  duidelijke  gevolgen  voor  het 
dagelijkse  functioneren.  Wat  MS  voor  mij  een 
interessante aandoening maakt, is de veelheid aan 
verschijnselen, de variatie en de veranderingen die 
optreden met het verstrijken van de ziekteduur. Je 
bent eigenlijk continu alert bij een patiënt.”

Behandelt  u  ook  patiënten  met  andere 
aandoeningen dan MS?

“Jazeker,  ik  werk  met  patiënten  met  allerlei 
neurologische  aandoeningen,  zoals  een 
dwarslaesie,  herseninfarct,  cerebrale  parese 
(spastische kinderverlamming) en meer.”

Waarin  onderscheidt 
MS  zich  van  andere 
aandoeningen?

“Een  dwarslaesie 
ontstaat  over  het 
algemeen  acuut,  en 
dan  hoef  je  geen 
rekening te houden met 
de  progressie  van  de 
ziekte.  Dat  is  bij  MS 
anders;  daar  treedt 
steeds  verandering  op 
tijdens  het 
ziekteproces.”

“Mijn  wetenschappelijk  onderzoek  richt  zich 
grotendeels op patiënten met MS”

Hoe  ziet  u  de  samenwerking  met  andere 
disciplines?
“Op  de  revalidatieafdeling  hebben  wij 
multidisciplinair  overleg  en  daar  wordt  bepaald 
welke zorg iemand nodig heeft. We stemmen steeds 
met  elkaar  af  wat  we  willen  nastreven  bij  een 
behandeling. Een goede samenwerking is dus van 
groot belang.”

Hoe zou  u  reageren  als  iemand  met  MS zegt: 
“Mijn energie besteed ik liever aan andere zaken: 
laat mij maar in de rolstoel zitten.”

“Dat komt inderdaad wel eens voor. Waar het ons – 
de revalidatiearts en het revalidatieteam - om gaat, 
is  dat  de  patiënt  zo  goed  als  mogelijk  kan 
deelnemen aan het leven. In zo’n situatie moet je de 
keuze van de patiënt respecteren. Bijvoorbeeld: als 
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iemand geen energie heeft om door een museum te 
lopen  en  wel  graag  musea  bezoekt,  dan  is  de 
keuze  voor  een  rolstoel  de  meest  adequate 
oplossing. Of als een patiënt de voorkeur heeft om 
de  hond  uit  te  laten  –  in  plaats  van  een 
museumbezoek - dan is dat ook prima. Ik laat me 
altijd leiden door de hulpvraag en de keuze van de 
patiënt.”

Ziet  u  ook  mensen  met  een  andere  culturele 
achtergrond die MS hebben?

“Ja,  met  enige  regelmaat.  Die  zijn  trouwens  niet 
anders dan autochtone patiënten. Bij allebei komen 
verschillende verschijnselen voor. Wel zijn er soms 
communicatieproblemen;  dan  is  het  vaak  een 
taalbarrière die het lastig maakt om te achterhalen 
wat iemand bedoelt.”

Wat  is  uw  mening  over  alternatieve 
geneeswijzen?

“Net  als  bij  reguliere  geneeswijzen  moet 
aangetoond  kunnen  worden  dat  een  behandeling 
werkt. Het gebruik van alternatieve geneeswijzen is 
een keuze van de patiënt.”

Is  het  hogere  eigen  risico  bij  de 
ziektekostenverzekering een belemmering voor 
een bezoek aan de specialist?

“Een behandeling van een revalidatiearts valt in het 
basispakket. Tot op heden heb ik nog niet gehoord 
dat  patiënten  vanwege  het  hogere  eigen  risico 
afzien van revalidatiebehandeling.”

Zijn  er  in  de  nabije  toekomst  vernieuwende 
behandelingen te verwachten?

