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Van de Redactie
Voor u ligt een echt mooie, dikke MSzien – nou ja, uitgeprint 
dan. Zeven auteurs hebben weer hun stinkende best gedaan 
om de bezoekers van MSweb een paar uur leesgenot te 
bezorgen. En volgens mij zijn ze daar buitengewoon goed in 
geslaagd. Ik heb in ieder geval van dit nummer genoten.

De serie MS-onderzoek in Nederland beleeft in deze MSzien maar 
liefst zijn 26e aflevering. Wie had dat kunnen bedenken, toen we 
een jaar of zes geleden aan deze serie begonnen? Echt geweldig 
dat er zoveel over MS-onderzoek in ons land te vertellen valt. 
Zeker als de verteller het ook nog eens duidelijk aan mensen 
zonder medische achtergrond kan uitleggen.

Onze jonge, nieuwste professor Jeroen 
Geurts weet zijn onderzoek op een zeer 
begrijpelijke wijze over het voetlicht te 
brengen. Hij stimuleert bovendien zijn 
medewerkers en studenten om dat óók te 
doen.

Dankzij Jeroen Geurts maakten we drie 
jaar geleden kennis met Hanneke Hulst 
die ons sinds die tijd van haar columns 
laat meegenieten. Als geen ander weet 
zij moeilijke onderwerpen te overgieten 
met een persoonlijk sausje.

Door een idee van professor Geurts hebben we sinds kort ook een 
nieuwe rubriek op MSweb. De rubriek heet Brein-Blogs. Een grote 
groep studenten is binnen de onderzoeksgroep Klinische 
Neurowetenschappen (KNW) begonnen aan een stage 
‘wetenschappelijk onderzoek naar MS’. Onderdeel van de stage is 
dat de studenten wekelijks hun bevindingen bijhouden in een 
begrijpelijke ‘blog’. Die blogs komen op verschillende websites te 
staan waaronder… MSweb. (zie rubriek Actueel >> Brein Blogs). 
En om het plaatje helemaal rond te maken: één van die studenten 
is de broer van onze columniste Hanneke Hulst.

En nu snel terug naar de MSzien. Dit 
eerste nummer van 2013 is gevuld 
met wetenschap, reizen, kunst, het 
dagelijks leven en werk. Behalve prof. 
Geurts komen aan het woord: 
kunstenares Vera Pouw, MS 
verpleegkundige Esther Pruijs, De 
Surinaams-Hindoestaanse Nazia 
Ashraf en mede oprichter van 
MSkidsweb Loes van Vucht.

Maar we beginnen met een vervolg 
op de spannende motortocht van 
redacteur Marjolein van Woerkom: 
van Alaska naar Tierra del Fuego.

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Living our dream 3

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 rijden sinds eind juli op twee 
motorfietsen van Anchorage, Alaska, naar 
Tierra del Fuego, het zuidelijkste puntje van 
het Zuid-Amerikaanse continent. We hopen 
daar in januari 2013 aan te komen. Een hele 
uitdaging als je je MS en je medicijnen met je 
meesjouwt.

Door: Marjolein van Woerkom

De thermosflessen in mijn zijtas klepperen mee 
op de maat 
van de gaten 
en hobbels in 
de weg. De 
zonnestralen 
lijken dwars 
door onze 
motorpakken 
heen te 
branden, 
maar me 
druk maken 
over de 
kwaliteit van 
de 

Copaxonespuiten in de gekoelde thermosflessen 
hoeft niet meer. Ze zijn op, sinds 28 december. 
Toen ik twee dozen aanschafte in Arizona, net 
voor de grens met Mexico, wist ik dat ik het niet 
zou halen. Ik kwam een maand tekort, maar een 
derde doos zat er niet in: onbetaalbaar voor mij 
(zie MSZien 2012-4).

Ik heb het nog met twee weken weten te rekken, 
door niet zeven maar zes dagen in de week te 
spuiten. Maar nu zijn ze dus echt op. Copaxone 
bestellen in Argentinië zit er niet in. De regering 
heeft hier de import van buitenlandse goederen zo 
sterk belast, dat zelfs een Argentijnse BMW-
dealer niet meer kan doen dan olie verversen 

omdat hij de standaardonderdelen voor een kleine 
motorbeurt niet heeft. Argentinië wil dat het land 
zelf gaat produceren, maar de industrie is er (nog) 
niet klaar voor.

Ver-van-mijn-bedshow

Dat mijn medicijnen op zijn heeft als voordeel dat 
ik niet meer elke avond op zoek moet naar koud 
water of een koelkast, dat mijn tas een paar kilo 
lichter is en dat mijn MS weer een ver-van-mijn-
bed-show is geworden.
Soms tintelt mijn hand. Soms begint mijn voet 
tijdens een wandeling te klappen. Af en toe kom ik 
mijn spuittas tegen in de waterdichte zak met 
kleding. ‘O ja, ik ben op reis met MS’ denk ik dan.
 
Reizen doet me goed. Mijn MS-moeheid is in 
geen velden of wegen te bekennen. Eenmaal 
weer thuis zal dat anders zijn. Werk, sociale 
verplichtingen en andere verantwoordelijkheden 
leggen zo’n druk op me, dat die moeheid weer 
toeslaat. Maar dan heb ik mijn medicijnen weer. 
Nu maak ik me dus niet zo druk en geniet van de 
tijd dat ik het zonder doe.

Pech

Want ja, eigenlijk zouden we al weer thuis zijn. 
Onze vlucht stond 28 januari geboekt, maar zoals 
vaak op een reis, het liep even anders. We kregen 
pech in Chile Chico in Chili, een klein dorpje 
onderaan de Carretera Austral, langs de grens 
met Argentinië.
De kruiskoppeling in de cardanas van Chris’ 
motor begaf het. De lokale mechanic verwees ons 
eerst nog leuk door naar een ferreteria (handel- 
en ijzerzaak) om de hoek: ‘kruiskoppelingen 
hebben ze daar zeker’. Die hadden ze ook, maar 
niet een die op onze twintig jaar oude BMW-motor 
paste.
 
Telefoontje 
naar de 
dichtstbijzijnde 
grote plaats, 
naar een 
grotere 
motorzaak 
verderop en 
naar een nog 
grotere 
motorzaak in 
de hoofdstad Santiago, maar nergens was een 
kruiskoppeling te vinden. We moesten overstag. 
De enige optie was het onderdeel in Nederland te 
bestellen en te wachten. Volgens de verstuurder 
zou het negen dagen duren.

MSzien jaargang 12, maart 2013 (1) 2



Paradijs?

