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naMenS
Oorvet van giraffes helpt misschien ook

- Heb je het gehoord? Ze hebben het gevonden! Je moet je laten steken 
door bijen, zul je zien hoe goed het je straks gaat.
- Goh, sinds wanneer ben je wetenschappelijk onderzoeker? Hoe weet JIJ 
dat nou?

- Lees je dan geen kranten? 
Trouwens; van die bijen was 
zelfs op het NOS-journaal.
- Heb ik gezien, ja. Ik heb 
meteen hoofdredacteur Hans 
Laroes een e-mail gestuurd. 
Dat veel mensen met MS nu, 
net als jij, denken dat ze HET 
hebben gevonden... en dat toch 
maar mede dankzij die door 
MSi gesponsorde bijen... Maar 
dat dit nog maar gaat om een 
eerste heel bescheiden 
onderzoek met tweemaal 
dertien mensen. En dat ik als 
ik hem was, het niet zou laten 
bij die spannende 
bijenbeeldjes, maar 
bijvoorbeeld ook eens wat 
onderzoeksjournalistiek zou 
gaan bedrijven, bijvoorbeeld 
waar het gaat om die 
geldwervende organisatie MSi.

- En, wat heeft Laroes je geantwoord?
- Niets. Hij kan misschien geen onderzoeksjournalist vinden. Die zijn er 
namelijk niet zoveel meer.

- Het zijn anders echt niet alleen journalisten die aan het woord komen. 
Heb je laatst prof Dalgleish gelezen, die kanker- en aids-deskundige? Dat 
je veel mag verwachten van het gebruik van geitenserum voor de 
bestrijding van MS.
- Oh ja, over dat bloed van geiten waarin bepaalde antistoffen zouden 
zitten. Weet je dat daarover al een kleine dertig jaar geleden is 
geschreven? En dat het toen levensgevaarlijk werd gevonden om het zo 
maar te gebruiken. Dat ze ermee zijn gaan experimenteren in de strijd 
tegen HIV, aids en longontsteking, maar zonder succes. En dat er nu 



PROEVEN LOPEN met mensen met secundair progressieve MS... Het zou 
natuurlijk kunnen dat het helpt, maar je zult moeten wachten op het 
officiële onderzoeksresultaat.

- Jij met je onderzoek. Het lijkt wel of je niet beter wíl worden? Die 
onderzoeken gaan wel tien jaar duren. Als je nu hoort dat het helpt, dan 
hoef je toch niet te wachten? Waarom ga je alvast geen hasj roken 
trouwens? Dat schijnt zeker goed te zijn tegen MS.
- Ook niet bewezen dus. Versta me goed: iedereen mag voor mij alles 
proberen, kan me dat ook nog eens best voorstellen, maar het gaat me 
toch echt te ver, iets voor zeker te beweren zonder controleerbare 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. MS is een heel ingewikkelde 
ziekte. Er zijn diverse mensen die naar de oorzaken ervan op een heel 
verantwoorde manier onderzoek doen, speuren naar middelen ter 
bestrijding van MS. Dat kost veel tijd en geld. Want alle middelen moeten 
uit en te na getest, zo nodig zelfs op dieren.

- Oh nee: proeven met dieren zijn volstrekt onnodig. Er zijn andere 
onderzoeksmethoden. Heb je laatst Martin Gaus gehoord in de TROS 
Nieuwsshow? Dat er in Nederland miljoenen dieren worden mishandeld 
voor de wetenschap en de industrie, vooral apen... hoe heet dat... in dat 
apencentrum in Rijswijk... mishandeld, zeg maar voor jóu?
- Ook gehoord, ja. Vond dat heel twijfelachtig. Hij praatte zelfs het 
geweld van dierenactivisten goed. Heb ik meteen de redactie van het 
programma een e-mail over gestuurd. Dat in Nederland uitsluitend 
dierproeven worden gedaan om medische redenen en onder 
overheidstoezicht. En dat het daarbij gaat om proeven die moeten leiden 
tot het vinden van medicijnen ter bestrijding of genezing van ernstige 
ziekten, dus diverse soorten kanker, aids en MS. Dat veel van die 
dierproeven geschieden met dieren die daarvoor speciaal zijn gekweekt. 
Dat het meestal om ratten en muizen gaat en dat de mensen die zo'n 
proef nemen de dieren meestal meteen laten inslapen. Dat het slechts in 
een heel beperkt aantal gevallen gaat om proeven met apen; vrijwel 
uitsluitend om - op basis van wettelijke eisen trouwens - na te gaan of en 
in hoeverre aan een bepaald medicijn onverantwoord grote risico's zijn 
verbonden bij menselijk gebruik.

- Wat heeft de Tros je geantwoord?
- Ze hebben mijn e-mail doorgestuurd aan Martin Gaus. En die heeft me 
geschreven dat ie zichzelf heel genuanceerd vindt redeneren. Misschien 
met een emotioneel tintje, maar dat hij ieder geweld afkeurt en zich 
tegelijkertijd wel de redenen in de hoofden van de heren en dames van de 
dierenbescherming kan voorstellen om actie te voeren. Dat ook hij geweld 
naar dieren blijft afkeuren.
- Eéns; vind ik ook. Als ik MS zou hebben en ik zou weten dat het medicijn 
dat ik krijg dat daarmee proeven zijn gedaan met apen, dan hoef ik dat 
medicijn niet. Je mag geen dieren misbruiken.
- Oh... en die bijen en geiten wel?

- Dat vind ik wat anders.

- Joh... oorvet van giraffes helpt misschien ook. Dat misschien ook maar 
eens proberen? Nou, laat ik je één ding zeggen: van mijn giraffe moeten 
ze afblijven.

- Ja, spot er maar mee... Ach krijg trouwens wat jij!

Tuut-tuut-tuut-tuut-tuut.

de Redactie

Printen:
De oude nummers van MSzien en v/h@mensen.nl zijn opgeslagen 
als PDF bestand waardoor je ze gemakkelijk off-line kunt lezen 
of uitprinten. Ga daarvoor naar het PDF-archief in deze 
rubriek. Dit nummer van MSzien is binnenkort ook in het PDF-
archief te vinden. Heb je nog vragen, mail dan naar 
redactie@mszien.nl.

naar boven
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Volop studie naar verband hormonen en MS (1)

Zwangerschap helpt tegen MS... maar 
waardoor?

Mogelijk hebben individuele menselijke hormonen invloed op het 
ontstaan en verloop van MS. Maar welke invloed precies, dat is nog 
volop onderwerp van studie. MSzien laat in twee delen dit onderwerp 
de revue passeren, met in de hoofdrollen de emeritus hoogleraar 
gynaecologie prof. dr. Hans M.W.M. Merkus, neuroloog dr. Désirée 
Zemel en neurologisch onderzoeker drs. Rinze Neuteboom. Een 
belangrijke bijrol is voor biochemicus dr. Marga Nijenhuis.

Door: Raymond Timmermans

Zwangere vrouwen met MS merken na een maand of zes dat het hen 
eigenlijk beter gaat dan voorheen. Maar waardoor dit komt is nog 
onduidelijk, zoals er ook vraagtekens staan achter 
het gegeven dat de meesten van hen na de 
bevalling juist weer een Schub krijgen.

De Rotterdamse neuroloog dr. Désirée Zemel sluit 
niet uit dat dit de gevolgen zijn van een 
tussentijdse verandering in het afweersysteem. 
"Een verandering die mogelijk is bedoeld om te 
voorkómen, dat het zich ontwikkelende kind als 
een vreemd lichaam wordt gezien, hetgeen tot 
afstoting zou kunnen leiden". Een theorie die zij 
nader wil onderzoeken.

En nog een belangrijk gegeven: ook al heb je als aanstaande moeder MS, je 
ongeboren kind gedijt prima, zo weet je gynaecoloog je te vertellen. 
Trouwens, ook na die negen maanden zwangerschap blijken er als regel 
weinig problemen voor het kind.

Zo'n gynaecoloog is prof. dr. Hans M.W.M. Merkus: "Vrouwen met MS 
hebben niet vaker een te vroege geboorte of kinderen met een te laag 

geboortegewicht. Ook het vermoeden dat vrouwen met MS vaker te maken 
krijgen met een kunstverlossing, klopt niet. Evenmin is het aantal kinderen 
met een aangeboren afwijking hoger".

Kanttekening
Een constatering waarbij biochemicus dr. Marga Nijenhuis, 
onderzoekscoördinator van de stichting MS Research, een kanttekening 
plaatst: "Helaas is er nog maar weinig bekend over het verband tussen MS 
en hormonen. Net als met andere auto-immuunziekten hebben vrouwen 
meer kans om MS te krijgen dan mannen. Gemiddeld genomen is 
tweederde van de MS patiënten namelijk vrouw. Maar de oorzaak van het 
verschil tussen vrouwen en mannen in MS is niet bekend en vergt nader 
onderzoek".

Dit was voor de Wetenschappelijke Raad van de stichting MS Research 
een van de redenen om te adviseren een aparte subsidie toe te kennen 
voor onderzoek naar zwangerschap en MS. MS Research verleent die 
subsidie inmiddels en wel aan het MS Centrum van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam, het ErasMS, het centrum van onder anderen dr. Zemel .

Marga Nijenhuis: "Tot nog toe hebben we het met louter aanwijzingen 
moeten doen. Zoals de aanwijzing dat het immuunsysteem in mannen en 
vrouwen verschillen vertoont. En dat het heel goed mogelijk is dat 
hormonen hierbij een rol spelen. Maar we weten dat ook heel goed andere 
genetische verschillen tussen mannen en vrouwen een rol kunnen spelen. En 
dus is er nader onderzoek nodig om meer zekerheid te krijgen".

