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Van de Redactie

No Claim

Hé, hoe gaat het met je?
Zoals altijd hé: druk druk druk. 

Nog altijd carrière aan het maken?
Jazeker, ik laat me niet snel stoppen hoor. 
Enne: nooit ziek hé. 

Maar jij bent toch een hele tijd uit de 
roulatie geweest en je hebt toch al die 
onderzoeken gehad.
Ja, maar ik BEN niet ziek geweest. 

Hoezo dan niet?
Vakantie genomen. En ik heb de 
ziektedagen over kunnen hevelen naar dit 
jaar. Gewoon een beetje creatief 
boekhouden.  

Zo en wat levert je dat dan op?
De no-claim! Ik heb gewoon alles voor eigen rekening genomen.  

Dat kost je toch meer dan het mislopen van die no-claim?
Dat dacht je maar. Ik heb nu de no-claim terug. De rekeningen zijn 
overgeheveld naar dit jaar. En ik krijg extra vrije dagen van mijn baas omdat 
ik nooit ziek ben plus een vette bonus. 

Dit ga je toch nooit volhouden?
Tuurlijk wel. Vooruitzien is regeren. Of was het andersom? Je kon nagaan dat 
na de verkiezingen het roer om zou gaan. Dat wist iedereen. Dan weet je ook 
dat links er weer in komt. En wat krijg je dan? No-claim wordt afgeschaft. En 
bij ons in het bedrijf zijn de extra dagen afgeschaft als je nooit ziek bent. 
Want dat past niet meer in het sociale beleid hé. 

Dan heeft dit jaar je wat opgeleverd, maar op de langere termijn?
Ik zit binnen. Vorig jaar heb ik door het niet-ziek-zijn ook nog een vast 
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contract gekregen. Ik lach me suf. 

Hoe lang ben je bezig geweest om dit uit te zoeken?
Eindeloos... 

Vond jouw manager dat wel goed?
Jahaa! Hij vroeg me of ik dat voor hem ook uit wilde zoeken. Creativiteit 
wordt gewaardeerd! Als ik straks in een rolstoel moet, ontwerp ik een nieuw 
spacy model en introduceer dat als de nieuwe trend! Vooruitzien! Zo doet die 
nieuwe regering het toch ook? Je pakt het allemaal in een ander doosje en 
hop...het ziet er prachtig uit. Hahaha. 
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Twaalf jaar MS-onderzoek in Nederland 

Professor Polman: Meer steun nodig van overheid

Een speciale MS neuroloog: Nederland heeft die sinds maart 1995 in de persoon 
van prof. dr. C. H. Polman. Voor MSzien aanleiding om wat langer stil te staan bij 
de vraag: wat is er in die twaalf jaar bereikt? Een serie van zes artikelen waarbij 
iedere gevraagde steeds het stokje doorgeeft aan de volgende. We beginnen met 
professor Polman zelf, die al meteen een lans breekt voor meer overheidssteun aan 
MS-onderzoek.

Door: Raymond Timmermans

“In de twaalf jaar dat ik op deze plaats en in deze functie bezig 
ben geweest met multiple sclerose is mijn grootste teleurstelling, 
dat het vertalen van nieuwe inzichten naar betere behandelingen 
zo traag gaat. Dat heeft niet alleen puur inhoudelijke oorzaken 
maar deels ook procedurele. Een onderzoeksvoorstel heeft 
tegenwoordig vaak al van vier of vijf raden en instanties de 
goedkeuring nodig. Dat schiet niet op. Als ik nu een goed plan heb, 
kan het wel een jaar duren voordat het wordt uitgevoerd, zelfs 
als de financiering al rond is.  

En wat dat laatste betreft: ik vind het zorgelijk dat de overheid 
zo weinig geld ter beschikking stelt voor klinisch relevant 
wetenschappelijk onderzoek naar MS. Juist van de overheid verwacht ik een grotere 
betrokkenheid en dus ook meer financiële steun als het om MS-onderzoek gaat, zodat 
we minder afhankelijk worden van de farmaceutische industrie”. 