Nu is Chile Chico niet een heel verkeerd plaatsje 
om vast te zitten. Het ligt aan het op-een-na-
grootste meer van Zuid-Amerika. Nationaal Park 
Jeinimeni ligt om de hoek. Het kersen- en 
rodeofestival stond die maand op de kalender. Het 
was volop zomer, dus elke dag mooi weer. We 
hadden onze tent opgezet op een camping bij een 
enorm gastvrije familie. We plukten fruit van de 
bomen, werden uitgenodigd voor een authentieke 
Patagonische barbecue en konden uitslapen 
zoveel we wilden.

Dat was leuk voor een week, maar na een tijdje 
gaat ook het paradijs vervelen. Zeker toen we 
erachter kwamen dat het pakketje uit Nederland 
nog helemaal niet in Chili was gearriveerd. 
Volgens de Chileense post kon het nog wel 
tweeënhalve week gaan duren, want de douane 
zou sowieso voor flink wat oponthoud zorgen.

Carlos
We waren uit het veld geslagen, want we wilden 
verder met onze reis! Het was maar drie dagen 

rijden naar 
ons einddoel 
Ushuaia, we 
waren zo 
dichtbij! 
Gelukkig 
was Chris’ 
werkgever 
coulant: 
Chris mocht 
een maand 
later 
terugkomen 
dan gepland. 
Nu alleen 
nog een 
werkende 

cardanas. In Argentinië hadden we Carlos 
ontmoet: motorrijder, BMW-fanaat én mechanic 
die zijn garage had omgebouwd tot een heuse 
werkplaats. We belden hem. Hij had geen 
kruiskoppeling, maar nog wel een tweedehands 
cardanas liggen. Ook goed.

We lieten hem de cardanas opsturen naar Los 
Antiguos, het plaatsje aan de andere kant van de 
grens met Chile Chico. Hoewel dat ook nog eens 
een week duurde, konden we uiteindelijk de 
cardanas in Los Antiguos ophalen, de as in de 
motor bouwen en na 24 nachten konden we 
eindelijk vertrekken!

Vier dagen later waren we in Ushuaia. Hoewel we 
tijdens de reis nooit zo gefocust waren geweest 
op dat doel, voelde het nu als een enorme 
overwinning toen we het zuidelijkste puntje van 
het continent, Tierra del Fuego, binnenreden. 
Wow, we hadden alle ontberingen getrotseerd om 
hier na ruim zes maanden te arriveren. We 
hebben het gehaald!

Lees meer op onze site: www.gs-adventures.nl

MS-onderzoek in Nederland (26)

Prof. Geurts: Het gaat om 
grijs
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. Onder 
wie Nederlands nieuwste ‘MS-hoogleraar’, 
prof. dr. Jeroen Geurts. Goed voor twee 
afleveringen. In december 2012 over zijn 
groeiend vermoeden dat MS begint in het 
brein, nu over zijn gedachten omtrent de 
zogeheten grijze stof in die hersenpan.

Door: Raymond Timmermans

In de vorige 
aflevering was zijn 
betoog dat het bij 
multiple sclerose 
mogelijk eerst 
ergens misgaat in 
de wel honderd 
miljard 
zenuwcellen 
binnen het brein 
en dat de andere 
problemen pas 
daarna komen, en 
dus niet 
andersom. Een 
vrij nieuwe 
veronderstelling. 
Nu komt hij met 
een tweede 
aandachtspunt, 
dat MS niet 
zozeer een ziekte 
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is van de zogeheten witte stof in het zenuwstelsel, 
maar veeleer een grijze-stof-ziekte.

We hebben het over de nieuwste hoogleraar 
betrokken bij MS-onderzoek in Nederland, prof. 
dr. Jeroen Geurts. Op 1 oktober 2012 benoemd 
tot hoogleraar translationeel neuro-
wetenschappelijk onderzoek aan het Medisch 
Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam 
(VUmc). Zit het woord translatie in, een 
verzamelterm voor vertalen, omzetten, 
bemiddelen, overbruggen enzovoort. “Gaat om 
het aan elkaar koppelen van meerdere 
vakgebieden en de daarbij horende 
wetenschappers.

Tolk/vertaler

Jeroen Geurts (1978), neurobioloog. Geboren in 
Berg en Terblijt, niet ver van Maastricht – “kom er 
nog met enige regelmaat… en geloof het of niet: 
ik spreek nog accentloos Maastrichts”. Heeft 
sowieso wat met talen. “Veel gaat in ons vak in 
het Engels maar ook Frans en Duits spreek ik 
redelijk”. Zegt er ooit wel eens aan gedacht 
hebben om tolk/vertaler te worden. “Maar dat ben 
ik nu in zekere zin ook… resultaten van 
onderzoek vertalen, allereerst voor vakbroeders 
maar ook voor het grote publiek”.

Cognitieve afwijkingen

Neemt daarom ruim de tijd voor zijn grijze-stof-
theorie. “Grijze stof is het deel van de hersenen 
waarbinnen de zenuwlichamen zitten. Zit aan de 
buitenkant van het brein, de hersenschors, maar 
ook in de dieper gelegen grijze kernen, in het 
midden van het brein. We wisten lange tijd niet 
dat er bij MS erg veel afwijkingen in deze grijze 
stof zitten. MS werd gezien als een typische witte-
stof-ziekte – wit, de kleur van de verbindende 
banen tussen zenuwcellen. Dit blijkt niet het 
geval. Het is net zo goed een grijze-stof-ziekte. 
Onderdeel van de grijze stof is de thalamus, een 
belangrijke centrale kern die onder meer een rol 
speelt bij de cognitieve functies - alle 
denkprocessen zoals het geheugen. Maar ook bij 
de motoriek – het bewegen – en de sensoriek – 
alle zintuigen”.

Schakelstation

Te ingewikkeld? Jeroen Geurts legt het met het 
grootste gemak nog eens uit: “Ik denk dat MS 
zowel een transport- als een 
verkeerscentraleprobleem is. Zowel de 
zenuwcellen als de verbindende banen worden 
aangetast. Welke van de twee het eerste 
beschadigd raakt, of welke van de twee 

belangrijker is, daar zijn de meningen nog over 
verdeeld. Maar een kern als de thalamus is in dit 
verband heel belangrijk. Die is namelijk niet alleen 
het schakelstation voor allerlei informatie van 
zintuigen op weg naar de hersenschors, maar 
vormt ook een onderdeel van circuits in de 
hersenen die betrokken zijn bij de sturing van 
beweging, cognitie en emoties. Dat de thalamus 
op onderdelen is aangedaan, kan bijvoorbeeld 
een goede verklaring zijn voor het gegeven dat 
veel mensen met MS trager reageren. Al heeft dat 
ook te maken met de schade in de witte stof”.

Op basis van die theorie werken hij en zijn 
collega’s nu aan een behandelschema voor 
cognitieve klachten bij mensen met MS. “In de 
toekomst moeten we het afsterven van zenuwen 
en netwerken, de zogenoemde neurodegeneratie, 
harder gaan aanpakken, met medicijnen en 
andere methoden en als het even kan gelijk vanaf 
het begin van de ziekte”.