Menstruatie
Aanwijzingen voor de hormonentheorie zijn er verschillende. Nog enkele 
voorbeelden: veel vrouwen met MS hebben last van een verergering van de 
symptomen van MS in de periode vlak voor de menstruatie, terwijl er 
tijdens de menstruatie herstel optreedt. En onlangs verscheen op het 
forum van MSweb: "In 1994 is bij mij de diagnose MS gesteld. Ik heb toen 
een prednisonkuur gehad en sindsdien was ik vrij stabiel. Sedert een 
maand is de vermoeidheid duidelijk erger en de laatste tien dagen heb ik 
weer uitvalverschijnselen. Nu is mijn vraag: kan het met de overgang te 
maken hebben?" De vraagstelster merkte daarbij op dat ze tegen enkele 
ernstige klachten als gevolg van de overgang onlangs een hormonenkuur 
heeft gehad en dat daarna haar MS weer ging opspelen.

Marga Nijenhuis blijft bij haar standpunt dat het nog veel te vroeg is voor 
conclusies: "Hoewel deze constateringen zouden kunnen wijzen op een 
invloed van hormoonschommelingen op het optreden van MS-symptomen, 
mag je dat toch niet zo maar zeggen, want - nogmaals - 
proefondervindelijk is er nog maar weinig vastgesteld".

Toch zijn er steeds meer wetenschappers die redeneren, dat het feit dat 



MS vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen voeding geeft aan het idee 
dat vrouwelijke hormonen om zo te zeggen slecht zijn als het om MS gaat. 
Marga Nijenhuis stelt daar tegenover, dat bij dierproeven is gebleken dat 
het vrouwelijke hormoon oestradiol - een zogeheten oestrogeen - de MS-
symptomen juist kan verminderen.

Tijd om ook eens iemand om een oordeel te 
vragen die zowel als het om de gezondheid 
van vrouwen gaat, als om MS enig recht van 
spreken heeft: prof. dr. Hans M.W.M. 
Merkus. Rustend, of zoals dat officieel 
heet emeritus hoogleraar verloskunde - 
obstretie - en vrouwenziekten - 
gynaecologie - en voor zijn emeritaat 
verbonden aan het St. Radboudziekenhuis 
in Nijmegen. Sinds kort steeds meer op de 
achtergrond, daarom emeritus-hoogleraar 
genoemd, hetgeen komt doordat de 
professor MS heeft (zie over hem ook de 
Blikvanger elders op MSweb).

Laatste trimester
"Dat zwangerschap een beschermend 
effect heeft op MS, dat is uit studies duidelijk geworden", zo stelt prof. 
Merkus. Hij heeft het dan niet alleen over de constatering dat MS milder 
blijkt tijdens het laatste trimester van de zwangerschap. "Ook een punt is 
dat je bij vrouwen minder vaak MS ziet naarmate er meer 
zwangerschappen zijn geweest. Maar... je moet hierbij wel in de gaten 
houden dat de combinatie zwangerschap en MS niet zo vaak voorkomt. 
Wanneer we uitgaan van één vrouw met MS op duizend zwangere vrouwen 
is dit nog een hoge schatting. Dit betekent, dat in een 
gynaecologenpraktijk met duizend bevallingen per jaar, maar éénmaal in 
dat jaar een vrouw bevalt die MS heeft.

Per gynaecoloog en zeker per verloskundige is dit nog veel minder. In 
Nederland met nu ongeveer 190.000 geboorten per jaar heb je het dan 
over 190 bevallingen bij vrouwen met MS. Ik heb het hier dan alleen over 
de relapsing-remitting vorm van MS, omdat het daar meestal om gaat. Hoe 
dan ook: de kennis kan dus niet komen uit onze eigen ervaring maar moet 
ontleend worden aan goed onderzoek". Ook hij pleit derhalve voor meer 
studie op dit terrein.

Toch nog even terug naar de constatering over die laatste drie maanden 
zwangerschap, dat laatste qua MS mild verlopende trimester. Weet 
Merkus daar nog meer over? "Sommigen vermoeden dat dit komt door het 
hormoon oestriol dat in de zwangerschap in veel hogere hoeveelheden 
aanwezig is in het lichaam van de vrouw en in steeds grotere hoeveelheden 
naarmate de zwangerschap verder is gevorderd.

Met die gedachte is in Los Angeles laatst een kleine studie verricht, 
waarbij twaalf vrouwen met MS dagelijks een oestriol-tablet van 8 
milligram kregen toegediend. Tijdens de behandeling verbeterden sommige 
vrouwen, maar bij anderen bleek geen verschil tijdens de behandeling 
vergeleken met de periode zonder oestriol. Dus kom ik met de 
onderzoekers tot de conclusie dat nog veel meer onderzoek nodig is 
voordat kan worden gezegd dat een oestriol-behandeling zinvol is".

Zonder onderzoek op deze weg doorgaan vindt prof. Merkus bovendien 
riskant. "Met een collega in Amerika zeg ik: we moeten vermijden 
patiënten met MS te onderwerpen aan mogelijk gevaarlijke en niet 
bewezen effectieve behandelingen. Oestriol-toediening is zo'n mogelijk 
gevaarlijke en zeker niet bewezen zinvolle behandeling".

Prof. Merkus wijst erop dat de laatste tijd trouwens veel is gepubliceerd 
over die gevaren van hormoontoediening aan vrouwen. Met name een 
verhoogd risico op borstkanker zou het gevolg kunnen zijn. "Bij de in Los 
Angeles beproefde dosering van 8 milligram oestriol is bovendien het 
gevaar voor baarmoederkanker niet uitgesloten als er althans niet tevens 
progesteron wordt gebruikt om dit te voorkomen. De vrouwen in Los 
Angeles hebben dat progesteron er dan ook bijgekregen. Hierdoor is het 
ook mogelijk dat de gunstige bevindingen juist door dat progesteron 
komen".

Preconceptioneel advies
Maar hoe dan 
ook lijkt de 
combinatie
vrouw/MS/zwanger
toch zo slecht 
nog niet. 
Niettemin: om 
nu vrouwen met 
MS een 
zwangerschap
aan te raden, 
dat gaat hem 
duidelijk veel te 
ver. Sterker 
nog, prof. Merkus meent dat iedere vrouw er goed aan doet voor een 
zwangerschap heel wat gezondheidspunten op een rijtje te zetten, van 
tevoren medisch advies in te winnen, en dat dit zeker geldt voor een vrouw 
met MS.

"We hebben in Nijmegen bij herhaling aandacht gevraagd voor zo'n 
preconceptioneel advies. In het geval van MS raad ik in elk geval aan, 



tevoren de huisarts te consulteren. Deze kan dan wijzen op wat er zou 
kunnen gebeuren tijdens de zwangerschap, wat in geval van MS meestal 
geruststellend zal zijn. Maar de huisarts zal zijn informatie afstemmen op 
wat hij over de betreffende vrouw weet van de behandelend neuroloog en 
zo nodig zal hij de gynaecoloog raadplegen. Dat kan belangrijk zijn".

Vruchtbaarheidsbehandeling
Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat vrouwen met MS minder 
vruchtbaar zouden zijn dan vrouwen zonder. "Het is waarschijnlijk dat MS 
de vruchtbaarheid van de vrouw niet nadelig beïnvloedt. Uit de meer dan 
25 jaar ervaring met behandeling van paren met verminderde 
vruchtbaarheid herinner ik me althans nauwelijks vrouwen met MS", zegt 
prof. Merkus. Dat zal ook wel te maken hebben met de gemiddelde 
leeftijd van vrouwen met MS, trouwens".

Tegenwoordig zijn bovendien diverse vruchtbaarheidsbehandelingen 
mogelijk, zoals In Vitro Fertilisatie (IVF).

Ook als je MS hebt?

Prof. Merkus: "Indien een vrouw met MS een IVF-behandeling nodig zou 
hebben is er op theoretische gronden geen reden om te vrezen voor de 
nadelige gevolgen van de toegediende hormonen.
Er is echter wel een ander risico, namelijk de stress die een IVF-
behandeling met zich meebrengt en in het bijzonder de negatieve 
effecten bij het uitblijven van succes. In Nijmegen heb ik in 1996 het 
initiatief genomen om met de afdeling medische psychologie onderzoek te 
starten naar de relatie tussen stress en IVF. 
In december 2003 heeft dit geleid tot de promotie van de psychologe 
Chris Verhaak. Zij vond dat een half jaar na de laatste IVF-behandeling 
20 procent van de vrouwen nog lichte vormen van angst en 25 procent 
lichte vormen van depressie hadden als de behandeling geen succes had 
gehad. Een IVF-behandeling en met name het uitblijven van succes is dus 
een stressvol gebeuren. Nu is van MS bekend dat vrouwen met MS 
slechter tegen stress kunnen en de MS na stress vaker verergert. 
In dat opzicht is mijn advies, dat een vrouw met MS die een IVF-
behandeling wil ondergaan, eerst contact opneemt met een op dit terrein 
ervaren psycholoog om enerzijds de risico's beter in te schatten en 
anderzijds voor een goede begeleiding tijdens en erna zorg te dragen".

ErasMS
Tot zover voor nu prof. Merkus over het thema MS en zwangerschap. In 
het volgende nummer van MSzien komt hij opnieuw aan het woord. Daarin 
dan vooral ook aangevuld door twee mensen van het ErasMS: de neuroloog 
dr. Désirée Zemel en de neurologisch onderzoeker drs. Rinze Neuteboom, 
die een studie doen naar veranderingen bij een vrouw met MS tijdens 
zwangerschap.