Aan het woord is de eerste en volgens velen voornaamste Nederlandse gids op het 
gebied van het hedendaagse onderzoek naar MS in Nederland, prof. dr. Chris Polman 
(1958). Op 24 maart 1995, dus nu bijna twaalf jaar geleden, heeft hij aan de faculteit 
der geneeskunde van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam het ambt aanvaard van 
bijzonder hoogleraar in de neurologie, speciaal ter bestudering van multiple sclerose.
Indertijd gebeurde dat met geld van de Stichting MS Research. Inmiddels is het 
‘bijzondere’ professoraat omgezet in een ‘gewone’ hoogleraarspost en is de steun van de 
Stichting niet meer nodig. Die gaat nu naar het MS-centrum voor Onderzoek en Zorg 
van de VU, meestal aangeduid als MS Centrum Amsterdam. Een samenwerkingsverband 
van de universiteit en het ziekenhuis van de VU. Opgericht door dezelfde Polman met 
enkele collega’s aan de VU. Geopend op 20 november 1998. 

Doel van dat initiatief was te beginnen met hoogwaardig onderzoek naar MS en met de 

Prof. dr. Chris Polman 
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opleiding van in MS gespecialiseerde geneeskundigen, onderzoekers en paramedici. 
Polman: “En dat lukt heel behoorlijk. Met name ons wetenschappelijk profiel is erg goed 
ontwikkeld. Internationaal hebben we aardig aan de weg getimmerd”. Polman is promotor 
geweest van ongeveer twintig academici die hun studie aan de VU hebben afgerond met 
een degelijk proefschrift over MS.

Kleine stapjes
Bij de opening van het Amsterdamse MS-centrum zei hij indertijd niettemin voorzichtig: 
“Ik verwacht geen grote doorbraak. Wel ga ik ervan uit dat we de weg die we de 
afgelopen jaren hebben gevolgd – waarbij we met geleidelijke, kleine stapjes vooruitgang 
boeken - kunnen voortzetten en hopelijk versnellen”.  

Hoe is zijn oordeel nu?  
“Dat ik dit vrij redelijk heb ingeschat. Er zijn 
de afgelopen tien, twaalf jaar best wel wat 
nieuwe MS-behandelingen gekomen… en er 
zullen er de komende tien jaar weer nieuwe 
komen… dat kun je nu al zien… Maar het gaat om 
kleine stapjes en maar heel af en toe een 
grotere. Al kun je zeker zeggen dat onze 
methoden zijn verbeterd. We kunnen meer zorg 
op maat leveren: behandelen waar het helpt, 
waar het nut heeft, maar niet waar dat geen 
duidelijk effect heeft; vroeg als het nodig is, 
maar niet zomaar altijd. We kunnen 
onderzoeksresultaten nu sneller naar de patiënt vertalen. Dit mede dankzij de misschien 
wel grootste mijlpaal op MS-gebied, eind vorige eeuw: de toepassing van magnetische 
resonantietechnieken, de MRI-scans. Daardoor snappen we MS veel beter. Al blijf ik 
zeggen dat het niet mogelijk is om op grond van alleen MRI-scans de diagnose te stellen 
en het verloop van de ziekte te voorspellen”.  

Toch durfde hij op een congres over het gebruik van de ruggenprik in april 2004 de 
stelling aan “dat de beeldtechniek van MRI-scans nu zo goed is, dat voor de diagnose MS 
niet ook nog een ruggenprik nodig is”. Dat zei hij overigens met een dubbel gevoel. Want 
hij voegde eraan toe “de ruggenprik niet te willen missen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar de aard en de ontwikkeling van MS en voor het vaststellen van het 
verloop van de ziekte”.  
Denkt hij er nog steeds zo over?  
“Yes!” 

Polman-criteria
De grootste winst in zijn jaren als professor?
“Die is vooral wetenschappelijk. We hebben vooruitgang geboekt in de diagnosestelling 
en de inschatting van het verloop van de ziekte”. Polman heeft zelf op dit vlak recent 
nog een belangrijke rol gespeeld door leiding te geven aan een internationale studiegroep 
voor de verbetering van de criteria om MS te diagnosticeren. Na de zogeheten ‘Poser- 
en de McDonald-criteria’ zijn er nu dus de ‘Polman-criteria’. “Ach misschien is dat een 
beetje overdreven. Die Polman-criteria zijn niet meer dan een verfijning. Met als 

er valt nog veel te onderzoeken 
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grootste verdienste dat voor het eerst het belang is beschreven van MRI-scans van het 
ruggenmerg”.