“Er  zijn  verbeteringen  bij  het  vervaardigen  van 
spalken die het lopen verbeteren. Ook wordt steeds 
duidelijker  dat  het  ook  voor  patiënten  met  MS 
belangrijk is binnen hun mogelijkheden sportief te 
bewegen. En het TREFAMS (TREating FAtigue in 
MS  –  onderzoek  naar  vermoeidheid  bij  MS) 
onderzoek  loopt.  Naar  verwachting  kunnen  we 
begin 2015 de resultaten daarvan presenteren.”

* Gerelateerde artikelen op msweb over het werk 
van dr. Vincent de Groot MS Onderzoek >> 
proefschriften en Actueel >> Oproepen

Fotograaf: Robert van Willigenburg 

Heddy Honigmann

Chroniqueur van levenskunst

Heddy Honigmann (Peru, Lima, 1951) is één van 
de  bekendste  documentairemakers  van 
Nederland.  En  haar  faam  reikt  tot  ver  buiten 
Nederland:  festivals  over  de  hele  wereld 
vertonen haar speelfilms en documentaires. Met 
haar  films  won  ze  vele,  ook  internationale 
prijzen.  In  Nederland  werd  ze  tweemaal 
bekroond met een Gouden Kalf, de eerste voor 
‘Crazy’  (1999)  en  de  tweede  voor  ‘Forever’ 
(2006).  Andere  bekende  films  van  Honigmann 
zijn ‘Hersenschimmen’, 'O amor natural', 'Metaal 
en melancholie' en 'Dame la mano'.

MSzien praat  met Honigmann over de thema’s in 
haar werk, en over de MS die haar al een half leven 
vergezelt. Al wil ze daar niet veel woorden aan vuil 
maken.

Door: Marja Morskieft

Gelauwerd documentairemaakster

Op 14 april j.l. kreeg Heddy Honigmann de ereprijs 
van  het  Internationale  filmfestival  van  Dortmund-
Keulen  uitgereikt.  De  jury  loofde  vooral  de 
bijzondere  manier  waarop  ze  in  haar  films  en 
documentaires  met  mensen  omgaat:  intuïtief, 
empatisch. Ze interviewt niet, ze voert gesprekken. 
Waardoor mensen zich zo vertrouwd voelen dat ze 
hun  bijzondere  verhalen  aan  de 
documentairemaakster  vertellen.  Dat  leidt  tot 
ontroerende en indringende verhalen. Zoals in : En 
terecht!  De  juiste  naam,  een  korte 
jeugddocumentaire over kinderen die niet tevreden 
zijn over de naam die ze van hun ouders kregen, 
maar bijvoorbeeld hun Nepalese naam weer willen 
aannemen.  Achter  de  onbevangen  verhalen 
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schemert een groter thema: hoe belangrijk het is je 
oorsprong te kennen, hoe bepalend je naam is voor 
je  identiteit.  Welke  achtergronden  klinken  in 
Honigmanns eigen naam door?

Liefde voor cinema

Heddy,  kort  bruin  haar,  donkere  ogen  achter  een 
brilletje, vertelt in een terloops Nederlands met een 
Latijns  Amerikaanse  melodie  :”Mijn  ouders  waren 
Europeanen, mijn moeder vluchtte in 1939 met haar 
familie  uit  Polen  en  mijn  vader  maakte  de  oorlog 
mee in Europa. Hij vocht met het Rode Leger tegen 
de  Duitsers  en  belandde  in  het  Oostenrijkse 
concentratiekamp Mauthausen.  Ze  kwamen elkaar 
tegen in Lima, Peru. Ik ben dus opgegroeid in Latijns 
Amerika, maar bezocht een Franse school, met de 
blik naar Europa gericht. Daar hoefde je niet rijk voor 
te zijn, het was tamelijk gewoon op een privéschool 
te zitten als je familie een beetje geld had.”

Met haar oma van vaders kant, Stefanie, deelde ze 
het meest. Zij was dol op paardenrennen en gokte 
dan  meestal  op  de  kansarme  paarden.  Een 
vrijdenkende  vrouw,  wars  van  conventies.  Heddy 
noemde haar zoon Stefan naar haar.