Zie voor een introductie van Prof.dr. Hans M.W.M.Merkus: 
MSweb/Actueel/Blikvanger

terug naar overzicht MSzien
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Vader, zoon, schoondochter, kleinzoon

Viermaal MS in drie generaties

Daans vader had MS. Daan zelf heeft het ook. Toen kreeg zijn 
echtgenote Frouktje eveneens de diagnose multiple sclerose. En, wat 
ze op dat moment nog niet wisten, hun oudste zoon Nico bleek 
eveneens MS te hebben. Het bizarre verhaal van viermaal MS in drie 
generaties.

Daan (1939) en Frouktje Kiers 
(1942) hebben elkaar ruim veertig 
jaar geleden beloofd lief en leed 
te zullen delen. Die belofte doen 
ze nog steeds gestand. Toen Daan 
in 1995 de diagnose MS kreeg, 
dacht Frouktje: ik ga voor Daan 
zorgen. Ze zag zich bij wijze van 
spreken al achter de rolstoel 
lopen. Maar één jaar later viel het 
woord MS ook voor Frouktje. Het 
is nu eerder Daan die Frouktje 
moet duwen dan omgekeerd.

Daan weet trouwens al heel lang wat MS is. Als zijn vader vroeger naar 
het toilet moest en hij in de smalle gang aan weerszijden steun zocht, dan 
kroop kleine Daan achter Vader aan "om zijn voeten vooruit te duwen". En 
als Vader de trap op moest, dan moesten zijn grote broers of de buren, er 
aan te pas komen. "Voorzieningen waren er in die tijd nog niet. Later kwam 
er wel een rolstoel, zo'n houten geval".

Daan heeft geen nare herinneringen aan zijn jeugd, ook al had hij een 
vader die niet veel met hem kon doen. "Dat was nu eenmaal een gegeven". 
Want precies in het jaar dat Daan werd geboren, kreeg vader te horen 
dat hij een ziekte had. En die ziekte heette MS. De plannen van vader en 
moeder, een nieuwe boerderij in de Wieringermeer te beginnen, waren 
meteen van de baan.

Daan zag de school liever van buiten dan van binnen. Al jong begint hij te 
werken. Eerst op een pluimveebedrijf, het familiebedrijf waar zijn oudste 
broer de scepter zwaait. Later in de buurt van Deventer en in Amersfoort. 
Tussendoor ook nog in militaire dienst. En dan komt Frouktje in beeld.

Frouktje
Fouktje groeit net als Daan op in de provincie Groningen. Ze is nummer 
acht in een gezin van negen. Maar het voelt niet zo, dat ze uit zo'n groot 
gezin komt. Samen met twee zussen komt ze een beetje achteraan. "De 
oudste broers en zussen kan ik me nauwelijks herinneren. Die waren 
getrouwd, het huis al uit". Frouktje weet sowieso niet meer zo veel van 
vroeger. "Een moeder, die veel ziek was", peinst ze, "maar, met MS had 
dat niets te maken".

Na de huishoudschool werkt Frouktje eerst in de groentewinkel van haar 
broer. Later ook voor 'vreemden'. Dan komt ze Daan tegen, tijdens een 
muziekuitvoering. Frouktje luistert en Daan slaat de grote trom. Dat mag 
je wel typerend noemen voor hun relatie, al is Daan al snel met trommelen 
gestopt. De trouwplannen blijven niet lang uit maar worden nog wel een 
paar maanden in de war gegooid door een ongeluk met de scooter. Samen 
zitten ze daar op en samen belanden ze in het ziekenhuis. "In die tijd had 
je nog gescheiden afdelingen, maar de zusters knepen wel eens even een 
oogje dicht". Na een aantal weken ziekenhuis gaat het feest een half jaar 
later alsnog door.

De eerste huwelijksjaren zijn niet de gemakkelijkste. Nico, de eerste 
zoon wordt al snel geboren en juist dan raakt Daan zijn baan kwijt. 
Opgezegd, met een dolle kop, omdat zijn baas zijn beloftes niet nakomt. 
Frouktje herinnert zich dat als een moeilijke tijd. Geen eigen huis, armoe 
troef. Daan de hele week weg, om toch ergens de kost te verdienen en zij, 
met baby, dan hier, dan daar. Daan's herinnering aan die periode is wat 
luchtiger. Hij wil niet meer 'in de kippen', hij gaat zich omscholen.

Het wordt uiteindelijk een groentezaak. Frouktje in de winkel, Daan op 
weg met de ventwagen. "Een prachttijd", vindt Daan, "lekker eropuit'. 
Intussen worden nog drie kinderen geboren. En weer later beginnen ze een 
groentezaak in Sappemeer, aan het Winschoterdiep. "Nooit bij nagedacht 
dat daar geen ventwijk bij zat" vertelt Daan. "Ik kon er niet meer op uit. 
De winkel liep goed, maar ik voelde me er niet echt happy". Tot overmaat 
van ramp, gaat de gemeente een heel stuk van het Winschoterdiep dempen 
en is de winkel maandenlang onbereikbaar. Weg klandizie.

Professor Minderhoud
In 1976 krijgt Daan last van zijn ogen. Hij belandt bij professor 
Minderhoud in Groningen. Van de bezoeken aan het ziekenhuis herinnert 
Daan zich de lumbaalpunctie. De MRI was er in die tijd nog niet. Al snel 
zijn de klachten weer verdwenen en het valt eigenlijk niet eens op dat er 



nooit een officiële uitslag van het onderzoek komt. Wel valt er in de jaren 
tachtig een keer een brief in de bus, of Daan mee wil doen aan een 
erfelijkheidsonderzoek. "Erfelijkheidsonderzoek in verband met MS? 
Mijn vader had MS, ik niet. Ik heb het ziekenhuis opgebeld, dat dat op 
een misverstand moest berusten. Ze hebben hun excuus aangeboden. 
Slordig vond ik dat toen. En verder hebben we er nooit meer over 
nagedacht".

Ondertussen zijn Daan en Frouktje verder gegaan met hun leven. Daan 
gaat na nog wat omzwervingen werken als financieel adviseur bij een bank. 
"Lekker pionieren en er weer op uit, de mensen opzoeken, dat doe ik het 
liefst". En Frouktje werkt na de groentewinkel, jarenlang als consulente 
voor een cosmeticabedrijf. Overdag samen thuis en 's avonds allebei op 
stap.

Twee keer prijs
In 1995 komen de oogproblemen van Daan 
terug. Hij gaat naar het ziekenhuis in 
Assen. Weer onderzoeken. Nu wel een 
MRI. En dan de boodschap: u heeft MS. 
Pas dan denken ze terug aan de brief over 
het erfelijkheidsonderzoek uit Groningen. 
"Professor Minderhoud had dus toch 
gelijk gehad". Geluk bij een ongeluk: Daan 
is inmiddels in loondienst en de MS-
verschijnselen vallen in eerste instantie 
ook nog wel mee.

Een jaar later slaat het noodlot in huize 
Kiers opnieuw toe. Frouktje merkt dat 
haar handen niet meer willen doen wat zij 
wil. En haar handen zijn in het beroep dat 
ze inmiddels uitoefent, cosmetica-consulent, erg belangrijk. Handen die 
verkrampen. Reuma misschien? Dan de verbijsterende mededeling: 
Frouktje heeft MS! Wat ze dan nog niet weten is, dat in diezelfde tijd, 
hun oudste zoon Nico, eveneens de diagnose MS krijgt. Maar dat houden 
de kinderen nog een poosje verborgen voor hun ouders, die het nu toch al 
zo moeilijk hebben.

Zowel Daan als Frouktje werken nog enige tijd door. Bij Daan is de rek er 
opeens uit, van de ene of de andere dag. De vermoeidheid eist zijn tol. 
Daan blijft thuis. Wat nog niet wil zeggen dat hij achter de geraniums 
gaat zitten. Frouktje kan nog enkele jaren in een andere functie bij het 
bedrijf blijven werken. Daan denkt altijd nogal vooruit en ze verhuizen al 
vrij snel naar een appartement. Lekker gelijkvloers.

Vrij uitzicht

Sinds twee jaar wonen Daan en Frouktje in een nieuwe wijk in Westerbork. 
Mooie grote tuin met vijver en een prachtig uitzicht over de weilanden. 
Onder hetzelfde dak, maar toch volledig gescheiden, de oudste dochter 
met haar gezin. Mocht de nood aan de man komen, dan kan dochter Minke 
altijd bijspringen. Maar 
tot nu toe redden Daan en 
Frouktje het prima samen.

Frouktje vindt de 
verhuizing "één van de 
mooiste dingen die haar de 
laatste tijd zijn 
overkomen". Ze geniet van 
het huis maar de 
verhuizing heeft voor haar 
ook een schaduwzijde. De scootmobiel staat veelal ongebruikt in de gang. 
Ze weet niet zo goed waar ze heen moet. Ze kan wel naar het dorp, maar 
het is zo klein en de winkels vindt ze weinig toegankelijk. En naar de buren 
kan ze nog wel met de rollator halen. Frouktje heeft het er ook moeilijk 
mee dat zij niet meer de zorgende partij is. Dat ze steeds meer moet 
overlaten aan Daan die voor háár zorgt in plaats van andersom. Kortom, 
Frouktje moet haar weg in Westerbork nog een beetje vinden.

Daan kan niet zonder mensen en niet zonder plannen. Voor zijn zestigste 
verjaardag organiseerde hij een spetterend feest. "Met alle kleinkinderen 
in een stretchlimo naar ons favoriete restaurant. En dan die 
droomvakantie met broers en vrouwen. Zes weken met een auto door Zuid 
Afrika en de Kalahari-woenstijn". Inclusief de rolstoel van Frouktje. En 
inmiddels heeft hij tijd voor vrijwilligerswerk voor de MSVN. Of, als er 
'buiten' niets valt te beleven, dan kan hij altijd nog forummen op MSweb.