Al is hij van plan het in Amsterdam nog jaren 
vol te houden – “ik heb het hier altijd goed 
naar mijn zin gehad, en dat is nog steeds zo” 
- er zouden wat hem betreft intussen wel wat meer MS-professoren benoemd mogen 
worden. Dat er op kleinere schaal in Nederland intussen nog vier MS-centra zijn 
gekomen – in volgorde van grootte in Rotterdam, Groningen, Nijmegen en Maastricht – 
vindt hij best. “Maar voor het onderzoek op zichzelf is méér zeker niet nodig. Ik heb 
daarover trouwens een beetje een tegenstrijdig gevoel. Als ik zo vrij mag zijn, denk ik 
dat het Amsterdamse centrum, vergeleken met de andere centra, het meest een 
onderzoeksprofiel heeft. Het is misschien niet goed om dit te versnipperen. Nederland 
is maar een klein landje moet je bedenken”. Maar tegelijkertijd beseft hij ook dat 
Rotterdam recent forse stappen lijkt te hebben gezet op het gebied van 
erfelijkheidsonderzoek, de genetica. Tot zijn tevredenheid overigens. “Want zoals ik al 
vaker heb gezegd, zie ik de oorzaak van MS in een combinatie van erfelijke aanleg en 
een virus. Sluit ik niet uit dat we uiteindelijk moeten concluderen, dat het een optelsom 
van verschillende ziekten betreft”.  

Dat er intussen diverse regionale ziekenhuizen zijn die willen voorzien in aparte MS-
zorgcentra... “Dat lijkt me prima. Voor mensen met MS is het heel belangrijk dichtbij 
huis, dus per regio, MS-topzorg te kunnen krijgen”.  

Reumafonds
Polman is geboren in het Gelderse Zevenaar. Studeerde eerst aan de universiteit van 
Nijmegen later aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Doctor in de neurologie sinds 
1988. Hij was toen dertig jaar. Bekleedt inmiddels diverse functies: naast zijn 
professoraat is hij onder meer voorzitter van de medische staf van de VU, verbonden 
aan de Nederlandse Hersenbank, was lange tijd voorzitter en secretaris van de 
Wetenschappelijke Raad van de Stichting MS Research, en sinds kort voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad van het Reumafonds – “tja hoe gaan die dingen: ook een auto-
immuunziekte… zo komt dat”. Vervult ook verscheidene hoge internationale functies in 
genootschappen op het gebied van MS en is adviseur van diverse farmaceutische 
industrieën. Schreef 316 officieel geregistreerde wetenschappelijke medische 
publicaties. Is getrouwd, heeft drie kinderen en loopt om zichzelf in conditie te houden 
geregeld hard. Liep tweemaal een marathon. 

Teamsport
Zijn gemiddelde werkdag?
“Pffff, die heb ik niet. Uiteraard heb ik veel met patiënten te maken. Ik denk dat ik in 
de loop der jaren zeker wel met meer dan duizend mensen met MS kennis heb gemaakt, 
al heb ik ze nooit geteld. Meestal in samenwerking met anderen. Zo gaat het ook bij mijn 
wetenschappelijk werk. Onderzoek is een teamsport. Ik kies voor een multidisciplinaire 
aanpak. Het is mijn rol mensen van diverse disciplines bij elkaar te brengen: de 
neuroloog, de radioloog, de immunoloog, de celbioloog, de patholoog, en ga zo maar door. 
Het is goed als al die specialisten zich vanuit hun eigen gezichtspunt op hetzelfde 
probleem concentreren, in dit geval MS. Samen kom je dan tot de best denkbare 
oplossingen”. 
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Voor ongeveer een op de drie, vier mensen met MS is dat een oplossing met medicijnen. 
Allereerst de interferonproducten Betaferon, Avonex en Rebif,  voor het behandelen 
van mensen met de zogenoemde relapsing remitting-vorm (RR MS). Voor hen is er 
daarnaast het synthetische middel Copaxone. “Geen van deze middelen heeft echter 
aantoonbare remmende invloed op de snelheid waarmee de invaliditeit toeneemt. In dit 
opzicht verwacht ik meer van natalizumab, merknaam Tysabri”. Polman heeft leiding 
gegeven aan een belangrijk deelonderzoek naar de werking van dit middel. Daarna 
verklaarde hij: “Hoewel Tysabri geen echt geneesmiddel is voor MS, heeft het wel een 
aanzienlijk remmende werking”. Al zei hij onlangs in het blad Medisch Contact van de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) ook: 
“Toch aarzel ik een beetje, want een direct vergelijkende studie is niet gedaan”. En op 
de vraag hoe dit te verstaan zegt hij: “Er zijn onderzoeken gedaan waarin interferon 
met nepmiddelen, placebo’s, is vergeleken, en andere onderzoeken waarin natalizumab 
met placebo’s is vergeleken. Als je die onderzoeken naast elkaar legt lijkt natalizumab 
duidelijk effectiever. Maar een directe vergelijking tussen natalizumab en interferon in 
een en dezelfde studie is nog niet gedaan. Vandaar dus mijn aarzeling”.  