Jaren her

Zijn speciale 
aandacht 
voor de grijze 
stof dateert al 
van jaren her. 
Hij is er in 
2005 met 
zeer hoge 
cijfers op 

gepromoveerd tot doctor in de wetenschappen. 
Zijn proefschrift heeft de titel Grey matters, zowel 
te vertalen als ‘het gaat om grijs’ als in ‘grijze 
zaken, grijze stof’. Signaleerde daarin dat het 
overigens geen nieuw spoor is naar MS, maar 
enigszins in de vergetelheid geraakt. Want al bijna 
een eeuw geleden, in 1916, door de Britse 
wetenschapper James W. Dawson genoemd.

Jeroen Geurts pakte die draad op. Schreef in zijn 
proefschrift dat er een verband bestaat tussen de 
beschadigingen in de grijze stof en afwijkingen 
van het geheugen, de concentratie en de 
aandacht bij mensen met MS. Kennis die hij mede 
baseert op weefselonderzoek aan hersenen van 
overleden mensen met MS. Ontdekte resten in de 
grijze stof van de isolerende huls myeline die rond 
zenuwbanen ligt en die er normaliter voor zorgt 
dat die zenuwsignalen ongestoord kunnen komen 
waar ze moeten zijn. Waar de huls verdwijnt, 
ontstaat kortsluiting.
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Team

Onderzoek dat overigens nog steeds doorgaat en 
waarbij hij ook nu nog zelf is betrokken. “Ik werk 
er nog steeds aan met mijn team… artsen uit de 
neurologie, pathologie, radiologie, klinische 
neurofysiologie, anatomie, moleculaire biologie, 
immunologie en psychiatrie. Maar ook 
psychologen en biologen. Mijn opdracht is om al 
die vakgebieden, al deze mensen met die 
verschillende beroepen, met elkaar te verbinden. 
Daarbij gaat het als regel om een vraag die 
vakgebieden overstijgt. Dat moet centraal staan. 
En alle methoden die je gaat gebruiken om die 
vraag te beantwoorden moeten de slaaf zijn van 
die vakgebiedoverstijgende vraag. Dat is 
translationeel neurowetenschappelijk onderzoek 
volgens het model Geurts”.

Blijft, als het enigszins kan, daarbij ook zelf in het 
lab actief. “Zeker! Ik ben een onderzoeker in hart 
en nieren. Ik kan ook, denk ik, alleen maar leiding 
geven vanuit een inspirerende onderzoekspositie. 
Ik ben te nieuwsgierig om het onderzoek aan de 
microscoop te laten schieten. Daar zou ik 
ongelukkig van worden”.

Niet verbaasd intussen dat drie van zijn studenten 
juist recent het thema grijze stof in een eigen 
proefschrift verder uitdiepen: Menno Schoonheim, 
Hanneke Hulst en Evert-Jan Kooi. Die laatste 
behaalde daar in januari de universitaire graad 
van doctor mee, zoals elders te lezen is op 
MSweb (www.msweb.nl/proefschriften/3997 ). 
Menno Schoonheim en Hanneke Hulst – 
columniste op MSweb - hopen in 2013 tot doctor 
te promoveren.

Neemt ook de tijd voor een paar persoonlijke 
vragen.
Burgerlijke staat: “Gehuwd, geen kinderen”.
Woonachtig: “Amsterdam”.
Bekend met mensen die MS hebben?: “Zowel 
professioneel als in persoonlijke kring; vrienden”.
Eigen gezondheid?: “Tiptop”
Liefhebberijen?:“Beethoven; Italiaans eten - 
afhaal, we koken nooit, te druk, laat thuis vaak”.

Wat is er op 1 oktober 2012 nou eigenlijk 
precies voor u veranderd?
“Het hoogleraarschap is voor alles natuurlijk een 
hele bijzondere erkenning van mijn werk. Ik voel 
me ook enorm gesteund door dit prachtige 
instituut, het VUmc. Ik draag weer een stukje 
meer verantwoordelijkheid en kan weer iets beter 
aan de weg timmeren. Ik zie ernaar uit!”.

Maar een groot deel van zijn werk is hetzelfde 

gebleven. ”Als ik niet op reis ben, dan kan ik het 
erg druk hebben met besprekingen hier intern. In 
het team, maar ook individuele gesprekken met 
mensen die met vragen zitten over hun 
onderzoek; met het hersenweefsel onder de 
microscoop bekijken; tussendoor e-mails 
beantwoorden; een presentatie maken voor een 
symposium; een voorstel schrijven voor een 
cursus die ik volg”.

Brein in Beeld

Jeroen Geurts heeft bovendien 
nog tal van wetenschappelijke 
nevenfuncties. Zo is hij 
directeur van de Stichting Brein 
in Beeld (BiB; zie 
www.breininbeeld.org) . Een 
stichting van vooral vrijwilligers 
die zich speciaal inzet om 
wetenschappelijk werk te vertalen naar de 
maatschappij. “We vinden dat wetenschappers 
zich duidelijker moeten laten zien in 
maatschappelijke debatten. Daarnaast proberen 
we het centraal zetten van een vraag onder 
wetenschappers te stimuleren. Zoals ik nu hier 
doe, met interdisciplinair werken. BiB geeft zelfs 
hersenlessen op scholen om kinderen kennis te 
laten maken met wetenschappelijk denken”.

Daarnaast is hij lid van De Jonge Akademie van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, de KNAW. “En vanaf april dit 
jaar ook voorzitter. Ook daar probeer ik 
wetenschapsbeleid en –vertaling te beïnvloeden. 
Het ligt me na aan het hart, die translatie op 
verschillende vlakken. Het is trouwens ook 
gewoon erg leuk en belangrijk om terug te 
investeren in de maatschappij; die heeft namelijk 
ook in jou als wetenschapper geïnvesteerd. Ik ben 
in ieder geval een betere onderzoeker geworden 
door het bediscussiëren van mijn onderzoek in 
een breder kader”.

Wetenschappelijke taal verstaanbaar maken voor 
gewone mensen als MS-patiënten. In 2007 en 
2009 heeft hij dat in de praktijk gebracht in twee 
boeken: Over de Kop en Kopstukken. In Over de 
Kop probeert hij antwoord te geven op vragen als: 
wat is bewustzijn, waar in je brein zit het, wat 
gebeurt er in je hoofd als je droomt, kan een dier 
denken? In Kopstukken ondervraagt hij andere 
hersenwetenschappers uit binnen- en buitenland 
over bewustzijn. Hij geeft ook lezingen over het 
brein en hersenonderzoek. En als hij tijd over 
heeft, schrijft hij een wetenschappelijke column op 
MSweb.
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Op zijn CV staan naast zijn hoofdvak 
neurobiologie de vakken pathologie en radiologie.