Bizar
Daan en Frouktje, zoals zovelen met MS, ze maken er wat van. Maar het 
maakt hun levensverhaal al met al niet minder triest: welbeschouwd een 
vader én dienst zoon én zijn schoondochter én tenslotte ook nog de 
kleinzoon. Viermaal in drie generaties en één van de vier ook nog niet eens 
in rechte lijn, maar aangetrouwd. Zo bizar kun je het niet verzinnen.

terug naar overzicht MSzien
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Verzoekschrift Louise McVay heeft vergaand resultaat

€-parlement komt op voor mensen met 
MS

Het Europarlement heeft donderdag 18 december 2003 enkele 
vergaande uitspraken gedaan ten gunste van mensen met MS. 
Uitspraken die totnogtoe Nederland zijn ontgaan. Niettemin zijn de 
Europarlementariërs niet zomaar opgekomen voor mensen met MS in 
Europa. Zij verlangen van alle afzonderlijke regeringen in de Europese 
Unie, ook de Nederlandse, op korte termijn duidelijke maatregelen ten 
bate van mensen met MS.

Door: Raymond Timmermans

Het Europarlement wil dat alle Ministers 
van Volksgezondheid in de Europese Unie 
snel gaan overleggen over de behandeling 
van mensen met MS. Inzet moet zijn, een 
Europees Akkoord dat in de eerste plaats 
vastlegt hoe in Europees verband het 
onderzoek naar MS is te verbeteren met 
inbegrip van een door de Europese Unie 
zelf betaald onderzoek naar MS.

Daarnaast moeten er afspraken komen die leiden tot betere minimale 
rechten en omstandigheden voor mensen met MS, zaken die ook nog eens 
in heel Europa gelijk moeten zijn. Het Europarlement wenst in dit verband 
een Code voor de Beste Praktijken, in het Engels een Code of Best 
Practice.

Het parlement bepleit in een afzonderlijke Resolutie onder meer: 

● een nauwere internationale samenwerking op het gebied van 
onderzoek naar MS;

● gespecialiseerde klinieken en verpleeghuizen in alle lidstaten voor 
jongere mensen die lijden aan MS en aanverwante ziekten;

● gelijkheid van behandeling van mensen met MS in heel Europa;
● een Europese kaderwetgeving die voorrang geeft aan behoud van 

werk voor mensen die lijden aan MS of een aanverwante ziekte.

Louise McVay
Het Europarlement deed die uitspraken niet alleen ten gehore van talrijke 
vertegenwoordigers van het Europese MS Platform, de MS-verenigingen 
van Italië, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Op de tribune zat ook de 
trotse aanstichtster, Louise McVay, een 31-jarige vrouw met MS uit het 
midden-Engelse Loughborough. In Straatsburg vergezeld door haar 
moeder.

Louise's aanzet dateert van augustus 
2001. Na een vergeefs beroep op het 
Britse Parlement en vervolgens op 
Premier Blair schrijft ze een brief aan 
het Europees Parlement. Daarin wijst zij 
erop, dat er binnen de Europese Unie en 
zelfs binnen sommige lidstaten - in haar 
geval Engeland - grote verschillen 
bestaan ten aanzien van de behandeling 
van mensen met MS. "Zo groot zelfs dat 
hier en daar de toegang tot essentiële medicijnen voor de behandeling van 
MS neerkomt op een Postcodeloterij", zo stelt ze.

Louise zegt niet alleen te willen opkomen voor haar eigen persoonlijke 
situatie, "maar ook en meer nog, voor de duizenden anderen die te lijden 
hebben onder deze ongelijke behandeling. Velen van hen wordt het 
fundamentele menselijke recht van toegang tot behoorlijke medische 
ondersteuning ontzegd", aldus Louise McVay.

Het Europese Parlement boekt haar brief in als verzoekschrift nr. 
842/2001.

De behandeling ervan lijkt in eerste aanleg te stranden en wel op het 
standpunt van de regeerders van de Europese Unie, de zogeheten 
Europese Commissie, "dat deze kwestie niet valt onder het 
Gemeenschapsrecht maar een zaak is van de lidstaten afzonderlijk". Met 
dat standpunt neemt het Europarlement evenwel geen genoegen. De 
parlementariërs noemen het "kortzichtig en moreel onjuist, en een 
onttrekken aan verantwoordelijkheid tegenover duizenden Europese 
burgers".

Straatsburg
Ze nodigen daarop Louise uit een uiteenzetting te komen te geven in 
Straatsburg. Hetgeen gebeurt op 9 juli 2003.



Louise's verhaal maakt grote indruk. "Ofschoon u dat misschien niet kunt 
zien, heb ik relapsing remitting multiple sclerose. In ben gediagnosticeerd 
in juli 2000. Dit nadat ik op een ochtend half verlamd ben wakker 
geworden en toen dubbelzag". Louise was indertijd administratief 
medewerker van de Universiteit van Nottingham.

Ze vertelt over haar vergeefse gang langs medici en hulpverleners. Dat ze 
probeert een rolstoel toegewezen te krijgen, maar die poging ziet 
stranden doordat je daarvoor in Engeland minstens zes maanden aan een 
stuk niet moet kunnen lopen - en laat die eerste Schub nou net voor het 
einde van dat eerste halfjaar eindigen.

Dat ze vervolgens probeert aan Interferon te komen, maar merkt dat in 
haar gezondheidsregio op dat moment geen Interferon verkrijgbaar is. 
Bovendien moet er eerst een MRI-scan worden genomen en daarvoor is de 
wachttijd inmiddels achttien maanden. Dat ze daarom met een vriendin 
naar het Franse Rennes vertrekt... en merkt dat daar alles veel sneller 
gaat en dat ze zonder problemen aan Interferon kan komen.

Ze sluit haar betoog af met: "Ik hoop dat u ervoor gaat zorgen dat iedere 
inwoner met MS in Europa dezelfde rechten krijgt".

Rapport-Aaltonen
Het slaat in als een bom. Een van de Europarlementariërs neemt de taak 
op zich, een officieel rapport te gaan opstellen over de gevolgen van de 
verschillende behandelingen van mensen met MS binnen de Europese Unie. 
Die rapporteur is de Finse Uma Aaltonen (De Groenen).

En daarmee komt de procedure in een stroomversnelling. 
Geen wonder, want Uma Aaltonen (63) is niet alleen een 
begenadigd schrijver - ze was na haar studies 
journalistiek, communicatieleer, sociale psychologie en 
sociologie onder meer redacteur bij de Finse televisie en 
het Finse vrouwenblad Eeva - weet zeer goed waarover 
het gaat: zij heeft namelijk zelf MS.

In haar verslag aan het Europarlement legt ze allereerst uit wat MS is en 
welke studies naar de ziekte er zoal lopen. Daarna geeft zij aan hoe de 
verschillende landen binnen de Europese Unie verschillend met MS 
omgaan. Zij tekent van diverse landen enkele bijzonderheden op. Niet van 
Nederland overigens; daarvan registreert zij alleen het aantal mensen met 
MS: 15.000.

Flexjob
Denemarken krijgt van Uma Aaltonen de meeste aandacht. Zij schrijft: 
"Denemarken is een van de vooruitstrevendste Europese landen in zijn 
aanpak van de ziekte (...) De behandeling die wordt voorgeschreven door 

de neurologische afdelingen van ziekenhuizen - die in alle delen van het 
land te vinden zijn - is gratis. Op het terrein van de werkgelegenheid 
worden de mogelijkheden voor MS-patiënten vergroot door het Flexjob-
systeem, waarbij iemand halftijds (18½ uur per week) kan werken voor een 
volledig inkomen en de regering de kosten van de andere helft voor haar 
rekening neemt. De dagen waarop niet wordt gewerkt, kunnen dan worden 
gebruikt voor het ondergaan van - gratis - fysiotherapie, enzovoort. Er 
bestaat ook een financiële tegemoetkoming voor vervoer, huisvesting en 
andere met de handicap gepaard gaande kosten".

Aaltonen citeert daarnaast een schrijven van de Deense minister van 
binnenlandse zaken en volksgezondheid, die stelt "dat de Europese Unie de 
oprichting van een Europees netwerk van MS-onderzoekscentra zou 
kunnen ondersteunen, teneinde het MS-onderzoek te vergemakkelijken". 
Ook uit Oostenrijk krijgt zij enkele suggesties in die richting.

Intussen laat de Europese commissie voor Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken Uma Aaltonen weten, van oordeel te zijn dat "door een misvatting 
en discriminatie van de zijde van de werkgevers (...) de helft van de MS-
patiënten vijf tot zeven jaar na de vaststelling van de ziekte niet langer 
werkzaam is, en dat dit percentage binnen vijftien jaar na het optreden 
van de eerste symptomen zelfs oploopt tot tweederde. De commissie zegt 
"maatregelen te willen die de bewustwording onder werkgevers en 
collega's van de realiteit van handicaps en aandoeningen zoals MS en de 
gevolgen ervan, verhogen".

Conclusies
Aaltonens conclusies zijn niet mis te verstaan. "Het lijkt erop dat de 
Europese instellingen wat betreft multiple sclerose een effectievere rol 
zouden kunnen spelen bij de bevordering van samenwerking tussen de 
lidstaten in de strijd tegen deze verraderlijke ziekte. Dat dit nu nog niet 
gebeurt, is waarschijnlijk geen gebrek aan wil, maar een ontbreken van het 
besef van het probleem en wat er nodig is om het op te lossen. In de 
lidstaten zijn de middelen in het algemeen te gering om te voldoen aan alle 
met elkaar concurrerende eisen op het gebied van de gezondheidszorg - 
regeringen stellen hun eigen prioriteiten - en daarom moet er veel meer 
nadruk worden gelegd op gezamenlijke inspanningen van de lidstaten en 
hun deskundigen. De Europese Commissie kan hierbij een nuttige 
coördinerende en initiërende rol vervullen. Hopelijk kunnen enkele van de 
strategische voorstellen in dit verslag hierbij helpen.

