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SINDS BIJ JENNIFER CHOUDHURY (38) MSWERD geconstateerd, ging 
haarkwaliteit van leven enmobiliteit hardachteruit. Totdat het middel 
fampridine (Fampyra) haar leven sinds augustus vorig jaar veel aangena
mermaakte. Deze medicatie dreigtechter niet te worden vergoed. "Als 
ik dit niet gebruik, wordt mijn wereld een stukkleiner en moeilijker." 

door ARIANNE MANTEL c 

VERGOEDING 
um van de offi matig ging ik naar de huisarts maar Volgens het College voor Zorg
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og goed: "Twaalf het gevoel gegeven dat mijn klach gebleken dat Fampyra zelfs een 
ari 2006, tien ten tussen de oren zaten. Totdat Jennifer Choudhury: "Zonder medicatie heb ik weer een rollator nodig." minderwaarde heeft als het gaat 
negen. Zelfs het een vervangende huisarts me naar FOTO: ANNE VAN DER WOUDE om de loopstoornissen en advi
g. Omdat je zo'n een neuroloog verwees." seert het middel niet te vergoe
 gaat vergeten. " Toen de diagnose MS werd ge zelf kon. Dat afschuwelijke beeld ken aan het infuus. Ik knapte ervan den. De Nederlandse Vereniging 

Al tien tot vijftien jaar had [ennifer steld, stortte [ennifers wereld op had ik voor ogen. Een secondopini op, maar na drie jaar bleek de MS voor Neurologie en de MSVer
Choudhury last van vage klachten. 30-jarige leeftijd in. "Ik werkte in de on in het VU-ziekenhuis bevestigde weer behoorlijk actief te zijn." eniging hebben CVZ en het 
"Vaak was ik enorm moe. Pijn, ge thuiszorg en moest zorgen voor de diagnose. Ze zeiden: als je moe Als ontstekingsremmer begon ministerie van Volksgezondheid 
voelloosheid en wazig zien. Regel- een MS-patiënt die bijna niets meer der wilt worden, moet je echt in een Iennifer gilenya (fingolimod) te een contra-expertise aangebo

half jaar zwanger zijn, want je hebt gebruiken en, voor een betere mo den om aan te tonen dat een 
snel medicijnen nodig. Een maand biliteit, sinds vorig jaar augustus groot aantal MS-patiënten dank
later was ik in verwachting!" fampridine. "De eerste weken was zij dit middel wel degelijk beter 

Kort nadat [ennifer haar dochter ik erg misselijk. Maar wat cr toen loopt en beweegt. "Binnen twee 
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ik dit niet gebruik, wordt mijn wereld een stukkleineren moeilijker." 

door ARIANNE MANTEL 

D
e datum van de offi
ciële diagnose weet 
zij nog goed: "Twaalf 
januari 2006, tien 
over negen. Zelfs het 

tijdstip weet ik nog. Omdat je zo'n 
uitslag nooit meer gaat vergeten." 
Al tien tot vijftien jaar had ]ennifer 
Choudhury last van vage klachten. 
"Vaak was ik enorm moe. Pijn, ge
voelloosheid en wazig zien. Regel

matig ging ik naar de huisarts maar 
- al werd dat niet gezegd - mij werd 
het gevoel gegeven dat mijn klach
ten tussen de oren zaten. Totdat 
een vervangende huisarts me naar 
een neuroloog verwees." 

Toen de diagnose MS werd ge
steld, stortte ]ennifers wereld op 
30-jarige leeftijd in. "Ik werkte in de 
thuiszorg en moest zorgen voor 
een MS-patiënt die bijna niets meer 
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Jennifer Choudhury: "Zondermedicatie hebik weer een rollatornodig." 

zelf kon. Dat afschuwelijke beeld 
had ik voor ogen. Een secondopini
on in het VU-ziekenhuis bevestigde 
de diagnose. Ze zeiden: als je moe 
der wilt worden, moet je echt in een 
half jaar zwanger zijn, want je hebt 
snel medicijnen nodig. Een maand 
later was ik in verwachting!" 

Kort nadat [ennifer haar dochter 
kreeg, startte ze met het spuiten 
van Refib, bij M'S-patiënten de 
standaard-startmedicatic. "Ander
half jaar lang ging het redelijk. 
Daarna veranderde de samenstel
ling van het medicijn, waarvan ik 
enorm ziek werd. Ik stopte ermee 
en begon in 2010 aan het middel 
immuunglobuline. Elke vier we-

Kleine stukjes 
fietsen met 
mijn dochter 

FOTO: ANNE VAN DER WOUDE 

ken aan het infuus. Ik knapte ervan 
op, maar na drie jaar bleek de MS 
weer behoorlijk actief te zijn." 

Als ontstekingsremmer begon 
[ennifer gilenya (fingolimod) te 
gebruiken en, voor een betere mo
biliteit, sinds vorig jaar augustus 
fampridine. "De eerste weken was 
ik erg misselijk. Maar wat er toen 
gebeurde! Opeens ging ik weer jo
pen. -Ie moet weten dat ik was ver
worden tot iemand die zich voort ··
bewoog met een stok, een rollator 
en uiteindelijk de scootmobiel. Ik 
voelde me beter en werd steeds mo
bieler. Mijn loopsnelheid en -af
stand verdubbelden zelfs!" 

Volgens Iennifer kon zij dankzij 
de fampidrine zelfs één avond de 
vierdaagse van vijf kilometer met 
haar dochter lopen. "En ik heb ge
schaatst achter de rollator! Ik kan 
kleine stukjes ·fietsen met mijn 
meisje. Zonder dit middel krijg ik 
zwabberende benen. Spaghettibe
nen, noemt mijn dochter ze." 

Farmaceut Biogen verstrekt 
fampidrine gratis totdat de minis
ter van Volksgezondheid besluit 
het middel voor vergoeding in het 
basispakket op te nemen. Het Col
lege voor Zorgverzekeringen heeft 
echter geadviseerd dit niet te doen. 

-.. 
VERGOEDING 

Volgens het College voor Zorg
verzekeringen is uit onderzoek 
gebleken dat Fampyra zelfs een 
minderwaarde heeft als het gaat 
om de loopstoornissenen advi
seert het middel niet te vergoe
den. De Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie en de M5'Ver
eniging hebben CVZ en het 
ministerie van Volksgezondheid 
een contra-expertiseaangebo
den om aan te tonen dat een 
groot aantal MS-patiënten dank
zij dit middel wel degelijk beter 
loopt en beweegt. "Binnen twee 
weken kan worden geconclu
deerd of het medicijn iets voor 
een MS-patiënt doet. Werkt het 
niet, dan stopt men; van onno
dig medicijngebruik is geen 
sprake," DeMSVereniging is op 
zoeknaar ervaringen van men
sen die baat hebben bij Fampy
ra: communicatie@msvn.nl of 
070-3747777. 
Op Facebook loopt eenactie 
voor de vergoeding: 
www.petities24.com/ 
V/16898~4/UNNT99. 

[ennifer: "Ik wil dringend een be
roep op minister Schippers doen. 
Ik kan dit middel, dat zeker €400 
per maand kost, niet zelf betalen. 
Dankzij deze medicatie ben ik een 
leuker en gelukkiger moeder; z ón
der wordt mijn wereld weer zo 
klein." 
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