Daarnaast verwacht hij veel van de toepassing van ontstekingsremmers die via de mond, 
dus oraal, zijn in te nemen. “Omdat meer mensen dan ik had gedacht moeite blijken te 
hebben met injecties” 

Elektriciens
Duidelijk moge zijn dat er nog veel valt te 
onderzoeken. Was hij ook vanuit gegaan, 
trouwens. Op die 24ste maart 1995 zei hij in 
zijn eerste toespraak als MS-professor over 
zijn vak en zijn vakgenoten namelijk 
bescheiden: “We zijn te vergelijken met 
elektriciens die de elektrische bedrading 
doormeten om een kortsluiting en de oorzaak 
ervan op te sporen”. In het besef daarin 
ondanks twaalf jaar hard werken, studie en 
onderzoek, nog lang niet te zijn geslaagd, zegt 
hij desgevraagd dit “toch eigenlijk nog steeds een goede kwalificatie” te vinden..

Met prof. Polman is een begin gemaakt met een serie artikelen over MS-onderzoek. Wie 
neemt het stokje over? Polman adviseert ons zijn VU-collega prof. dr. Frederik Barkhof 
te vragen. “Hij is neuroradioloog, weet alles van MRI’s en MS en is op dit moment 
voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Stichting MS Research. Wat mij 
betreft krijgt hij nu het woord”. 

Aldus besloten. 

MSzien, jaargang 2007, nr. 1 – Rubriek: ONDERZOEK

Prof. dr. Frederik Barkhof (l) en prof.dr. Polman 
(foto: Com VU/René den Engelsman)
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Van Gran Canaria naar de Carribean  

Roeien voor MS

Wendel Röntgen en Gijs Koning leren elkaar kennen via het roeiteam van de 
Hogeschool INHolland in Diemen. Sloeproeien is hun grote passie. Ze roeien 
vele malen van Harlingen naar Terschelling en maken zelfs de oversteek naar 
Engeland. Die tocht smaakt naar meer en langzaam rijpt het plan om de 
Atlantische Oceaan te bedwingen. Natuurlijk, ze gaan voor het avontuur maar 
ze willen niet alleen voor zichzelf maar ook voor een goed doel roeien. De 
vader van Wendel heeft MS en daarom kiezen ze als doel de stichting MS 
Research. Op 23 februari is het zover: Wendel en Gijs bereiken de andere 
kant van De Grote Plas.

Door: Nora Holtrust

“Ze zijn aangekomen!”, is het eerste wat 
Jan-Frederik Röntgen (1943) roept. 
Niet zo gek natuurlijk, als je de vader 
bent van een zoon die net per roeiboot 
de Atlantische oceaan is overgestoken. 
Wendel Röntgen (1974) en Gijs Koning 
(1972) zijn op 23 februari gearriveerd 
op Antigua, een eiland in de Carribean, 
nadat ze op 20 december 2006 zijn 
vertrokken uit Gran Canaria.  “We zijn 
echt blij. Als het goed is zijn ze nu 
bezig hun zeebenen kwijt te raken. 
Want het schijnt dat je de eerste uren of dagen op een hele vreemde manier loopt 
als je twee maanden alleen maar hebt lopen waggelen en springen op een heel klein 
scheepje. Vierenzestig dagen, twee uur en zevenendertig minuten hebben ze er 
over gedaan”, vertelt vader Röntgen trots.  