Een aantal MS-patiënten heeft gelukkig toegang tot behandeling en 
therapie. Maar de verschillen tussen de beschikbare zorg en 
ondersteuning zijn zowel binnen de lidstaten als tussen de lidstaten van de 
Unie onderling, te groot. Deze situatie moet worden verbeterd door 
verhoging van het zorgniveau over de gehele linie, waarbij gelijke toegang 
een duidelijke doelstelling moet zijn".



Was getekend: Uma Aaltonen, Lid van het Europees Parlement

Resolutie
Zij besluit tenslotte, aan haar bevindingen 23 constateringen en 20 
aanbevelingen te verbinden in een afzonderlijke Resolutie (zie hieronder).

Het Europees Parlement heeft deze 
Resolutie op 18 december 2003 
unaniem aanvaard, met 240 stemmen 
voor en 4 onthoudingen. Dit onder luid 
applaus van de parlementariërs voor 
de vrouw op de tribune bij wie het 
was begonnen: Louise McVay

Het woord is nu aan de regeerders 
van de Europese Unie, de Europese 
Commissie en de Raad van Ministers 
voor volksgezondheid. Bovendien 
heeft het parlement zijn besluit 
toegestuurd aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.

Meer informatie:
www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm: Europees Parlement, officiële 
website
www.europarl.eu.int/denhaag/: Europees Parlement, Voorlichtingsbureau 
Den Haag 

Enkele Constateringen, met oorspronkelijke nummering, uit 
de Resolutie: 

B. op grond van artikel 26 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie erkent en eerbiedigt de 
Unie het recht van personen met een handicap op 
maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun 
maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan 
het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

F. MS-patiënten en lijders aan andere chronische ziektes 
hebben (...) te maken met uiteenlopende niveaus van medische 
en therapeutische zorg, De lidstaten van de Unie en de 
instellingen geven onvoldoende prioriteit aan het verbeteren 
van deze situatie.

J. MS is binnen Europa de meest voorkomende vorm van 
invaliditeit bij jonge volwassenen, van wie tweederde vrouw 

is. In totaal hebben ongeveer 400.000 Europeanen MS.

R. Beperking van de toegang tot effectieve therapieën en 
ziekteremmende medicijnen is (...) een ontkenning van de 
grondrechten.

Enkele belangrijke Aanbevelingen uit de Resolutie: 

1. Het Europarlement dringt er bij de Europese Commissie op 
aan (...) in een komende vergadering van ministers van 
volksgezondheid van de Europese Unie (...) een Code voor de 
beste praktijken te ontwikkelen die in alle lidstaten moet 
worden toegepast.

6. Het Europarlement dringt aan op het zo spoedig mogelijk 
opzetten van een geheel Europa omvattend en door de 
Europese Unie gefinancierd epidemiologisch onderzoek (...) 
naar de oorzaken van multiple sclerose, die tot dusver nog 
onbekend zijn;

14. Het Europarlement moedigt aan tot een veel nauwere 
internationale samenwerking (...) voor onderzoek op het 
gebied van de genetica en andere oorzakelijke factoren van 
MS.

15. Het Europarlement dringt er bij de Europese Commissie 
op aan om in samenwerking met de lidstaten kaderwetgeving 
op te stellen (...) voor behoud van werk voor MS-patiënten.

terug naar overzicht MSzien
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Een heenreis met hindernissen

Kijk mij nou eens met mijn MS in Kenia 
(1)

Al heb je MS in een tamelijk hinderlijke vorm... met vakantie, het 
moet kunnen. En als dat dan waar is, waarom dan niet meteen maar 
naar een ander werelddeel, naar Afrika bijvoorbeeld. Hanneke Douw, 
voorzitter van de afdeling Amsterdam van de MS Vereniging 
Nederland, deed het gewoon. Met haar man en dochter ging ze rond 
de jaarwisseling twee weken naar Kenia. En zij besloot iedereen te 
laten weten hoe bijzonder en vooral hoe heerlijk dat is geweest. 
Daarom in MSzien haar vakantieverhaal. In dit nummer deel 1: een 
heenreis met hindernissen.

door: Hanneke Douw*

Het is inmiddels meer dan vijftien 
jaar geleden - toen ik nog niet ziek 
was, niet getrouwd en geen kind 
had - dat ik in Kenia ben geweest. 
En ik verlang er zeer naar, nog 
eens in dat zo andere werelddeel 
te verkeren. Om daarvan nu ook 
mijn man en vooral onze dochter 
te laten genieten. Om zo, ondanks 
mijn handicaps, nog eens 
onvergetelijk supergelukkig te 
zijn.

Ik ben er klaar voor.

"Heb je nog iets geregeld voor de vlucht? De stoelen?" Hans blijft het 
proberen. Ik heb nog niet gebeld en twijfel daar ook altijd weer over. Zo 
vaak gebeurde het al dat, zelfs met een brief van de huisarts op zak, alle 
gemakkelijke long-legs-plaatsen in het toestel al bleken vergeven.

Maar los daarvan weet ik na twaalf jaar MS nog steeds niet wat de benen 
nu echt willen! Hebben ze de ruimte, dan vliegen ze door mijn spasmen alle 
kanten uit. En zitten ze lekker klem tussen de voorstoel en het tafeltje, 
dan kan ik het tussendoor even opstaan voor toiletbezoek wel vergeten. De 
benen staan in een driehoek waaraan alleen met grof geschut een einde 
kan komen. Enfin toch maar een krabbel van de dokter gehaald en gebeld 
met het reisbureau, Neckermann in dit geval. Het zou allemaal in orde 
komen!

De prikken hadden we gehad en malariapillen waren gekocht: we kunnen 
weg. Het is 24 december 2003; druilerig.

Vertraagd
Eenmaal op Schiphol ben ik echt al op 
vakantie. Voor Hans en Rosa ligt dat 
anders, maar mijn genieten begint zodra 
ik vast wiel zet op de luchthaven. 
Iedereen is drukdoende, alle 
nationaliteiten trekken aan je voorbij en 
het dagelijkse leven, boodschappen, huis 
opruimen, wassen… je laat het achter je… 
heerlijk.

Om vijf uur 's middags, 17.00 uur dus, laten we ons op de luchthaven 
afzetten. We vertrekken om 19.30, zo vermelden de tickets, dus ruim de 
tijd om onszelf moed in te drinken in het café.

Tegen zessen horen we dat de vlucht vertraagd is. De nieuwe vertrektijd 
is 22.00 uur. We nemen er nog een. Om acht uur rollen we richting gate. 
Daar blijkt dan al gauw dat er voorlopig helemaal niet gevlogen gaat 
worden. Air Holland zit in de problemen, er is dus geen toestel voor ons en 
vliegen zonder vliegtuig is net als lopen zonder zenuwprikkels onmogelijk. 
Zo luchtig denk ik erover en dat scheelt een hoop stress, dat zal later 
blijken.

Uiteindelijk vertrekken we met meer dan vijf uur vertraging, om 00.45. 
Meerdere passagiers hebben dan al hun absolute kookpunt bereikt. 
Scheldend, tierend en vloekend banen ze zich een weg door de menigte om 
een juffrouw achter het loket eroverheen te trekken. De marechaussee 
moet eraan te pas komen om de gemoederen te kalmeren. Het is alvast een 
voorproefje van wat er allemaal nog komen gaat aan wild!!!, denk ik lachend. 

Het vliegtuig is klein, de radio en de tv stuk en het personeel chagrijnig.

Slaap
Opgewekt neem ik een valium, vlei me tegen Rosa aan en val in slaap. Hans 
neemt een neut en doet geen oog dicht. Maar dat is oud nieuws. Hans is 



een echte man, hij houdt graag een oogje in het zeil.

Na een aantal uren landen we in Istanboel, Turkije. En ook daar doen zich 
enige probleempjes voor. Er komen nieuwe crewleden aan boord en die 
nemen geen genoegen met de voor hen gereserveerde stoelen achterin de 
kist. Ze willen voorin zitten, op mijn plek bij voorkeur, en dat pikken de 
anderen niet. Ze willen dat we het vliegruig verlaten om schoon te maken, 
maar die truc kennen we, dus dat doen we niet. Enfin een Nederlandse 
steward bemiddelt en we vertrekken tweeëneenhalf uur later richting Abu 
Dabi. Na vier uur vliegen landen we op deze mooie luchthaven. 

En daar hollen onze meereizende verslaafden naar buiten om te roken. 
Wat ben ik blij dat ik die handicap niet meer heb.

Hierna hobbelen we nog zo'n vijf uur verder, om 
op 25 december, 17.30 uur te landen in 
Mombassa, Kenia.

Geur
Bij het naar buiten gaan overvalt je de warmte 
van Afrika… de geur is onmiskenbaar dezelfde 
als die welke ik me herinner van 1988, toen ik in 
Nairobi was, de hoofdstad van Kenia.

Er is ook een verschil: nu rol ik met man en kind aan mijn zijde de 
aankomsthal binnen. Destijds liep ik, in mijn eentje, met alleen een rugzak.

Onmiddellijk word ik omringd door mensen die mij willen duwen en voordat 
ik Rosa heb kunnen dwingen achter mijn stoel te springen nemen ze me 
mee richting loket. Rosa rent vrolijk achter me aan, het kind heeft prima 
geslapen en ze heeft er weer zin in.