Nooit gewoon arts willen worden?
“Ik heb een jaartje geneeskunde gedaan. En ik 
vond het niet leuk genoeg. Eigenlijk zo in de trant 
van: als je ABC hebt, dan heb je waarschijnlijk dit, 
bij ABD heb je dat; en als je dan vroeg waarom is 
dat zo, kreeg ik te horen: dat moet je gewoon 
leren, zo is het. Daar kon ik niet tegen. Toen heb 
ik besloten dat ik onderzoeker wilde worden. 
Misschien een heel domme keuze. Alleen is het 
voor mij goed uitgepakt en heb ik er zeker geen 
spijt van”.

Gaan we vast nog veel van horen… van Jeroen 
Geurts, hersenwetenschapper.

De openbare redevoering waarmee hij zijn 
hoogleraarschap officieel aanvaardt, de 
zogeheten oratie, heeft plaats op dinsdag 19 
maart.

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 nu voor de tweede keer prof. dr. 
Jeroen Geurts. Medisch adviseur voor de serie  
is Mart Mantel.

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.

Zware benen van Vera Pouw
Vera Pouw (1956) is een echte Utrechtse. Ze 
volgde de Lerarenopleiding Tekenen en 
Textiele werkvormen in haar geboortestad en 
werkt er nu als beeldend kunstenaar in 
ateliergroep Tij in de wijk Lombok. Haar werk 
hangt inmiddels in diverse galeries. Het 
schilderij ‘Zware benen’ roept een wereld van 
herkenning op voor een mens met MS, maar 
gáát het ook over MS? MSzien vraagt het aan 
de kunstenaar zelf.

Door: Marja Morskieft

Vera Pouw maakt schilderijen, of liever: ze 
bewerkt ze intensief. Dat is te zien in haar atelier: 
hier werkt iemand zich in het zweet. Verfspatten 
bedekken de grote tafel in het midden, 
beschilderde vellen papier liggen eronder, en aan 
de wand hangen schilderijen in de ontstaansfase.

 
Toen Vera als 
jonge 
afgestudeerde 
docent 
Tekenen en 
Textiele 
Werkvormen 
aan de slag 
ging in het 
onderwijs en 
cursussen gaf 
aan 
volwassenen, 
merkte ze al 
snel dat er angstaanjagende dingen gebeurden 
met haar lichaam. ‘Ik kon niet lopen, niet staan.’ 
Een jaar duurde de zoektocht naar de oorzaak 
van haar klachten, tot haar huisarts haar ronduit 
durfde te vertellen dat ze MS had: ‘De neuroloog 
durfde dat blijkbaar niet! Het was een vreselijk 
jaar, mijn beroerdste tijd, omdat je denkt: het ligt 
aan mij!’ Uiteindelijk was ze opgelucht dat er een 
diagnose was, en het gaf ook duidelijkheid. Ze 
was toen 28.

 
Lichtblauwe ogen, een grijzende kuif, een open en 
vrolijk gezicht. ‘Het gaat toch niet over MS?’ 
vraagt ze? Er is meer in het leven, bijvoorbeeld 
kunst. Al heeft het één wel met het ander te 
maken: doordat ze afgekeurd werd voor het 
onderwijs kon ze full time vrij kunstenaar worden.
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Werkwijze

Ze laat me zien hoe haar werk, acrylverf op doek, 
ontstaat: papier met acrylverf bestreken drukt ze 
op het gespannen doek. Met wat voorhanden is 
tekent ze, krast ze de lijnen op het doek. En dit 
herhaalt ze laag na laag. Waardoor haar werk 
‘gelaagd’ genoemd wordt. Als ik voor haar werk 
Zware benen sta, zie ik dat ze met deze werkwijze 
evenzeer iets onthult. Iets mysterieus dat er altijd 
al was. Misschien een werkelijkheid die uit 
vroeger tijden stamt? In elk geval iets met een 
doorleefde geschiedenis.

 
Vera’s werk lijkt 
abstract, maar als 
je goed kijkt zijn 
er mensfiguren te 
herkennen. Zoals 
in Zware benen. 
Hoewel bijna 
ieder mens de 
ervaring kent 
zware benen te 
hebben, na een 
dagje slenteren 
bijvoorbeeld, is 
het voor mensen 
met MS een wel heel herkenbaar beeld. Bij deze 
voorstelling echter zie je het omgekeerde van die 
ervaring: de benen zweven. Hoe heerlijk zou het 
zijn om de betonnen zuilen die je meesleept, als 
ballonnen gevuld met helium omhoog te voelen 
stijgen!

 
Zo wordt een kijkervaring een helende ervaring, 
één die je blik kantelt en een andere werkelijkheid 
laat zien. De werken dragen titels als: Moe van 
het reizen, Wel de botjes bewaren, Gewicht van 
steen. Alleen bij laag water. ‘Titels van schilderijen 
noteer ik in een boek, als bron van verder denken, 
ze kunnen daarna nog veranderen, om passend 
te zijn bij een schilderij’, zegt Vera.’ Maar het gaat 
allemaal over Tijd.

Sporen uit een verleden

Vera: ”Je zou een schilderij van mij ook als een 
huid kunnen zien, waarin sporen te zien zijn van 
wat er onderhuids heeft plaatsgevonden, van wat 
er hiervoor is geweest.” De lijnen zouden spieren 
of zenuwen kunnen zijn. Soms lijken het 
bladnerven, of de lijnen van een schelp. In een 
hoek van het atelier staat een rek met fraaie 
schelpen: de associatie met de natuur is niet ver 
weg. De natuur met haar vergankelijkheid, 
verweerdheid, en doorleefdheid.

De doeken gaan ook over structuren en textuur, 
ze zijn aanraakbaar. Soms doen ze ook aan 
ragfijne stoffen denken die een extra laag leggen. 
De ledematen of silhouetten van mensfiguren zijn 
niet statisch: er is beweging, er gebeurt iets. De 
lijven zijn bekrast en belijnd, ze lichten op in 
zachte aardetinten: oker, bruin, grijsbruin. Als 
rotstekeningen die vertellen van een ver verleden, 
of fresco’s op eeuwenoude muren. Je ziet de tijd. 
Of zoals Vera het uitdrukt: ’het met de tijd anders 
beleven van de dingen.’ De erosie die van alle 
tijden is.

Hard werken

Pouw ziet kunst maken als een vak, fysiek hard 
werken met kwasten, linnen, papier, verf. ‘Wat het 
spannend maakt is dat je er iets in te vertellen 
hebt dat bijna niet in woorden is te vatten’. Ze 
gelooft niet zo in het heilige woord ‘inspiratie’. 
Gewoon aan de slag gaan in je atelier; je laten 
raken door teksten, beelden of iets dat gebeurt. 
Ze vertelt over recensies die soms hoogdravende, 
zweverige analyses geven van haar werk: zelf is 
ze aards.