Beklimmen van steeds hogere bergen, expedities naar Antarctica of de Noordpool, 
daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Maar een oceaan oversteken in een
roeiboot? Toch bevinden zich op dit moment vijf roeiboten ergens op de 
Atlantische oceaan. De in 1983 opgerichte Ocean Rowing Society houdt die 
avontuurlijke tochten allemaal bij en sinds 1997 kun je de dagelijkse vorderingen 
van de roeiers zelfs op de website www.oceanrowing.com volgen.  Op dit moment 

Wendel en Gijs komen aan op Antigua
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bevinden zich nog vijf kleine stipjes op een onmetelijke watervlakte. Maar het 
stipje van Wendel en Gijs is op 23 februari 2007 een flonkerende ster geworden.

Scheepvaartmuseum
Jan-Frederik, JanF voor vrienden, studeerde geschiedenis in Utrecht en deed 
klussen voor het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. “Op een gegeven moment zei 
het museum: wat wil je nou, kom je nou werken of wil je studeren. Ik had m’n 
kandidaats en de beroepsmogelijkheden voor historici waren in die tijd niet zo 
rooskleurig dus ik dacht: ik ga voor het museum. Nu ben ik daar zo’n beetje de 
dinosaurus in huis. Heb er straks 37 jaar gewerkt. Eerst voor losse klussen en nu 
sta ik als ontwerper van tentoonstellingen op de loonlijst. In maart neem ik 
afscheid, met een klein symposium. Wendel is precies op tijd terug want hij zal 
daar ook iets over zijn ervaringen vertellen, voor mij natuurlijk ontzettend leuk, als 
al die maritieme vogels daar komen”.  

Waarschijnlijk MS
In 1995 kreeg JanF zodanige klachten dat hij zich op advies van de neuroloog 
“binnenste buiten liet keren”. De diagnose luidde ‘waarschijnlijk MS’ maar om het 
zeker te weten moest hij een lumbaalpunctie laten doen. Daar had hij geen zin in. 
Zijn vader, die een ziekte had die veel op MS lijkt, kwam na een lumbaalpunctie in 
een rolstoel terecht. “Ik heb er toen verder niet meer naar laten kijken. Ik kan dus 
niet zoveel over mijn MS-geschiedenis vertellen. Wel moet ik zeggen dat ik 
bepaalde symptomen heb.  Vooral coördinatieproblemen,zodat je de eerste uren ’s 
ochtends rare danspasjes maakt voordat je je balans een beetje hebt gevonden of 
dat je later op de dag van vermoeidheid niet goed meer uit je woorden komt. 
Misschien is het verdringingsgedrag. Mijn omgeving verwijt me wel dat ik het 
allemaal zit te bagatelliseren. Maar ik vergelijk me wel eens met mensen met MS 
uit mijn omgeving of tegenwoordig op Internet En dan denk ik,  nou ja, het gaat 
best redelijk met mij”. 

Bootjesman
Dan begint JanF enthousiast over zijn zoon te vertellen. 
”Wendel is een pure bootjesman. Vroeger al met zijn 
twee jongere broers.  Het kattenkwaad op en om het 
water dat ze uithaalden, dat dat allemaal goed is gegaan! 
Hij heeft iets onrustigs, iets avontuurlijks. Ik had een 
boekje over twee Engelsen die de oceaan wilden 
oversteken maar die dat niet hebben gehaald. Het 
scheepje is, op zijn kop drijvend, maanden later door 
een passerend vrachtschip ontdekt. Helemaal 
overwoekerd met zeepokken, maar met niemand meer 
aan boord uiteraard. Dat verhaal sprak Wendel wel aan”. 

Op de hogeschool INHOLLAND ontdekt Wendel het sloeproeien en daar onmoet 
hij Gijs die eveneens in het roeiteam zit. Het team wint meerdere races. Zoals 
tochten van Harlingen naar Terschelling of die tocht naar Engeland in 2003; het 
smaakte duidelijk naar meer. Met als voorbeeld ‘de oversteek’ in 2001 van twee 

JanF, de vader van roeier 
Wendel Röntgen  
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teamgenoten, rijpt langzaam het idee dat ook zij een keer de Atlantische Oceaan 
met een roeiboot willen bedwingen.  