Bij het loket geeft Hans de eerste fooi van deze vakantie. Er zullen er nog 
vele volgen.

Buiten schijnt de zon en dat voel je zelfs om zes uur s'avonds nog.

Vele handen hijsen me in de gereedstaande bus. Om half zeven vertrekken 
we richting Kilifi ten noorden van Mombassa. Daar zullen we overnachten 
in een eenvoudig hotelletje, zo vermeldt de folder. En als je dan al een vol 
etmaal onderweg bent, hoop je allicht dat je snel in dat hotel zult 
arriveren. Maar gelukkig wist ik al dat het zo niet werkt in een groot land 
als hier in Afrika. Buiten dat... het is Kerstmis, ook in Mombassa!

Honderden busjes verdringen zich even buiten de stad om erdoor te 
komen. Maar waardoor en op weg waarheen? We komen er niet achter, 
maar het levert vanuit onze bus een schitterend schouwspel op. Op een 

hobbelige landweg probeert de ene kar de andere te snel af te zijn, maar 
zonder de verbetenheid waarmee dat in Amsterdam gebeurt. Er wordt 
gelachen en gezwaaid en dat terwijl de meesten van hen platgedrukt in een 
busje zitten dat bestemd is voor maximaal tien personen, maar hier zo'n 
dertig man herbergt. Nergens klaagt men, behalve in ónze comfortabele 
bus. Men heeft honger en dorst. 
Men is moe... Men zeurt, vind ik. 
Rosa is lief.

Dik twee uur later komen we in 
Kilifi aan. Het hotel heeft niks 
meer te eten en geen water op 
voorraad. Wij voelen de bui hangen 
en laten ons met een busje naar 
een gelegenheid iets verderop 
brengen.

We eten er heerlijk onder een sterrenhemel in de zachte luwte van de 
avond. Later vallen we moe maar voldaan in ons bed, overdekt met een 
gigantische klamboe. Zo'n mooie wil Hans ook wel voor thuis.

Rosa probeert de kamer te filmen. Ik knik gelukzalig. Ze gaan van Kenia 
houden, dat voel ik.

Kortom, een heenreis met hindernissen, meer dan een dag lang. Maar 
niettemin de moeite waard. Voortdurend denk ik: Kijk mij nou eens met 
mijn MS in Kenia. Dat ik dit kan, dat ik toch maar met gemak in Kenia kom 
en daar kan genieten.

Ontwaken
Als de volgende ochtend een zacht getik op onze deur ervoor zorgt dat 
Rosa en ik kreunend ontwaken weet je: 05.00 uur is vroeg. Hans is al op, en 
staat te zingen onder de koude douche. Ik, of liever mijn benen trekken 
dat niet. Met een koude plens over mijn gezicht neem ik genoegen en Rosa 
wrijft met twee natte vingers de slaap uit haar ogen, neus en oren. Dat 
doet ze al zolang als ze leeft. Het ritueel blijft me vertederen.

De bagage hebben we gisteravond nog gereorganiseerd. De grote koffer 
gaat van hieruit naar het laatste hotel waar we deze reis zullen verblijven, 
de kleine gaat mee op safari. Verder dragen we allemaal zelf een tas met 
een tandenborstel, malariapillen, verrekijker, camera en in mijn geval 
luiers.

Na een eenvoudig maar heerlijk ontbijt in de open lucht, onder een afdak, 
staan de safari-busjes op de parkeerplaats klaar. Onze chauffeur heet 
papa Simba. Zo heet hij natuurlijk niet echt, maar zo wil hij genoemd 
worden. Het zal wel komen door ons, de toeristen, of wellicht speelt de 



Engelse overheersing nog een rol, want alle andere Kenianen hier hebben 
een Engelse bijnaam.

We beginnen onze trip een uur later dan gepland. Een van de reizigers 
heeft háár busje, dat al om half zes vertrokken is, gemist. Omdat het 
vliegtuig dat haar naar de Masai Mara moet brengen op tijd zal starten, 
besluit onze chauffeur om - alvorens ons richting Tsavo East National Park 
te rijden - haar op het vliegveld van Mombassa af te zetten.

Ik moet me inhouden om haar niet vreselijk dom te vinden. Wie mist er 
nou op dag één de bus al? 

We zullen later nog meer van haar horen!

(wordt vervolgd)

* Hanneke Douw (1959) is geboren als Hanneke Faut in 
Maastricht, in een gezin met vijf kinderen. Intussen in hart 
en ziel Amsterdamse. Ze weet sedert 1991 dat ze MS heeft. 
Gebruikt diverse loopmiddelen en een rolstoel en heeft als 
vervoermiddel voor buiten een geheel aangepaste Canta. Haar 
man Hans (1942): tandarts, hartpatiënt. Twee hartinfarcten 
gehad, waarvan de eerste in 1991. Werkt full-time. Hun 
dochter Rosa (1991): zit op het Barlaeus Gymnasium in 
Amsterdam. Speelt piano en schaatst elke week op de Jaap 
Edenbaan; doet al sinds haar derde aan ballet. 
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WERKEN MET MS (4 en slot)

Vragen over verdwijnen deel-WAO

Mensen die MS hebben gekregen zullen mogelijk na enige tijd deels of 
geheel arbeidsongeschikt raken. Over hoe dat arbeidsrechtelijk in 
elkaar steekt, gaat de serie WERKEN MET MS. Een serie met als 
oogmerk enig houvast te bieden aan mensen met MS, die over de 
combinatie MS/werk/arbeidsongeschiktheid met vragen zitten. In dit 
nummer van MSzien de voorlopig laatste aflevering, deel 4, in het 
bijzonder over de onzekere toekomst voor mensen die nu een 
gedeeltelijke WAO-uitkering hebben.

Door: Rien Schutjes*

Je hebt MS, maar ook nog steeds een 
betaalde baan. Hoe lang kun je daarmee 
doorgaan? In deel 1 van deze serie was het 
antwoord: zo lang mogelijk, zolang als dat 
maar enigszins kan. Maar als het dan niet 
meer kan? Dan krijg je soms te maken met 
de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(WAO). Daarover ging deel 2. Met de 
stelling dat, als je het niet meer kunt 
bolwerken, je er goed aan doet te gaan praten over ander werk, eventueel 
zelfs bij een andere werkgever. Dat heet reïntegratie bij de eigen 
werkgever of aangepaste werkzaamheden bij een andere werkgever en 
daarover ging deel 3.

Aan het eind van die aflevering heeft MSzien de mogelijkheid geboden 
vragen te stellen. Diverse lezers hebben van die mogelijkheid gebruik 
gemaakt en inmiddels ook antwoord gehad. Toch lijkt het zinvol om bij 
enkele opmerkingen van vraagstellers voor een wat groter publiek apart 
stil te staan.

Uit de binnengekomen post blijkt namelijk nogal wat onzekerheid over wat 
er gaat gebeuren met de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 



(WAO) en met name met de deel- WAO.

Volhouden?
Zo schrijft Nelleke Houtriet: Vanaf m'n 23e jaar ben ik 
werkzaam geweest als secretaresse in de 
gezondsheidszorg. Ik ben nu bijna 48 jaar. In augustus 
1998 werd ik ziek en werd MS geconstateerd.Na een half 
jaar ziektewet ben ik weer gedeeltelijk aan het werk 
gegaan in mijn oude baan en uiteindelijk voor 45 tot 55 
procent afgekeurd. Ik werk nu nog 16 uur per week (4x4 
uur; op woensdag vrij om bij te tanken) en dat gaat al 
zo'n kleine vijf jaar goed. Ik hoop dit ook nog lang zo te 
kunnen volhouden.

De huidige ontwikkelingen rond de WAO probeer ik zoveel mogelijk te 
volgen maar voor wat mijn situatie betreft begrijp ik niet goed wat dat in 
mijn geval gaat betekenen. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat 
straks niet meer, maar ik kan echt geen fulltime baan meer aan. En welke 
vorm van aangepaste arbeid er ook geboden zou worden, meer dan halve 
dagen werken gaat niet want ik moet tussen de middag enige tijd rusten. 
Betekent dit dat ik uit de WAO word gezet? En welke uitkering volgt dan?

Catelijne van der Pol zit met hetzelfde probleem: Wat 
mij nog steeds niet duidelijk is, is hoe in de nieuwe 
Kabinetsplannen nou omgegaan zal worden met 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het enige dat ik 
almaar lees is: gedeeltelijke WAO'ers moeten aan het 
werk. Dat snap ik.., Wat mezelf betreft... ik ben aan het 
werk en hoop dat nog lang vol te houden. Maar ik ben 
inmiddels wel tweederde in inkomen gedaald doordat ik 
als gevolg van mijn MS minder werkuren kan maken en tevens doordat ik in 
functieniveau stevig ben gezakt. Hoe gaat dat nu met die nieuwe plannen? 
Gewoon pech gehad of toch nog enige compensatie? Ik hoop dat het 
Kabinet begrijpt dat het anders om puur financiële redenen aantrekkelijk 
zou zijn om te zorgen dat je volledig wordt afgekeurd, ondanks het feit 
dat je nog net wat kunt... Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Nieuwe wetgeving
Probleem bij de beantwoording is, dat de nieuwe wetgeving nog niet rond 
is. Op dit moment bestudeert de Sociaal-Economische Raad (SER) de 
voorstellen van minister A.J. de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
Pas na de advisering door de SER komt het gebruikelijke 
wetgevingstraject, dus de route via Raad van State en Parlement.In de 
voorstellen van de minister is overigens wel sprake van enig 
uitkeringsrecht bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dan gaat het 
echter niet meer om WAO, maar een uitkering krachtens de nieuwe 
regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). En die 
krijg je dan alleen als er sprake is van een inkomensverlies-percentage 

door arbeidsongeschiktheid van meer dan 35 procent.