Als kind zag Heddy al graag films in de cinema’s van 
Lima, ze ging literatuur studeren en publiceerde ook 
poëzie.  Maar  de  cinema  trok  en  na  veel 
omzwervingen  belandde  ze  op  de  filmschool  in 
Rome. “Onder het gebouw van de filmschool was de 
cinematheek, zo zag ik veel oude Europese films.” 
Ze  werd  bijzonder  getroffen  door  fictiefilms  die 
gebruik  maakten  van  ‘echte’  mensen: 
amateuracteurs.

In  Rome  leerde  ze  ook  haar  latere  man,  de 
Nederlander Frans van der Staak kennen. Zo bracht 
de liefde haar in 1978 naar Amsterdam, waar ze nog 
steeds  woont.  Vandaaruit  doet  ze  research  en 
maakte  ze  juweeltjes  als:  O  amor  natural  (1996), 
waarin ze oudere Brazilianen laat vertellen over de 
liefde  aan  de  hand  van  de  erotische  poëzie  van 
Carlos Drummond de Andrade.

Of het  poëtische El Olvido,  (de vergetelheid;2008) 
over  overleven  in  Lima.  Honigmann  kiest  daarbij 
steeds het perspectief van kwetsbare mensen, aan 
de  rand  van  de  samenleving.  Ze  ontlokt  hen 
wonderschone  verhalen,  die  krachtige  beelden 
oproepen.  Zo vertrouwt een leerbewerker  in Lima, 
die  maar  net  het  hoofd  boven water  kan houden, 
haar toe :’Het is mooi om te overleven.’ En: ‘Het is 
de hoop die naar me lacht’ zingt een jochie bij een rij 
wachtende  auto’s,  in  de  hoop  dat  zijn  bedelblikje 
gevuld wordt. (El Olvido)

Haar persoonlijke stijl  geeft  intieme inkijkjes in het 
leven  van  mensen  in  moeilijke  omstandigheden, 
maar  altijd  met  ironie,  humor,  mededogen  en: 
omgeven door muziek - een belangrijk thema in haar 
werk.  Zelf  houdt ze het meest van Bach, van alle 

klassiek eigenlijk, naast jazz. Ze portretteert dan ook 
goede muzikanten die in de metro en de straten van 
Parijs spelen:  bannelingen van uit  de hele wereld, 
en  tekent  hun  aangrijpende  verhalen  op.  (Het 
ondergronds orkest,1997).

Nieuwsgierigheid

Waar komt toch die onverwoestbare blijheid en de 
nieuwsgierigheid naar mensen vandaan? “Dat heb ik 
van  mezelf!”  zegt  Heddy.  “Van  thuis  uit  kreeg  ik 
angst mee: mijn vader was altijd bang dat me wat 
overkwam…  Hij  was  erg  getekend  door  zijn 
oorlogservaringen. Maar ik heb waarschijnlijk iets in 
mijn genen waardoor ik wil  snuffelen in de wereld. 
De mensen die ik film vind ik meestal  sterker dan 
mezelf,  ik  word dan nieuwsgierig naar wie ze zijn, 
hoe ze dat doen.” In haar films proberen mensen te 
overleven en hun lot krachtig en vaak met humor te 
dragen - zoals Heddy zelf. Ze is een filmer op zoek 
naar een glimlach.

Leven met MS

Hoe redt ze het, met haar MS, om toch zo’n intensief 
beroep uit te oefenen? Met enige tegenzin zegt ze: 
”ik praat er liever niet over, zo makkelijk is het niet, 
maar ik los veel in m’n eentje op. Ik neem mijn MS 
met  een  korreltje  zout,  probeer  er  niet  bij  stil  te 
staan.  Een  soort  ontkenning  als 
overlevingsstrategie.  Ik  heb er  ook een hekel  aan 
mijn  medicatie  klaar  te  zetten,  gelukkig  doet  mijn 
lieve partner dat  nu voor me. Maar,  voegt ze toe: 
“als ik aan het filmen ben gaat het altijd hartstikke 
goed.”