Stapeltje multiplex
Ruim een jaar voor vertrek beginnen de voorbereidingen vaste vormen aan te 
nemen. Gijs en Wendel richten de Stichting Oceaanroeien op, gaan op zoek naar 
sponsors en naar experts die alles weten over zaken als voeding en oceaanroeien. 
Ze huren een loods om een boot te bouwen en schaffen een bouwpakket aan. “Nou 
ja, een stapeltje platen multiplex, dat je dacht, moet dát het nou worden, vertelt 
Jan-Frederik. “Een soort baby-patroon maar dan een paar maatjes groter. Als je 
kijkt naar de foto’s van de roeiboten, dan zie je dat ze, afgezien van het 
kleurenschema, tamelijk identiek zijn. Tachtig procent komt van dezelfde firma. 
Maar op onderdelen zijn ze toch aangepast. Oceaanroeiers hebben onderling veel 
contact om de laatste ervaringen uit te wisselen”.  

Ook niet onbelangrijk is het 
inschakelen van familie en vrienden, 
om vele zondagen lang te helpen met 
schuren en het aanbrengen van epoxy. 
Op 22 december 2006 is het dan 
zover. Team Transatlantic, zoals ze 
zich noemen, begint aan de tocht van 
2619 zeemijlen oftewel 4851 
kilometer. Vertrekpunt is Gran Canaria. Doel is om de oversteek naar de Carribean 
binnen 60 dagen te maken, maar voor de zekerheid gaat er voor drie maanden eten 
mee.

Aan boord een automatische stuurinrichting en moderne communicatiemiddelen 
waaronder een laptop en een telefoon. “We hebben heel regelmatig contact gehad”, 
zegt de vader van Wendel.  “Als de telefoon ging, dan hoorde je dat geluid, dat zij 
dus al die tijd hebben gehoord, van de golven die klotsen tegen die hele dunne 
romp. Het klonk alsof je er bij was. En dan vertelde Wendel wat er zoals was 
gebeurd en soms kon je dat later dan ook weer op hun weblog lezen”.  

Spannend was de ontmoeting op zee met twee Engelse roeiers. Op 12 februari 
kregen Gijs en Wendel een berichtje dat Ed en Stu, hun Britse ‘tegenstanders’, die 
ze steeds voor waren gebleven, onvoldoende eten aan boord hadden. Of ze maar 
wat van hun eten wilden afstaan. Spannend was het om te lezen dat ze even in 
tweestrijd zaten: zou het een valstrik zijn zodat zij hun voorsprong zouden 
kwijtraken... Maar er volgde een rendez-vous en Ed en Stu werden heel gastvrij op 
nasi getrakteerd. Deze reddingsoperatie haalde zelfs de Telegraaf en SBS6.  

Het goede doel
Waarom begin je aan zoiets? Op hun weglog www.oceaanroeien.nl schrijven Gijs en 
Wendel: “Waarom niet! Als je in je leven de kans krijgt om iets groots te doen 
moet je die kans met beide handen aangrijpen”. Maar naast het avontuur voor 
zichzelf willen ze ook roeien voor een goed doel en de keuze valt op de stichting 
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MS Research.  

Op 28 januari 2007 schrijven zij op hun weblog: “Na afloop van ons project zullen 
wij de boot, waar we anderhalf jaar onze ziel en zaligheid in hebben gestort, onze 
relaties voor op het spel hebben gezet, de baas tot wanhoop hebben gedreven en 
onze vrienden hebben verwaarloosd, verkopen. De opbrengst komt ten goede aan de 
stichting MS Research. Het is niet veel, maar wel het minste wat we kunnen doen. 
Daarna proberen we zoveel mogelijk de stichting MS Research onder de aandacht 
van het ‘grote publiek’ te brengen”.  

Op 23 februari maakt de Ocean Rowing 
Society bekend dat Gijs en Wendel zijn 
gearriveerd op Antigua. “Helaas is het 
niet binnen 60 dagen gelukt, want als 
dat lukt, hoor je ook nog bij een speciale 
club”, vertelt JanF, maar 64 dagen is 
natuurlijk evengoed een prachtige 
prestatie”. Linda, vriendin van Wendel 
en Dominique, vrouw van Gijs, mét de 
kinderen staan hen in Antigua op te 
wachten.  