Haar werk gaat over wat leven met mensen doet: 
ouder worden, verlieservaringen. Natuurlijk heeft 
ook MS daar een plaats in. Ze tilt nog steeds zelf 
de zware opgespannen doeken van de muur. ‘Al 
moet ik wel vaker pauzeren; er wordt hier veel 
koffie gedronken ’ lacht ze. Dat doet ze met 
collega-kunstenaars van de belendende ateliers: 
Tij is een verzameling ateliers aan een 
binnenplaatsje, van twaalf kunstenaars die al 
meer dan twee decennia met elkaar optrekken. 
Vera: ‘Al werk ik niet meer in het onderwijs, ik heb 
zo toch collega’s.’

Boekjes

Een boek dat ze op aandringen van een bevriend 
drukker maakte bij haar 50e verjaardag pakte zo 
mooi uit dat ze nu al een aantal jaren kleinere 
boekjes maakt, met een overzicht van haar werk. 
Vanaf 2007 is er elk jaar één verschenen, soms 
zijn de afbeeldingen vergezeld van tekst. Ook in 
deze boekjes, die in een verzamelband passen, 
komt de gelaagdheid van haar werk tot uiting: 
verschillende stadia, of onderliggende lagen, 
worden weergegeven op pergamenata, 
doorschijnend papier. ‘Die tussenvelletjes geven 
de onderlaag, of de bron weer’ vertelt Vera. Ze 
zijn wonderschoon. Het vijfde, laatste boekje in de 
serie wordt 10 maart a.s. ten doop gehouden bij 
Kunstliefde in de Nobelstraat in Utrecht.
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En nu? Vera 
werkt 
inmiddels aan 
een nieuw 
thema: de 
straat. Dat 
doet ze 
samen met 
andere leden 
van 
Kunstliefde, 
een 

kunstenaarsgenootschap in Utrecht. Hiervoor 
gebruikt ze kleuren die ze tot nu toe niet vaak 
gebruikte: zoals ultramarijn, een felblauw, samen 
met zwart. Heel anders dan het subtiele 
kleurenschema waar ze voorheen in schilderde, 
maar net zo spannend.

Groter dan jezelf

Op de vraag: wat ervaar je als ultiem geluk, in je 
werk, antwoordt ze: ’Als ik iets gemaakt blijk te 
hebben dat groter dan mezelf is. Zodat mijn adem 
even stokt. Iets wat uit een bron komt waar je 
geen weet van had. Nou ja, dat klinkt weer zo 
zweverig! Maar soms heb je iets gemaakt, 
mensen zien iets, dat ik niet van te voren bedacht 
of gepland had. Dat zijn spaarzame momenten, 
het overkomt je. Dat is ultiem geluk!’

 

www.verapouw.nl

Met informatieboekjes naar 
Suriname
MSweb krijgt maar weinig vragen of reacties 
van mensen met een andere culturele 
achtergrond. Hoe beleven zij hun leven met 
MS? Nazia Ashraf, van Surinaams-
Hindoestaanse afkomst, is één van die 
‘onzichtbare’ mensen met MS. Ze kreeg in april 
2012 te horen dat ze MS heeft.

 
Door Isabelle de Jong

 
Nazia Ashraf (27) is geboren in Nederland, als 
middelste van drie meiden. Haar ouders 
verhuisden toen ze zestien was naar Nederland 
voor een betere toekomst. In januari 2012 was 
Nazia op vakantie bij haar familie in Suriname. Ze 
kreeg erge last van haar benen en kon bijna niet 

meer lopen. Eenmaal thuis maakte ze direct een 
afspraak met de huisarts, die haar doorverwees 
naar een neuroloog. Na vele testen kreeg ze in 
april 2012 eindelijk uitsluitsel over de klachten: het 
bleek MS.  

Nazia woont inmiddels samen met haar vriend in 
Rijswijk en is 
vier maanden 
zwanger van 
hun eerste 
kindje. Haar 
klachten zijn 
door de 
zwangerschap 
niet 
afgenomen, 
zoals vaak het 
geval is. 
“Volgens mijn 
neuroloog zou 
het juist prima 
moeten gaan 
met mij, maar 
dat is het 
helaas niet het 

geval. Gelukkig gaat het met mijn baby wel goed.”

In januari van dit jaar plaatste Nazia een bericht 
op MSweb met als titel ‘Mijn familie kent MS niet’. 
Ze schrijft hierin dat MS vrijwel niet bekend is 
binnen de Hindoestaanse cultuur. Ondertussen is 
haar familie wél goed op de hoogte. “Ik ben in 
oktober 2012 naar Suriname gegaan met in mijn 
koffer een stel informatieboekjes over MS. Nu ze 
weten wat MS inhoudt, gaan ze er heel goed mee 
om. Ik ben heel blij met mijn familie en mijn 
vriend. Ik kan goed met hen over mijn ziekte 
praten. Ook als ze zelf iets willen weten, gaan we 
meestal samen op zoek naar een antwoord.” Voor 
haar vriend was Nazia’s diagnose een schok,  
maar ook hij reageerde heel goed. “Hij toont veel 
begrip en helpt  me met alles”.

De impact van MS

“MS heeft best veel invloed op mijn leven”, vertelt 
Nazia. “Zomaar een rondje shoppen bijvoorbeeld 
is er voor mij niet bij. Ik moet altijd tussendoor 
even uitrusten voordat ik weer verder kan gaan”.  
Ook met het onthouden van dingen heeft ze 
moeite: “ik vergeet alles weer heel snel”.

Tot april vorig jaar werkte Nazia in een 
administratieve functie bij de ING bank. Door een 
reorganisatie verloor ze haar baan, en in dezelfde 
periode kreeg ze de diagnose MS. “Aan de ene 
kant was ik er wel blij mee dat ik niet meer hoefde 
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te werken. Het is toch best wel zwaar om te 
werken als je MS hebt.” Na haar ontslag heeft ze 
zich ziek gemeld, en nu is ze voor 75% afgekeurd. 
Wel zit ze in een re-integratietraject. “Ik heb veel 
aan mijn re-integratiecoach, Saskia Tonkes. Ze 
helpt niet alleen bij het zoeken naar een baan, 
maar heeft ook ideeën over wat ik nog meer kan 
doen buiten het werk om.”

Mede door haar zwangerschap heeft Nazia ervoor 
gekozen voorlopig niet te gaan werken. Ze brengt 
haar dagen meestal thuis door. “Ik train anderhalf 
uur per dag en ga vaak naar mijn zus toe. In de 
toekomst wil ik wel weer werken, het liefst een 
baan in de verzekeringsbranche”.