Haar  volgende project  gaat  over  een tournee van 
het  Koninklijk  Concertgebouw  Orkest,  “het  beste 
orkest  van  de  wereld”,  dat  ze  volgde  tot  in  Zuid 
Afrika. Een fysiek zware klus: wekenlang filmen in 
Soweto.  “De  warmte  is  slopend  voor  iemand  met 
MS. Ik móet weten dat er een toilet vlakbij is. Mijn 
crew weet van mijn MS en houdt er rekening mee. 
Maar in het vliegtuig terug naar Amsterdam, nadat 
we daar ook gefilmd hadden, viel ik meteen in slaap! 
Ook daarna moet ik goed bijkomen.”

De toekomst van de Nederlandse 
documentaire

Heddy was eind vorig jaar betrokken bij acties tegen 
het  opheffen  van  het  Mediafonds  (een  van  de 
belangrijkste  financiers  van  Nederlandse 
documentaires).  Ze is een geëngageerd filmmaker 
en de toekomst van de kunsten gaat haar aan het 
hart. Ze vertelt, met verontwaardiging in haar stem: 
”De  kunstbudgetten  in  heel  Europa  zijn  door  de 
crisis  gehalveerd.  Je gaat al  filmen met een soort 
tekort, er zijn weinig rustdagen, alles moet sneller.

Nu  het  Mediafonds  gaat  verdwijnen  zal  het  veel 
moeilijker  worden,  er  zullen  minder  lange  docu’s 
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gemaakt  worden.  De  politiek  is  blind  voor  het 
belang van film en kunst! Schoonheid geeft kracht, 
sterkt, maakt blij. Dat is net wat we nodig hebben.” 
Ze eindigt met een hartekreet: “Ik begrijp niet hoe 
de politiek ons het Mooie kan ontnemen! Want dat 
is een anti-MS-medicijn…”

In 2012 verscheen de dvd-box met dertien films 
uit Honigmanns oeuvre: Heddy Honigmann in 
focus. Te bestellen bij webshop.beeldengeluid.nl.

Op hollanddoc.nl zijn documentaires van 
Honigmann te zien, o.a. El Olvido. De 
documentaireserie ‘ Liefde gaat door de maag’, 
(zie ook:liefdegaatdoordemaag.nl) uitgezonden 
door de publieke omroep in de jaren 2004 en 
2009, is nog te zien op uitzendinggemist.nl: 
Heddy laat hierin mannen en vrouwen voor de 
camera een gerecht bereiden dat onlosmakelijk 
verbonden is met herinneringen aan een 
dierbaar persoon. “Niemand filmt de liefde zo 
mooi als Heddy Honingmann” schreef tv-
recensent Hans Beerekamp, in 2005 in NRC 
Handelsblad.

“Doe wat je gelukkig maakt”
Kevser Altun komt het Douwe Egberts café bij 
Rotterdam  Centraal  binnen  lopen.  Een 
gesluierde  jonge  vrouw  met  een  vrolijke 
uitstraling. Ze is van Turkse komaf en één van 
de ‘onzichtbare’ mensen met MS.  In  mei  2012 
kreeg  ze  de  diagnose.  Dat  veranderde  haar 
leven, maar bracht haar ook iets nieuws.

Door: Isabelle de Jong

Kevser  Altun  (19) 
is  geboren  in 
Rotterdam,  haar 
ouders  in  Turkije. 
Haar  vader  kwam 
in  1992  -  samen 
met haar moeder - 
als  docent  Turks 
naar  Nederland. 
Ze  kregen  drie 
kinderen,  van  wie 
Kesver  de  oudste 
is. Ze wist nog vrij 
weinig  van  MS 
toen  de  ze 
diagnose  kreeg. 

Daarom bezocht ze op 29 november 2012 samen 
met haar moeder MS goes Live! in Nijmegen. Daar 
viel  ze  op,  als  één  van  de  weinigen  met  een 
hoofddoek. Ze kijkt  positief terug op de dag. “Het 

was fijn om andere mensen met MS te ontmoeten. 
Dan besef je dat je niet alleen bent”. En natuurlijk 
heeft ze er ook iets van opgestoken.