Gijs en Wendel, gekleed in een T-shirt 
“roeien-voor-MS”,  worden een paar 
dagen later ontvangen door de premier van Antigua en Barbuda, de Hon. Baldwin 
Spencer. Bovendien belooft de premier hun een eresleep naar het eiland Sint 
Maarten, als gevolg van het sportieve besluit een omweg te maken voor de 
hongerige Ed en Stu. Op dat Nederlandse eiland hadden Wendel en 
Gijs aanvankelijk willen eindigen. Ook die droom gaat nu alsnog in vervulling.  

MSzien jaargang 2007 nummer 1,  Rubriek: Portret

Wendel Röntgen met Premier Baldwin Spencer 
Foto: T. Martin, Photo Fantasy Antigua
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‘Het leven draait niet meer om het nieuwste mobieltje’  

Jonge meiden met MS weten wat ze willen

Mooi in vijf minuten. Hoe hip ben jij? Ik ben verliefd op mijn leraar. Shoptips 
en de nieuwste mode. Daar horen meiden in hun puberteit mee bezig te zijn. 
Alles draait om jongens, uitgaan, kleding en make-up. Het uiterlijk en het 
nieuwste mobieltje, dat is belangrijk. Maar  niet iedere pubermeid is daarmee 
bezig. Zeker niet als je opeens te horen krijgt dat je MS hebt!

Dat overkwam Marjolein van Woerkom. Op haar zestiende 
werd bij haar de diagnose MS gesteld. Marjolein, 
inmiddels geen puber meer maar nog wel een jonge meid, 
studeerde ondanks multiple sclerose journalistiek. In 2006 
schreef ze haar afstudeerscriptie. Die ging over jonge 
meiden met MS. Marjoleins afstudeerscriptie publiceren 
we - in een enigszins geredigeerde versie - in twee delen in 
MS Magazine. Dit is het eerste deel. 

Door: Marjolein van Woerkom

MS is niet zomaar een ziekte die met wat medicijnen is te 
genezen. Het gooit je hele leven ondersteboven. Zeker in 
de jaren dat je bezig bent volwassen te worden en jezelf te ontdekken is het horen 
van de diagnose ingrijpend. Zaken als uitgaan en make-up doen er opeens veel 
minder toe. Je leven begint net en je hoort nu al dat je toekomst berust op 
drijfzand.

Linda de Vries (21) uit Heemskerk hoorde op haar zeventiende van de neuroloog dat 
ze MS had. ,,Vroeger was ik met nog een paar meiden de populairste en stoerste uit 
de klas. Dat veranderde in één klap na de diagnose. Toen was ik opeens zo stoer 
niet meer. Ik zat gewoon goed op te letten”, zegt ze. Maar voor de rest deed Linda 
net alsof ze de diagnose niet gehoord had. “Ik wilde gewoon doorgaan met mijn 
leven.” Ze bleef uitgaan en stapvakanties maken naar Ibiza, Kreta en Lloret. Maar 
na een stressvolle periode op school, belandde ze in het ziekenhuis met een 
linkszijdige verlamming. Ze kreeg een zware medicijnenkuur die wel aansloeg maar 
na twee weken lag ze toch weer in het ziekenhuisbed.  

Rustiger aan

Marjolein van Woerkom 

12



,,Toen zag ik in dat ik het rustiger aan moest gaan doen 
om mijn lichaam niet kapot te maken”, zegt Linda. 
Zelfstandig lopen kon ze niet meer. Ze kreeg een kruk 
mee naar huis. “Vreselijk vond ik dat”, vertelt ze. ,,Mijn 
ziekte werd zichtbaar. Tegen vrienden en klasgenoten zei 
ik dat ik wat aan mijn knie had. Ik wilde gewoon dat 
normale meisje zijn, bezig met uitgaan en vriendjes.

Maar ondertussen was ik dat niet. Te moe om een 
bijbaantje te hebben, te moe om te gaan stappen. Op een 
gegeven moment werd ik het liegen zo zat, dat ik het 
verteld heb. Dat hielp. Nu is iedereen aan die kruk 
gewend, hij hoort bij mij. Als ik met mijn vriendinnen ergens wat ga drinken, zetten 
ze me met de auto dichtbij af zodat ik niet ver hoef te lopen.” 