Belangrijk is daarbij, dat minister De Geus aan mensen die minder werken 
dan hun zogeheten restverdiencapaciteit, niet de volledige WGA-uitkering 
wil toekennen, maar een deel ervan. De uitkering krijgt bovendien, net als 
bij de Werkloosheidswet (WW), een tijdelijk karakter. Na afloop van de 
uitkeringstermijn resteert voor de betrokkene het bijstandsniveau, zo wil 
de bewindsman.

Intussen gaat de minister het zogeheten Schattingsbesluit aanscherpen. 
Zie voor dit Schattingsbesluit ook aflevering 2 in deze serie. Het is de 
bedoeling dat de aanscherping gaat gelden vanaf 1 juli 2004. Van dan af 
zal er nog nauwelijks enige ruimte zijn om iemand op medische gronden 
volledig arbeidsongeschikt te verklaren en zal dus bijna altijd sprake zijn 
van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Of dat moet leiden tot herbeoordeling van alle bestaande gevallen van 
volledige arbeidsongeschiktheid is onzeker. De SER zou daar althans 
tegen zijn.

Complex spel
Maar hoe dan ook... zover is het 
nog niet. Voorlopig geldt nog dus de 
huidige WAO-wetgeving en zijn de 
plannen voor vernieuwing onderdeel 
van een onduidelijk en complex spel 
van zowel politieke als economische 
aard. En gaat het daarbij niet 
alleen om Nederlandse spelers, 
maar doet zelfs de Europese Unie 
mee.

Zo ligt er sinds kort een rapport 
van het Europese Parlement dat 
voor minder arbeidsongeschikte 
mensen met MS pleit voor het Deense model. Daarin krijgen mensen die 
door hun ziekte niet meer dan halve dagen kunnen werken, een volledig 
inkomen en draait de overheid op voor de kosten van de andere helft. Lees 
daarover elders in deze MSzien.

In dat nu nog wat schimmige spel van onderhandelingen hebben de 
werkgevers inmiddels laten weten dat ze voorstander zijn van de beoogde 
veranderingen, omdat een verlaging van het aantal WAO'ers uiteindelijk 
premievoordelen zal opleveren. Waar de vakbonden tegenover stellen dat 
ze dan een verhoging willen van de uitkering aan de volledig 
arbeidsongeschikten.



Wie de nieuwe regeling gaat uitvoeren is al evenmin duidelijk. De minister 
denkt vooralsnog dat de vrije markt van verzekeringsbedrijven daarin 
beter en goedkoper kan voorzien doen dan het huidige Uitkeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV).

Kansen op de arbeidsmarkt
Intussen heeft het onderzoek 'Onbekend maakt onbemind' duidelijk 
gemaakt, dat mensen met een ziekte of handicap niet als vanzelfsprekend 
veel kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek is verricht in 
opdracht van de Commissie het Werkend Perspectief (CWP). De 
onderzoekers constateren klip en klaar dat het voor mensen met een 
ziekte of handicap op dit moment moeilijk is om aan het werk te komen en 
te blijven... onnodig moeilijk. "Veel leidinggevenden geven mensen met een 
arbeidshandicap niet zo gauw een kans op een baan, zo blijkt. Bovendien 
geeft een op de drie gezonde werknemers aan, liever samen te werken met 
een gezonde collega dan met een collega met een handicap of beperking en 
zegt een kwart van de leidinggevenden "dat het op hun afdeling niet 
mogelijk is samen te werken met arbeidsgehandicapten". Er is dus ook nog 
eens sprake van een negatieve beeldvorming over de mensen met een 
ziekte of handicap.

Het onderzoeksrapport, dat op 12 januari 2003 is uitgebracht aan 
minister De Geus bepleit om op de arbeidsmarkt meer kansen te bieden 
aan mensen met een ziekte of een handicap en om te beginnen wat te gaan 
doen aan die negatieve beeldvorming. De Commissie wil daartoe trouwens 
zelf de komende jaren tal van activiteiten ontwikkelen, in het bijzonder 
door aandacht te geven aan voorbeelden van waar het goed gaat. Dat gaat 
onder meer gebeuren via de website www.eerstehulpbijwerk.nl. van de 
Commissie.

Hoop
Samengevat: de plannen en ideeën buitelen over elkaar heen, maar bieden 
nog geen uitzicht op een concrete nieuwe WAO. Al kunnen we met de 
kennis van vandaag wel stellen dat de WAO binnen afzienbare tijd 
ingrijpend zal veranderen. De vraag is alleen nog hóe precies. Daarover 
buigen zich verscheidene deskundigen en gezagsdragers. Op hen zullen 
vele mensen die een goed vangnet nodig hebben, omdat ze als gevolg van 
ziekte of gebrek geen afdoende inkomen meer kunnen verdienen, hun hoop 
hebben gevestigd.

Zodra er meer zekerheid is, zal MSzien aan de consequenties van de dan 
definitief nieuwe regels aandacht besteden.

*Rien Schutjes werkt als gecertificeerd register-arbeidsdeskundige bij 
het UWV. Als vrijwilliger bij MSweb beantwoordt hij vragen over werk en 
sociale zekerheid. Op verzoek van de redactie van MSzien heeft Rien een 
serie over dit complexe onderwerp geschreven. De eindredactie hiervan is 

verzorgd door Raymond Timmermans.

Op de volgende Internetsites is meer informatie te 
vinden:

www.bpv.nl, de website van het Breed Platform Verzekerden 
en werk;

www.handicap.nl, de website van de Algemene bond voor 
gehandicapten (ANGO);

www.socialezekerheid.nl met officiële informatie over de 
sociale zekerheidswetgeving;

www.waoplein.nl en www.lva-nederland.nl sites vanuit de 
belangenbehartiging;

www.fnv.nl en www.cnv.nl sites van de twee grootste 
vakcentrales.

www.eerstehulpbijwerk.nl van de Commissie het Werkend 
Perspectief (CWP).

terug naar overzicht MSzien
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Ik hoop dat mijn vader snel thuis is

MSzien wil graag van jonge mensen horen hoe het is om op te groeien 
als kind van een ouder met MS. In die serie vandaag Bart. Hij is 
zestien als zijn vader de diagnose MS krijgt. De eerste jaren merkt 
Bart daar niet zoveel van totdat zijn vader in het ziekenhuis wordt 
opgenomen. Dan blijkt zijn vader ook een vaatziekte te hebben. Bart - 
nu 23 jaar - heeft het heel moeilijk met de ziekte van zijn vader. 
Maar het belangrijkste vindt hij dat zijn vader zich goed voelt.

Door : Bart Feenstra

Bart Feenstra

Het is ongeveer zeven jaar geleden dat mijn vader 
officieel hoorde dat ie MS had. In het begin ging het 
aardig. Na een tijdje ging het lopen iets minder en 
soms kwamen er krukken aan te pas. Vier jaar 
geleden ging mijn vader naar het ziekenhuis omdat 
het niet goed zat met zijn aderen. Eerst zouden ze 
hem dotteren maar het is een kijkoperatie geworden. 
Hij klaagde toen al over een vreemd gevoel in zijn 
linkerteen.

Het is vanaf die tijd dat mijn vader een rolstoel is 
gaan gebruiken. Als zoiets van de ene op de andere 
dag gebeurt komt het hard aan. Maar vol goede moed ga je verder. Soms 
heb je even het gevoel alsof het zelfs vooruit gaat. De rolstoel alweer 
verleden tijd is. Een tijdje is dit ook zo geweest en kon mijn vader met 
krukken lopen. Maar dan komt de MS weer om de hoek kijken en besef je 
hoe snel iemand met MS uitgeput raakt. Toch leer je er mee leven.

Het was dus duidelijk dat mijn vader naast MS ook een vaatziekte had. 
Extra balen omdat daardoor het linkerbeen zwak werd. Tot begin vorig 
jaar ging het allemaal nog aardig. Maar op een gegeven moment kreeg hij 
kleine plekjes op de tenen die niet meer wilden helen omdat de 
bloedtoevoer naar zijn onderbeen nihil was. Bij een afspraak in het 
Academisch Ziekenhuis Groningen is hij toen direct opgenomen. Uit 
onderzoeken bleek dat er nog meer aan de hand was. Ook de pompfunctie 
van zijn hart bleek slecht.

In het verleden is mijn vader een paar keer onwel geworden en in het 
ziekenhuis beland. We hebben nu begrepen dat hij dan kleine 
hartinfarcten had. Omdat hij MS heeft en vrij passief is, zijn deze 
infarcten hem nooit fataal geweest. Jeetje... toch nog een beetje goeds 
van MS. Maar om terug te komen op die onderzoeken, hij heeft dus naast 
MS ook een vaatziekte. En dat is wel even schrikken.

November 2003
Mijn vader is in november 2003 uit het ziekenhuis ontslagen en thuis 
verder gegaan met de thuiszorg. Het leek allemaal vrij goed te gaan. Maar 
toen mijn vader terugging naar het ziekenhuis voor controle, bleek het 
helemaal niet goed te gaan. De bloedtoevoer naar zijn linkerbeen was nog 
steeds onvoldoende en mijn vader werd voorbereid op het ergste, 
amputatie van zijn onderbeen.