Toekomst

Nazia is ondanks alles positief over de toekomst. 
Ze kijkt uit naar de komst van haar kindje en is blij 
dat ze op de steun van haar vriend en familie kan 
rekenen. Ook de hulp van haar re-integratiecoach 
geeft haar vertrouwen dat ze weer aan het werk 
kan gaan.

Is haar achtergrond van invloed op haar ziekte? 
Nazia: “Nee, er zijn geen opvattingen of gebruiken 
in onze cultuur die van invloed zijn op het omgaan 
met of het denken over MS. En ik ben natuurlijk in 
Nederland geboren, en mijn vrienden kenden de 
ziekte wel.” 

Broer en Zus
Een gewone doordeweekse dag, ik loop naar 
mijn werkkamer, de laatste kamer in een lange 
gang voorbij de scanners. Onderweg werp ik 
een blik in de studentenkamer en zie broerlief 
zitten. Veertien weken lang komt hij me helpen 
met het amygdala-project. Heel bijzonder om 
samen met mijn ‘kleine’ broer een 
wetenschappelijk project uit te voeren!

 
Door: Hanneke Hulst

 
Een aantal weken geleden vertelt Kenneth mij dat 
hij op zoek is naar een wetenschappelijke stage 
als laatste onderdeel van zijn opleiding 
geneeskunde. ‘Kan ik dat bij jou doen? Dan leer ik 
naast wetenschap-pelijke skills, ook meteen waar 
jij je elke dag mee bezig houdt.’ Ik moet lachen en 
vraag hem of hij zeker weet dat hij dat aandurft 
met mij als ‘baas’? Hij knikt en zegt dat hij het 
zeker weet.

Na enig 
nadenken 
heb ik een 
geschikt 
project voor 
hem in 
gedachten. 
Het is een 
onderdeel 
van mijn 
studie naar 
het 
functioneren 
van de 

amygdala* en de hippocampus in relatie tot 
cognitieve achteruitgang. Echter, de focus van 
Kenneths’ project ligt meer op het vlak van de 
neuropsychiatrie. In zijn onderzoek beantwoordt 
hij de vraag welke neuropsychiatrische problemen 
(o.a. depressie en angst) veel voorkomen bij MS 
en of er een relatie is tussen deze problemen en 
de functie en het volume van de amygdala.

 
Het is geen makkelijk project en mijn broer moet 
zich niet alleen verdiepen in 
depressievragenlijsten, hij moet ook de grootte 
van de amygdala op MRI berekenen en daarnaast 
ook nog eens kijken naar het cognitieve 
functioneren van de deelnemers. Het spreekt hem 
erg aan en zijn enthousiasme wordt versterkt als 
Jeroen Geurts hem vertelt dat hij misschien wel 
coauteur kan worden van mijn artikel.

Ondertussen is Kenneth al een aantal weken 
bezig en vanaf dag één is hij mijn meest mondige 
student. Kissebissend zoals vroeger, verkondigt 
hij dat ik extreem langzaam ben met nakijken. 
Wat hij mogelijk niet beseft is dat ik naast het 
amygdala-project nog zes andere projecten moet 
‘managen’. Ook is Kenneth de eerste student die 
opmerkt dat sommige klusjes niet passen binnen 
zijn project. Mijn ervaring als stagebegeleider is 
echter dat studenten van deze extra klusjes het 
beste leren wat het betekent om wetenschappelijk 
onderzoek te doen. Stiekem verdenk ik hem ervan 
dat hij deze opmerkingen expres maakt omdat hij 
het beste weet hoe hij mij met succes op de kast 
kan jagen…

 
Het allerleukste is om te merken dat hij ook een 
stukje van mijn passie voor het hersenonderzoek 
heeft overgenomen. Het onderzoek is eigenlijk 

*De amygdala is een structuur in de hersenen in de vorm van 
een amandel. In deze structuur worden o.a. emotionele 
gebeurtenissen verwerkt. We hebben twee amygdalae, een 
aan de linkerkant en een aan de rechterkant van ons hoofd.
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nooit af en voor elke opgeloste vraag komen er 
drie nieuwe vragen terug. Toen ik ziek was en 
Kenneth kwam kijken `of ik nog leefde’, eindigden 
we toch opeens achter de computer om nog wat 
extra analyses te doen. Gaaf vind ik dat!

 
Maar wij zijn niet de enige broer-en-zus die zich 
voor elkaar inspannen. Het komt regelmatig voor 
dat mensen met MS die deelnemen aan mijn 
studie een broer of zus meenemen als gezonde 
controle. De gezonde broer of zus doorloopt dan 
hetzelfde protocol als degene met MS. Ik vind het 
altijd heel erg leuk om te merken dat zij zich zo 
voor elkaar inzetten; dat is toch iets om trots op te 
zijn? Ik ben in elk geval een trotse ‘baas’, met als 
gevolg dat ik alle proefpersonen terloops vraag of 
ze wel weten dat het mijn broer was die bij het 
eerste deel van het onderzoek meehielp. Wie had 
dat gedacht toen we elkaar op 6-jarige leeftijd de 
haren uit het hoofd trokken…

De zorgverlener: MS-
verpleegkundige Esther 
Pruijs
“Wat de patiënt wil weten, is de leidraad van 
ons verdere contact”

 
Iedereen met MS bezoekt weleens een 
zorgverlener, en vraagt zich bij thuiskomst dan 
soms af: Hoe denken deze professionals 
eigenlijk over MS-gerelateerde onderwerpen? 
Een interview met verschillende disciplines 
kan verduidelijking geven. In de eerste 
aflevering van de 
rubriek ‘de 
zorgverlener’ een 
interview met MS-
verpleegkundige 
Esther Pruijs.

Door: Gisèle van 
Dokkum

Kunt u iets 
vertellen over 
uzelf?
“Ik ben Esther 
Pruijs, 37 jaar. Ik 
woon in het mooie 
Bunschoten-Spakenburg. Sinds 1997 werk ik in 
het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. 

Behalve als MS-verpleegkundige werk ik ook op 
de afdeling neurologie en verzorg ik mensen met 
andere neurologische aandoeningen. In mijn 
directe familie en vriendenkring is er niemand die 
MS heeft. Wel in mijn kennissenkring.”

Is de behandeling bij MS anders dan bij andere 
neurologische aandoeningen?
“Bij een dwarslaesie bijvoorbeeld ontstaat na een 
revalidatieperiode een redelijk stabiele ‘eindfase’ 
waar de persoon zich aan kan aanpassen. Maar 
bij MS zie je, net als bij reuma, dat er later weer 
opnieuw een aanpassing nodig is, omdat de 
ziekte ondanks eventuele behandeling en 
verzorging voortschrijdt. Bij MS kunnen ook nog 
cognitieve problemen ontstaan. Die vragen vaak 
meer aanpassing in het dagelijks leven.”