Turkije

In mei 2012 ging Kevser voor een weekend naar 
Turkije.  Ze  had  al  twee  maanden  last  van  de 
welbekende tintelingen in haar voet en been. Ook 
was  ze  snel  moe  en  kon  ze  zich  slecht 
concentreren. Een bezoek aan de huisarts gaf geen 
duidelijkheid  over  haar  klachten.  Maar  een 
vermoeden was er wel. Haar moeder kende iemand 
in Turkije met MS en wist dat de diagnose er sneller 
gesteld  kon  worden  dan  in  Nederland.  Eenmaal 
daar  kreeg  Kesver  een  MRI-scan,  een 
prednisonkuur en een ruggenprik. Ze reageerde er 
goed  op,  de  klachten  namen  af.  Binnen  enkele 
dagen was het duidelijk: ze had MS.

Copaxone

Inmiddels  heeft  ze  zes  prednisonkuren  gehad en 
Avonex gebruikt. Daar moest ze van de neuroloog 
echter  na  een  week weer  mee stoppen,  waarom 
weet  ze  niet  meer  precies.  Eigenlijk  zou  ze  met 
Copaxone moeten beginnen, maar dat stelt ze het 
liefst zo lang mogelijk uit. “Elke dag spuiten, dat wil 
ik liever niet. Van de neuroloog mag ik er nog even 
mee wachten, maar bij een nieuwe schub moet ik 
toch beginnen”.  En schubs heeft  ze helaas vaak, 
ongeveer één keer in de vier of vijf maanden. “Elke 
keer krijg ik een kuur, die voor twee weken werkt. 
Daarna  komen  de  klachten  weer  terug”.  Maar 
Kesver is positief. Haar moto is niet voor niets: “Doe 
wat je gelukkig maakt en maak je geen zorgen”.

Fotografie

In  november  2012  moest  Kevser  na  twee  jaar 
stoppen  met  haar  studie 
gezondheidszorgtechnologie.  Het  werd  fysiek  te 
zwaar, wat zij erg jammer vond. Maar ze ontdekte 
iets  nieuws:  de  fotografie.  Voor  haar 
vrijwilligerswerk  -  huiswerkbegeleiding  aan 
basisschoolkinderen - ging zij een paar dagen naar 
Turkije om basisscholen te bezoeken. Tijdens deze 
reis maakte ze veel foto’s en ontdekte hoe ze leuk 
ze dit  vond. Ook haar baas was erg enthousiast, 
vertelt  ze,  en  stimuleerde  haar  hier  iets  mee  te 
doen.

Ze  besloot  een  cursus te  gaan volgen en startte 
haar  eigen  blog:  happymomentstoday.tumblr.com. 
Een  mooie  blog  met  prachtige  foto’s,  allemaal 
voorzien van een toepasselijk onderschrift. De titel 
van de blog kan geen toeval zijn: happy moments, 
gelukkige  momenten.  En  inmiddels  gaat  het  zo 
goed, dat ze gevraagd is om te fotograferen op een 
feestje. “Dit is iets wat ik leuk vind om te doen en 
waar ik zeker ook verder in wil gaan”.
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Gelukkig zijn

Het lijkt een terugkomend thema te zijn in het leven 
van Kevser: gelukkig zijn. “Als ik dingen doe waar ik 
gelukkig van word en mensen om me heen heb die 
mij gelukkig maken, dan gaat het beter mij”, zegt ze. 
Een  aantal  vrienden  is  ze  kwijtgeraakt  na  de 
diagnose.  “Ik  kan niet  elke keer mee,  en sinds ik 
stopte met de studie zie ik ze minder”. Wel heeft ze 
een  paar  trouwe  vrienden  die  begrip  tonen  en 
zorgzaam zijn.  Dat  is  haar  moeder  trouwens ook. 
“Zij trapt op de rem als ik weer eens te veel wil”. Zij 
heeft  er  het  meeste  moeite  mee  dat  Kesver  MS 
heeft, maar steunt haar zeker. Ze ging ook niet voor 
niets  met  haar  dochter  van  Rotterdam  naar 
Nijmegen voor MS goes Live!.