Mijn vader, 58 jaar, met MS. Steeds 
weer probeerde ik me in te denken hoe 
moeilijk het zal worden om te 
revalideren. Gek van angst werd ik er 
van. Bang dat hij niets meer zal kunnen 
doen. Dat het erg lang gaat duren 
voordat hij zijn twee honden weer kan 
uitlaten op zijn scootmobiel. Wat mis ik 
de wandelingen die we altijd hadden. De 
laatste tijd zie ik mijn vader alleen 
maar binnen op bed liggen of in de 
rolstoel. Nu gaat het nog, maar ik vraag 
me af hoe het straks moet, als hij zijn 
onderbeen moet missen. En gaat het 
nog verder? Gaat zijn rechterbeen er 
ook aan. Ik ben zo ontzettend onzeker. Wie weet leeft hij niet eens tien 
jaar meer omdat het hart ook niet echt mee wil werken.

Februari 2004
Het is inmiddels februari. En waar ik zo bang voor was is inmiddels 
gebeurd. Het onderbeen van mijn vader is geamputeerd. Hij had er al in 
berust en dus viel het stressen van te voren wel mee. Er moest natuurlijk 
een keer komen dat ook ik geconfronteerd werd met zijn been/stomp. Ik 
was voorbereid maar ben uiteindelijk toch erg geschrokken. Je weet dan 
pas dat het definitief is. Tot op de dag van vandaag heb ik er ook nog niet 
een tweede keer naar gekeken. Mijn vader heeft er gelukkig al aardig 
vrede mee en dat doet me erg goed. Ik vind het echt belangrijk dat hij 
zich goed voelt.

Ondertussen hebben we mijn moeder ook even tot rust laten komen. 
Samen met mijn zus is ze er een paar daagjes tussenuit geweest. Je kon 
merken dat de rek er bij haar ook wat uit was. Ze is inmiddels weer thuis 



en heeft het erg naar haar zin gehad. Even weg van alle zorgen.

Naar omstandigheden gaat het wel aardig met mijn vader. Hij heeft alleen 
erg veel heimwee en is vaak erg emotioneel. Het lijkt erop dat de wond 
aardig heelt. Ik hoop heel erg dat mijn vader snel weer thuis kan zijn en 
hij met zijn scootmobiel de honden uit kan laten.

terug naar overzicht MSzien

Hulpmiddelen

MSzien 2004, nr. 1

Aangepaste kleding oogt goed

Aangepaste kleding is geen hulpmiddel in de strikte zin van het woord. 
Maar wie moeite heeft met bewegen weet hoeveel energie het 
geworstel met onwillige broeken en jassen kost. In die zin is goede 
kleding dus wel degelijk een hulpmiddel. MSzien bekeek de 
mogelijkheden.

Door: Trudy Mantel

Als je jas je bij het in een auto stappen letterlijk de adem beneemt. Als je 
broek al vuil is voordat je hem aan hebt. Als je je handen niet meer in de 
mouwen kunt steken. Als je je favoriete overhemd niet meer draagt omdat 
je opziet tegen al die knoopjes. Als je moet wachten tot er iemand komt 
helpen met je veters omdat je over instappers ook zo onhandig struikelt. 
In al die gevallen wordt het tijd om actie te ondernemen

Knopenhaakje
Veel mensen met MS hebben een loopprobleem. Buitenstaanders hebben 
vaak niet door hoeveel hinder je kunt hebben van het zwaar worden van je 
armen en van het uitvallen van je handen. De simpelste klusjes worden een 
hels karwei, waarvoor je moed dient te verzamelen. Aankleden is zo'n klus.

De meesten van ons ontwikkelen in de loop van de tijd handigheidjes, zoals 
het eerst in de mouw steken van je slechtste arm of het over je hoofd 
uittrekken van een jasje. Bovendien zijn er hulpmiddeltjes: de 
thuiszorgwinkels verkopen knopenhaakjes, 
lange schoenlepels en kousenaantrekkers. 
De ervaring leert echter dat je om die 
hulpmiddelen te gebruiken ook weer een 
zekere handigheid nodig hebt en daaraan 
ontbreekt het nu juist vaak.

Het kan een oplossing zijn om de 
thuiszorg in te schakelen bij het 's morgens douchen en aankleden maar, 
afgezien van de andere nadelen hiervan, blijft dan toch het probleem 
bestaan 'hoe kom ik in mijn jas?'



In eerste instantie is het best mogelijk om met een beetje opletten wat 
je koopt de ergste problemen op te vangen. Coltruitjes en T-shirts zijn 
handiger dan bloesjes en overhemden met als bijkomend voordeel dat je 
er veel minder aan hoeft te strijken. Als je niet al te veel 'bottom' hebt 
zijn broeken met elastiek in de band erg praktisch. Ze zijn vaak gewoon op 
de markt te koop en ze besparen je het gepriegel met een knoop en een 
rits.

Cape
Korte jasjes voldoen beter dan wat langere, omdat je daar vaak bovenop 
gaat zitten. Schoudervullingen in kledingstukken zonder voering zijn 
ondingen, want ze zitten altijd scheef, niet kopen dus. Een cape bespaart 
je het geworstel met mouwen en een grote omslagdoek is handig voor als 
je het even koud hebt. Zo'n omslagdoek is ook handig als ochtendjas.

Schoenen zijn een probleem apart: aan de ene kant is een stevige 'grip' 
noodzakelijk, aan de andere kant wil je makkelijke sluitingen. Als je handig 

bent met een schoenlepel, kun je kiezen voor 
elastische veters of voor instappers met 
stevig elastiek in de bovenkant. Mits ze 
voldoende instapruimte hebben en je een 
rits de baas kunt, zijn laarsjes met een rits 
ook goed bruikbaar. De mooiste uitvinding is 
echter het klittenband; er komen gelukkig 

steeds meer schoenen en jassen in de handel die daarmee zijn uitgerust.

Zo hebben we allemaal onze handigheidjes om er met een minimum aan 
moeite zo goed mogelijk uit te zien. De opsomming hierboven is vast niet 
volledig. Toch schiet de 'normale' confectie op een zeker moment tekort, 
omdat het toch wat meer trendy moet of omdat er niets hanteerbaars te 
vinden is. Zeker als je vaak in een rolstoel of op een scootmobiel zit, ga je 
andere voorwaarden aan je kleding stellen.

Behalve makkelijk zijn om aan te trekken moet kleding dan ook nog voldoen 
aan wat andere eisen. Broeken moeten langer zijn, zodat je niet met je 
kuiten bloot zit, jasjes vooral aan de achterkant korter. Het materiaal 
moet liefst elastisch zijn en kleding voor buiten moet goed warm en water- 
en winddicht zijn.

Je kunt je in dat geval natuurlijk, met een lap, wenden tot een lieve relatie 
of tot het kleermakertje op de hoek en samen met hem of haar iets heel 
creatiefs bedenken. Daar komt vast iets heel moois uit! In de loop van de 
afgelopen jaren hebben echter verschillende firma's veel ervaring 
opgebouwd op het gebied van speciale kleding; misschien kan het geen 
kwaad daar ook eens naar te kijken.

Bruidsjurk
Sinds 1987 is It Fits in Tilburg actief. Ze hebben 
een eigen collectie, voornamelijk bestaande uit 
regencapes en winterhoezen voor de rolstoel. 
Praktisch zijn de jacks en jassen met mouwen die 
open te ritsen zijn. Om deze zelf aan te trekken 
heb je wel een behoorlijke handfunctie nodig, maar 
je hoeft niet uit je stoel en je hoeft je armen niet 
in bochten te wringen. De jassen hebben een korte 
achterkant. It Fits importeert ook de Duitse Rolli-collectie, met veel 
broeken voor mannen en vrouwen en met mooie, representatieve kleding. 
De broeken hebben vaak een extra lange rits die het gebruik van een 
katheter vergemakkelijkt. Ook ondergoed en schoenen zijn verkrijgbaar.

Een aantal jaren geleden begon Wilma van Ommeren haar bedrijf Wi-care. 
Ze kwam, vooral in verpleeghuizen, 'schrijnende' situaties tegen op 
kledinggebied. Inmiddels heeft ze een showroom in Est in de Betuwe, met 
'kleding met een menselijke maat'. Rolstoelcapes en -mantels met een 
korte rug, maar ook jurken, overhemden en blouses en zelfs een 
bruidsjurk! Desnoods komen ze thuis bij je passen en overleggen. Broeken 
worden altijd op maat gemaakt, als dat nodig is zelfs zonder zitvlak. De 
modellen van Wi-care zijn ook verkrijgbaar bij een aantal 
thuiszorgwinkels. Een derde bedrijf is 4care, in Reusel, vlak bij de 
Belgische grens. Zij hebben onder andere korte jassen, beenhoezen en een 
regencape.

Tja, en dan die schoenen. Ze moeten liefst wat extra steun geven, een anti-
slipzool hebben die ook weer niet te stroef is, warm zijn en zonder veel 
gepeuter zijn aan- en uit te trekken. Laarsjes met klittenband zijn 
eigenlijk het enige schoeisel dat aan al die eisen voldoet. It Fit heeft ze in 
de collectie, maar je kunt hiervoor ook terecht in de confectieafdeling van 
orthopedische schoenmakers. Als het heel moeilijk wordt kan een arts 
maatschoenen voorschrijven.

Duurder
Aangepaste kleding is logischerwijs duurder dan normale confectie. 
Zonder hier een uitgebreide prijslijst te willen geven, toch een paar 
indicaties: een warme rolstoelcape kost € 200, de maatbroeken van Wi-
care circa. € 170. It Fits heeft jeans in de confectie voor € 100 en voor 
schoenen moet je rekenen op € 100 tot € 200. Helaas beschouwen de 
zorgverzekeraars kleding niet als een hulpmiddel; van deze bedragen 
wordt dus niets vergoed. Voorgeschreven maatschoenen worden wel 
vergoed, al moet je daarvoor wel een eigen bijdrage betalen.

Kijk voor meer informatie over de genoemde leveranciers op: 
www.it-fits.nl - www.wi-care.nl - www.4care.nl - 