Betrekt u de manier waarop een patiënt met 
MS omgaat in uw aanpak?
“Wat mij betreft is de opvatting van de patiënt het 
uitgangspunt van mijn zorg en begeleiding. Mijn 
rol is die van professioneel begeleider. Een 
patiënt mag er op vertrouwen dat ik weet waar ik 
het over heb. Wat de patiënt wil weten of welke 
keuze hij of zij maakt, is de leidraad van ons 
verdere contact: wel of geen medicatie, veel of 
weinig informatie, alternatieven. Ik vraag altijd 
waar de keuze op gebaseerd is, zodat er een 
weloverwogen beslissing genomen wordt.”

 
Hoe ziet u de samenwerking met andere 
disciplines?
“Samenwerking met andere disciplines is 
noodzakelijk, en van groot belang om goede – en 
op de patiënt afgestemde - zorg en begeleiding te 
kunnen bieden. In het Meander Medisch Centrum 
hebben we een grote revalidatieafdeling waar we 
intensief mee samenwerken. Naast de 
revalidatiearts zitten in dat team een fysio- en 
ergotherapeut, een logopedist, een 
maatschappelijk werker, een psycholoog en zo 
nodig een diëtiste. Naast dit team is er een korte 
lijn met de uroloog en de 
continentieverpleegkundige, maar ook met 
thuiszorgorganisaties.”

 
Merkt u dat mensen afzien van afspraken 
vanwege de hoge eigen bijdrage?
“Nog niet echt, wel kijkt een patiënt soms naar de 
momenten waarop er van zorg gebruik wordt 
gemaakt. Bijvoorbeeld: ‘Doe die afspraak nog 
maar in december in plaats van januari.’ De 
meeste patiënten zijn door medicatiegebruik 
sowieso in januari al door hun eigen bijdrage 
heen. Ik waarschuw daar altijd voor, wanneer 
iemand met medicatie start. Beter vooraf te 
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weten, dan achteraf voor verrassingen te komen 
staan.”

 
Heeft u ook mensen met een buitenlandse 
achtergrond en MS? Verloopt de 
communicatie dan anders - bijvoorbeeld 
doordat ziekte anders beleefd en ervaren 
wordt?
“In principe is de voorlichting en begeleiding 
hetzelfde. Zodra ik cultuurverschillen merk, 
benoem ik die. Vervolgens zorgen we er samen 
voor dat onze communicatie en verwachtingen 
aansluiten. Vragen stellen over verwachtingen en 
mijn mogelijkheden aangeven helpt.”

Hoe houdt u uw vakkennis op peil?
“Ik ben lid van de IOMSN: een internationale 
vereniging voor MS-verpleegkundigen (ook van 
de Nederlandse groep MS-verpleegkundigen). Ik 
volg bijscholingen voor MS-verpleegkundigen en 
ik bezoek regelmatig websites. Via mijn 
werkgever is er een abonnement op een 
leesservice van de mediatheek. Iedere week krijg 
ik de inhoudsopgaven van verschillende 
vakbladen toegestuurd. De artikelen die ik 
interessant vind, kan ik dan bij hen opvragen.”

Hoe zou u reageren als iemand zegt: “Laat mij 
maar in de rolstoel, ik hoef niet te lopen: dat 
kost me zoveel energie die ik liever aan andere 
zaken besteed.”
“Dat ligt helemaal aan de situatie. In welke fase is 
iemand? Is er verwerking geweest? Hebben we 
maximaal gekeken welke energie iemand heeft? 
Als dan een weloverwogen keuze gemaakt wordt, 
dan gaan we daarmee verder.”

Hoe denkt u over alternatieve geneeswijzen?
“Ik zeg altijd dat je één ding tegelijk moet 
proberen (ook bij reguliere geneeswijzen 
overigens) en dat je ook een evaluatiemoment 
moet inbouwen. Soms moet je zelfs even stoppen 
om te zien of het baat heeft. Dit voorkomt dat je 
heel veel uitprobeert en dus veel energie steekt in 
dingen zonder te weten wat het effect is. 
Daarnaast vraag ik patiënten altijd om de 
alternatieven wel aan ons te laten weten, om 
eventuele ‘interactie’ te voorkomen. Ik vraag 
patiënten ook altijd te kijken naar de kosten in 
verhouding tot hun inkomsten.”

Kunt u zich een voorstelling maken hoe u zelf 
een chronische ziekte zou ervaren?
“Lastige vraag. Ik kijk altijd weer met respect naar 
de manier waarop onze patiënten omgaan met 
hun ziekte. Op verschillende manieren en vrijwel 
altijd op zoek naar het maximale. Soms letterlijk 

hun verlies nemend. In de afgelopen jaren heb ik 
veel geleerd over het omgaan met MS. Ik denk 
dat ik mijn voordeel daar zeker mee kan doen. 
Misschien omdat ik veel zie en meemaak, heb ik 
een redelijk duidelijk beeld over waar voor mij 
behandelgrenzen liggen. Hoe ik wil blijven 
functioneren?

Voor mij geldt: ‘meeleven mag, medelijden wordt 
me wat teveel’. Ik denk dat dat ook goed beschrijft 
hoe ik met ziek zijn of beperkingen zou omgaan. 
Leer prioriteiten in je leven te stellen en leer om je 
hulpvraag duidelijk te krijgen. Dan kun je namelijk 
heel veel - en zelfs nog veel méér – doen.”

Chronisch ziek en werk
Je zit thuis, maar je wilt werken. In tijden van 
crisis zitten veel mensen met dit probleem. 
Maar als je chronisch ziek bent, moet je méér 
overwinnen dan een slechte economie. Wat 
kan ik, wat wil ik, welk beroep past bij mij en 
wat heb ik nodig om dat beroep te kunnen 
uitoefenen? Vragen die niemand in z’n eentje 
kan beantwoorden. Gelukkig is er sinds kort 
hulp voorhanden: het Centrum Chronisch Ziek 
en Werk.

Door: Janneke Ongering

Het Centrum 
Chronisch 
Ziek en Werk 
is een 
stichting die 
onlangs is 
opgericht 
door 
chronisch 
zieken. Het 
centrum is 
een 

samenwerkingsverband van de 
patiëntenorganisaties voor mensen met onder 
meer MS, reuma en fibromyalgie. Het doel is om 
chronisch zieken maximaal deel te laten nemen 
aan het maatschappelijk leven. Bij de werkwijze 
staat ervarings-deskundigheid voorop.
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Loes van Vucht, vanaf het begin betrokken bij 
Centrum Chronisch Ziek en Werk, is zo’n 
ervarings-deskundige. Zij werkt voor Werkmans, 
een bedrijf dat onder andere chronisch zieken 
helpt (re-)integreren in het werkende leven. ‘Ik 
word ingezet als gesprekspartner voor mensen 
met een chronische ziekte; mensen die weer 
willen werken of die zijn vastgelopen in hun 
huidige werksituatie. Dan gaat het niet alleen om 
de vraag: Welke baan past het beste bij mij en 
mijn ziekte?, maar ook om: Hoe functioneer ik 
binnen mijn gezin?’