Reizen

Hoe Kevser de toekomst ziet? “Reizen, véél reizen”. 
Nadenken over wat ze wel en niet zou kunnen, doet 
ze niet. Ze durft het niet, bang voor wat haar ziekte 
kan veroorzaken. “Je ziet vrouwen in een rolstoel die 
niet veel meer kunnen, én vrouwen met kinderen en 
een  baan”.  MS is  een onzekere  factor,  maar  één 
ding gaat ze zonder twijfel doen: al reizend om de 
wereld de mooiste foto’s maken.

Kinder MS dag in Blijdorp

Op  zaterdag  25  mei  2013  vindt  in  Diergaarde 
Blijdorp  de  achtste  Kinder  MS  dag  plaats  voor 
kinderen  met  MS  of  aanverwante  aandoeningen. 
Het belooft een mooie dag te worden, georganiseerd 
door  het  Nationaal  Kinder  MS  Centrum  van  het 
Erasmus MC. Het Centrum krijgt hierbij de hulp van 
haar  partners  Stichting  MS  Research  en  de 
Vrienden  Loterij  én  van  de  zon,  die  ons  vrolijk 
toelacht.

Door: redactie MSKidsweb

De meeste kinderen gaan al snel met vrijwilligers en 
wat zakgeld op pad door de dierentuin. De ouders 
verplaatsen  zich  naar  het  Auditorium,  waar 

Kinderneuroloog Dr.  Rinze Neuteboom en Dorinda 
Roos,  directeur  Stichting  MS  Research,  iedereen 
verwelkomen.

Onderzoek PROUD kids

De eerste gastspreker is arts-onderzoeker Daniëlle 
van Pelt. Ze vertelt dat wetenschappelijk onderzoek 
naar MS bij kinderen nog steeds van groot belang is. 
PROUD kids is een landelijk  onderzoek dat  in het 
Erasmus  wordt  verricht.  Het  bekijkt  de  kans  bij 
kinderen  op  het  ontwikkelen  van  MS,  na  een 
eenmalige MS-aanval. Meer informatie hierover is te 
vinden op www.mskinderen.nl.

Behandeling bij kinderen

Dr. Rinze Neuteboom bespreekt welke vormen van 
ontstekingsremmers  er  zijn,  met  de  voor-  en 
nadelen.  Bij  alle  medicijnen  is  sprake  van  1/3 
vermindering  van  schubs  –  en  van  mogelijke 
bijwerkingen. Mochten deze remmers niet aanslaan, 
dan is er tweedelijns medicatie,  maar ook die kan 
vervelende  bijverschijnselen  geven.  Welk  medicijn 
het beste aansluit op de situatie en wensen van het 
kind, wordt per patiënt bekeken.

Het  Nationaal  Kinder  MS  Centrum  blijft  zich 
ontwikkelen door de opzet  van studies naar juiste 
geneesmiddelen  bij  kinderen.  Hierbij  wordt  de 
veiligheid en de effectiviteit goed onderzocht.

Plasklachten

Na een korte plaspauze vertellen kinderuroloog Dr. 
Scheepe  en  verpleegkundig  consulent  Roelie  van 
Zon over urologie en MS. Ongeveer 80% van alle 
MS-patiënten heeft plasklachten. Na tien jaar kan dit 
percentage  zelfs  stijgen  naar  96%.  Bij  veertien 
kinderen  die  recent  hebben  gehoord  dat  ze  MS 
hebben,  is  urologisch  onderzoek  gedaan.  Negen 
van hen bleken plasklachten te hebben en dus zijn 
zij  doorverwezen  naar  de  uroloog.  Die  geeft 
bijvoorbeeld  goede  tips  voor  een  correcte 
toilethouding voor jongens en voor meisjes. Alleen 
als het echt noodzakelijk is, vindt bij  een kind een 
blaasfunctieonderzoek plaats.

