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MULTIPLE SClEROSE
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door RENt SffiNHORST

OlUMIBUS KUNNENW N VOOR mensen met mu~i ple
VIlJ.MINE D ZOU HU a VAN C an.~'lingen worden almaar sterker dat hel af:
sclerose'. oe wetensc.h~ppellike tOl d e1autoimmuumiekte door vitamine 0 stabieler
weersysteem V3n patlenten me el
en minder ontslekin9'ge.oellg wordIt. ,

• ONTSTEKINGEN
Multipele sclerose is een '1""t l·
oe aandOftn(no waaraan clr~

16.000 N, de l1anders. metr
mannen ebn vrouwen,. Ii;den. De
cfia ljl nMe WCI rdt tussen 20 en 4D
jaar 9f!)te-ld. Het is u n ziekte
van he rsenen 'In rugg enmerg
{centraa t zenUW'Stelsel), maar
Qeen spÎel'liekte. Op meerd@re
(mtJttlple) plekken in h9rwns en
ruÇl 'iJenmHg Zijn littlk.ns (sde
roU!) ontstaan doOl" ontstekin
gen in de isoltr..ndll ~ii9 (myeI·
ne) die rondom de zer'lUw<eUen
rit. De oorzukls nog aftijd
onbekend.

•

Zotg'lo-crlcnlng vi~ de laptop of de
tv, waarbij een pati ënt rechtstreeks
conUet o nderhoudt en ;ldviczen
van de u ts of d e (wijk)vaplecg
ku nd ige krijgt, Nu ma.a.k ik zelf g~
bruik van d.t S)'St«m. Eer lijk ge
zegd bt.'n ik er best een beetje trots
op dat het s:;oed en efficiënt wn-kt .-

Een behandeling " oor een p.1.lr eu
ro per week of nJ;ar gelan g de d osis
voor hooguit enkele t ientjes per
maand. Een m iddel ve rkrijgbaar b ij
de drogist. vergoed vta de zorgver
zekering.

TWJ n van de Kerkh off heeft in 
middels « 0 nieuwe Iase bereikt In
de acceptatie van li jn ziekte. "Tot
vo rig jaar werkte ik nog vier uur per
dag. Dat ga.u nu n iet m eer; ik m oet
spaarza;lm met mijn lijf omgaan.
Het werk, de Inspanning: het zoog
alle energ~ uit me. Roofbouw, el·
genlljk. Binnenkon m oet ik voor
de U\VV worden gekeurd. Ik u i
wo rd en ,}fgekeu rd.11

..Iuen heb ik m t'C'gcwerkt un dr
opzet " an thuiszorg~afsund.

,

twan van de K. tt.hotf: ,..Mi jn fijn.
motoriek versSnhterde alsmaar.-

faro: A,," lM IIINC

te n van behandelcen tra uit dertien
landen meedoen. gaat n u uit van
H .OOOInternarlonale eenheden vi
tamine 0 per d.1g.O ..er een jaar we
ten ....'ij h opelijk of vitamine 0 in
derdaad, zoab w e ..-oorek hrig " er'
wach ten. een ziekte...eraade rend
effect bij MS heeft."

Rem ming v..n MS met vitamine
D zou een doorbraak betekenen,

riijke oorden In z1jn veertigste le
v ensjaJr geen zin meer. "Oe muhi·
p k sclerose ts et niet gunstig mee
b ij te sturen", weet de Limburgse
n euroloog prof, dr. Raymond Hup
peru van het Orbb Medisch Cen
tra m in Sittard.

Huppens is Van de Kerkhof!1
b ehandelaar. ..N. 12· .\ U ·jarige
keftijd is d~ individuele kans op
",u1t irl~ sclerose niet meer te bctn
vlocdm" Mu r algemeen gespro
ken U'gt deze .MS.·pro fessor. ..Bij
e en hoge vitamin e O-spiegel in het
b eed is de ka ns op MS lager. Een
1: ag vitamine D'gchal teis een 'nc
guieve' voorspelle r. verder doen
MS'pltientrn met een laag vttaml 
ne D-gch.11te het gemiddeld slech-

•ter,
Zijn Eindhovense patiënt slikt

h russen enige' ri jd dlgelijks vitarui
n :-0 3, ..Achthonderd in ternatte 
n ûe eenheden", zi~t va n de Knok
hifop de verpakking staan: enge
y er 20 m icrogram werkzame stof.
t ij wil graag meed oen aan een om 
v Dgrijke internattonale studie die
d or 'MS Sittard-M.us tricht'ls op
g Zl('t C'D wordt gele id, Deze studie
git - vooralsnog experimenteel
u:ven aanzienlijk. hogere d~gelljk

S.doSfS vitamine O.
Prof. Hupperts: .De Opzet van

d IC studie is mede ingege...en door
p t1:tijkvoorbeC'lden. want vier
ja r geleden sl ikten twee van m ijn
p äënten op eigen initia tief 10_000
<"meden vitamine D. Slndsdten
g.lt het hen beu r. Yb de M RI
s. n zagen wij een opmerkelijk:e 3,f
n ne vóln ontstekingsluarden. Dilt
elect is na al die t ijd bij he n onver
n nderd waarneem baar.·

De s tudie. Woil,ll'.3.1n 232 pati ln·

' Af name
ontstekings
haarden
frappant

et Academisch M S
Centrum Umburg
leidt een seudie in
dertien lande n naar
d it effect.

Was Twan van de Kerkhoff rond
de Middellandse Zee geboren, dan
20 U hij u iter.urd niet zo'n wdlw·
dende oer-Brabantse neem heboen
gehad. maar mogelijk ook geen
m ultiple sclerose, v eel zon, en
daarmee de u nmaOik van vitamine
D, geeft een aanzienlijk 13~rC' kans
op het ontstaan v.n MS. wi jst in
ternationaal onderzoek uit.

Vijf 'ur geleden kreeg de oud
wi jk,,",:rplttgkundigc uit Eiodho ·
ven de diagnose MS. Jo1 ijn fijne
motoriek terwijl ik aanrekeningen
voor m ijn werk rnaak te. verslech
t erde almaar. M ijn hand begon
steeds m eer te tr illen. Toen dolt aan
h ield. dolcht ik: het is Parkinson o f
MS". vertelt Van de Kerkhoff die
15 lJ,.lr lang patl ëntenzorg 3.J n h uis;
gaf. Zijn ziekte beuw loedr voor..l
~jn balans en ccördlnane.

Toch heeft ver hullen naar zon-