Die specialistische begeleiding is bij het vinden 
van een baan hard nodig. Iemand die uit eigen 
ervaring spreekt biedt dan meerwaarde: bij de 
verwerking en de begeleiding van het chronisch 
ziek zijn, maar ook bij het ondersteunen van het 
re-integratietraject op de werkvloer. Loes: ‘Omdat 
ik weet wat het is om ziek te zijn en te willen 
werken, word ik eerder geaccepteerd als 
gespreksgenoot voor bepaalde problemen.’

Nieuw doel

Loes heeft ruim 20 jaar MS. ‘Na de geboorte van 
mijn kinderen kreeg ik de diagnose MS. Mijn 
keuze om na mijn studie Personeel en Arbeid – 
die ik vlak daarvoor had afgerond – ‘even lekker 
thuis te blijven’ kreeg een andere wending. De 
eerste jaren heb ik moeite gehad om in mijn leven 
een weg te vinden. Ik kreeg veel medicatie, had 
behoorlijk last van bijwerkingen en had regelmatig 
een terugval.

 
Na tien jaar vond ik weer meer rust in mijn lijf. De 
kinderen waren groter en zelf was ik meer in 
balans. Doordat ik veel thuis zat werd ik best 
eenzaam. Maar ook lui en ontevreden, dus ging ik 
op zoek naar een nieuw doel in mijn leven. Om 
mezelf buiten mijn privéleven nuttig te maken, ben 
ik vrijwilligerswerk gaan doen. Via een oproep op 
internet kwam ik als vrijwilliger op de redactie van 
MSweb terecht. Later heb ik samen met anderen 
MSkidsweb opgezet. Mijn kinderen zijn 
opgegroeid met een zieke moeder. Ik wilde een 
plek creëren waar ze terecht kunnen met vragen, 
maar waar ze ook andere kinderen leren kennen.’

Volgende stap

Na een paar jaar als vrijwilliger de redactie te 
hebben versterkt, was Loes toe aan een volgende 
stap. ‘Ik wilde graag iets doen met mijn studie. In 
het plaatselijke café ontmoette ik Leo Beekmans, 
die eigenaar is van Werkmans. Hij hoorde mijn 
verhaal, en niet veel later belde hij op om te 

vertellen dat er een vacature was. Vrij snel daarna 
kon ik daar aan het werk als ervaringsdeskundige.

Ik ben een soort startpunt voor het bespreken van 
knelpunten, ervaringen en veranderingen die een 
cliënt ondervindt. In een aantal individuele 
gesprekken ga ik vervolgens dieper in op 
werkgerelateerde problemen en 
persoonsgebonden factoren: Hoe beleeft iemand 
het chronisch ziek zijn, en wat zijn de gevolgen 
hiervan? Ik maak bestaande hindernissen 
inzichtelijk, zodat ze beter beheersbaar en 
acceptabeler zijn. Doordat ik sneller begrijp wat 
iemand met een ziekte voelt en bedoelt, kan ik 
echt een luisterend oor bieden en als contact- en 
vertrouwenspersoon dienen.’

Coach

Loes van Vucht volgt nu naast haar werk als 
ervaringsdeskundige een opleiding tot coach. 
‘Centrum Chronisch Ziek en Werk wil coaches 
inzetten die naast ervaringsdeskundigheid ook 
over specifieke kennis beschikken op het gebied 
van Werk en Participatie. Zo iemand geeft 
bijvoorbeeld het advies om contact te zoeken met 
lotgenoten, maar zoekt ook naar mogelijkheden 
om beter te leren ontspannen. Er zijn natuurlijk 
dingen die een chronisch zieke niet meer kan, 
maar er is meestal ook heel veel dat nog wel lukt. 
Dus kijken we wat de mogelijkheden zijn en wat 
past bij die persoon.

 
We gaan op zoek naar dingen waar iemand trots 
op is, of naar een hobby die weer kan worden 
opgepakt. Daarnaast zoeken we naar een goed 
dagritme en bekijken we hoe we de conditie op 
kunnen bouwen. Maar om (weer) te werken is 
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natuurlijk meer nodig. Steun van leidinggevenden 
en collega’s is erg belangrijk, net als hulpmiddelen 
of aanpassingen op de werkvloer. Een jobcoach 
speelt daarin een grote rol.’

Werken geeft een gevoel van eigenwaarde en 
biedt sociale contacten, zegt Loes. ‘Chronisch 
zieken zullen dat gevoel kennen: niet alleen 
maakt werken je financieel onafhankelijk, het 
brengt ook structuur en ritme in je leven. Als 
ervaringsdeskundige én als coach geeft het me 
veel voldoening om andere chronisch zieken 
hiermee te kunnen helpen.’

www.werkmans.nl

www.centrumchronischziekenwerk.nl

Colofon

MSzien is een uitgave van Stichting Vrienden MSweb;  
Prins Hendriklaan 9, 3721 AN Bilthoven; 
E-mail: redactie@mszien.nl

Redactie:
Marja Morskieft (hoofdred.), Isabelle de Jong, Janneke 
Ongering, Marjolein van Woerkom, Gisèle van Dokkum, 
Nora Holtrust

Medewerkers:
Wendelmoet Holtrust (vormgever), Hanneke Hulst 
(column), Raymond Timmermans

Eindredactie:
Loes Meeuwissen 

Illustraties:
Guido Bootz (www.guidobootz.com), Susanne Vorstman

MSzien jaargang 12, maart 2013 (1) 13

mailto:redactie@mszien.nl
http://www.centrumchronischziekenwerk.nl/
http://www.werkmans.nl/

	Van de Redactie
	Living our dream 3
	Van Alaska naar Tierra del Fuego
	Ver-van-mijn-bedshow
	Pech
	Paradijs?
	Carlos

	Prof. Geurts: Het gaat om grijs
	Tolk/vertaler
	Cognitieve afwijkingen
	Schakelstation
	Jaren her
	Team
	Brein in Beeld

	Zware benen van Vera Pouw
	Werkwijze
	Sporen uit een verleden
	Hard werken
	Boekjes
	Groter dan jezelf

	Met informatieboekjes naar Suriname
	De impact van MS
	Toekomst

	Broer en Zus
	De zorgverlener: MS-verpleegkundige Esther Pruijs
	Chronisch ziek en werk
	Nieuw doel
	Volgende stap
	Coach