Groepsgesprek

Na een  langere  pauze  worden  de  aanwezigen  in 
drie groepen verdeeld: de familieleden van kinderen 
met  MS  en  de  ouders  van  kinderen  met 
aanverwante  ziektes  vormen twee aparte  groepen 
waarin over diverse onderwerpen gesproken wordt.

Wij sluiten aan bij de derde groep: de jongeren met 
MS  en  hun  vrienden.  Ook  consulent 
onderwijsondersteuning Adri Polderman schuift aan 
bij deze groep.

Aan  de  hand  van  stellingen  bespreken  MS-
verpleegkundigen Sarita van den Berg en Daniëlle 
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van  Pelt  het  dagelijks  leven  en  eventuele 
problemen daarbij.

‘Als  je  MS  hebt,  kun  je  beter  niet  uitgaan!’
Nadat er hard gelachen is, wordt dit door iedereen 
ontkend.

Thijs  (17)  licht  toe:  “Ik  probeer  een  zo  normaal 
mogelijk leven te leiden. Daar hoort uitgaan ook bij.”

Xyantha (19) vertelt: “Ik ga door totdat ik omval. Ik 
heb geen tijd om uit te rusten en ik zie het vaak niet 
aankomen dat ik ga omvallen: ik merk niet dat ik 
moe ben.”

Een volgende stelling is: ‘Als je MS hebt, dan mag 
je niet sporten’.
Ook hier is niemand het mee eens, al kan het wel 
zo zijn dat dingen veranderen. Zoals voor Chloë 
(17) die opmerkt: “Ik merk dat ik sneller mijn grens 
bereik.”

Iedereen deelt zijn ervaringen in de groep. Er groeit 
vanzelf  een soort  verbondenheid  met  elkaar.  Een 
harde  lach  en  een  diepe  stilte  uit  begrip  en 
herkenning volgen elkaar in rap tempo op. Mooi om 
mee te maken. Ook praten de jongeren nog even 
over ‘het plasverhaal van daarnet’.  Bijna iedereen 
herkende de plasklachten, maar bijna niemand gaat 
er bewust mee om. Xyantha zegt: “Het gaat bij mij 
al  zo lang op deze manier,  ik  moet gewoon altijd 
plassen. Maar ik denk dan: het zal wel zo horen. Ik 
ben niet alert op de gevolgen.” Ze hoopt dat ook in 
andere  ziekenhuizen  extra  over  dit  onderwerp 
gesproken wordt, omdat het wel belangrijk is.

Als  laatste  praten  de  jongeren  samen  over  de 
problemen die  sommigen op school  ondervinden. 
De  één  komt  met  een  oplossing  voor  de  ander, 
adviezen  klinken  over  en  weer.  Gini  (21)  zit 
vandaag in  een  rolstoel  en  ervaart  weinig  begrip 
voor  haar  situatie  op  haar  werk.  Ze  weet  niet  of 
haar contract nog verlengd wordt, of dat ze straks 
niet  meer  welkom  is.  Dat  is  haar  al  vaker 
overkomen.

Steeds meer meningen, adviezen, antwoorden en 
vragen vliegen over en weer: dit groepsgedeelte is 
zeker voor herhaling vatbaar!

Dan  komen  alle  kinderen  en  begeleiders  vol 
enthousiasme terug van de wandeling door Blijdorp. 
De haaienzaal stroomt vol knorrende magen. Het is 
de  hoogste  tijd  om  te  genieten  van  een  heerlijk 
broodje, wat fruit en iets lekkers te drinken.

Iedereen kletst nog wat na over een zeer geslaagde 
en nuttige ochtend. Maar de dag is nog niet voorbij: 
na  de  lunch  wordt  een  groepsfoto  gemaakt  en 
vervolgens  zoekt  iedereen  het  avontuur  op  in  de 
dierentuin.  Het  nieuwe  Amazonica,  maar  ook  de 
drie  jonge  girafjes  wil  iedereen  even  gezien 
hebben!

Klik hier om de foto’s te zien van deze dag
De website van het Nationaal Kinder MS 
Centrum: kindermscentrum.nl/
De kinderwebsite van MSweb: MSkidsweb.nl

Colofon
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