De ziekte MS heeft Linda’s leven intussen flink beïnvloed. Rusten is belangrijk, 
want ze is ervan overtuigd dat stress het allemaal erger maakt. Uitgaan hoeft voor 
haar niet meer zo. En als ze gaat, wil ze het liefst ergens kunnen zitten.  
Al met al heeft ze zich nu bij haar ziekte neergelegd. ,,Je kan je er wel druk over 
maken, maar dat is verspilde energie. Ik ben juist de kleine dingen in het leven veel 
meer gaan waarderen. Soms zit ik op de fiets en denk ik: wat ben ik blij dat ik hier 
mag fietsen”, aldus Linda. 

Grote klap
MS komt onder de twintig jaar nauwelijks voor. Van de honderd tot tweehonderd 
MS-patiënten die neuroloog Van Oosten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam 
behandelt, zijn er maar een stuk of tien jonger dan twintig. ,,Voor jongeren is het 
horen van zo’n diagnose een grote klap”, zegt hij. ,,Ze zijn op die leeftijd aan het 
uitvinden wat ze later willen en dan komt opeens zo’n ziekte om de hoek kijken. Het 
vervelende is, dat het verloop van MS niet te voorspellen is. Hierdoor moet een 
jonge meid die graag in het leger wil, misschien wel afzien van haar droombaan.” 

MS-psychologe Truus Wilterdink noemt het krijgen van MS op jonge leeftijd erg 
ingrijpend. “Je krijgt een ziekte waar je mee moeten leren omgaan. Vaak zie je dat 
jonge mensen in het begin niet meteen hulp willen. Ze worden pas geconfronteerd 
met wat de ziekte is als ze er last van krijgen. Ze verstoppen zich ervoor en willen 
doorgaan met het gewone leven. Daarvoor zijn ze extra gemotiveerd”.  

Volgens de MS-psychologe staan jonge mensen met een chronische ziekte een stuk 
serieuzer in het leven dan hun leeftijdsgenootjes. “Door hun ziekte weten ze heel 
goed dat het leven niet om het uiterlijk of het nieuwste mobieltje draait. Ook op 
jonge leeftijd proberen ze al veel uit het leven te halen. Materiële zaken hebben 
daarbij minder waarde.”  

Nuchtere reactie
Wendy van Lubek (23) uit Etten-Leur reageerde vrij nuchter toen ze op haar 
negentiende hoorde dat ze MS had. ,,Mijn ouders stonden op het punt om op 

Linda de Vries 
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vakantie te gaan. Van mij mochten ze want die vakantie was nu eenmaal geboekt. 
Dat ik net die diagnose had gehoord, was bijzaak. Mijn leven ging gewoon door.”

Wendy liep stage in een vakantiepark. Die stage was 
echter een uitputtingsslag. ,,Het was werken, eten, 
slapen. Meer kon ik niet.” Pas een jaar later op het hbo 
gingen haar ogen open. ,,We waren met de klas een paar 
dagen in Berlijn. Daar ben ik ingestort. Ik kon mijn groep 
niet bijhouden, verdwaalde en belde uiteindelijk in tranen 
mijn ouders. Dat was het keerpunt. Sindsdien heb ik mijn 
levensstijl omgegooid en  heb ik een betere balans 
gevonden tussen rusten en dingen doen. Als ik nu geen 
puf heb om naar college te gaan, dan ga ik niet. Ik ben 
minder perfectionistisch geworden. Ik hoef geen 8 meer 
te halen. Met een 6 ben ik ook tevreden.” 

Wendy denkt dat ze al veel eerder MS had. In haar tienerjaren had ze altijd pijn 
in haar knieën en was ze altijd erg moe. ,,Door die helse pijn in mijn knieën was ik 
vaak thuis en  had ik weinig vriendinnen. Uitgaan deed ik helemaal niet. Ik was met 
hele andere dingen bezig dan mijn klasgenoten.” 

Haar studie Toerisme ziet Wendy niet meer zo zitten. ,,Om dat vak te kunnen 
uitoefenen, moet je flexibel zijn en lange dagen kunnen maken. Dat is voor mij veel 
te vermoeiend. Ik zit meer te denken aan begeleider van studenten met 
functiebeperkingen. Dat doe ik nu ook vrijwillig op school in een klankbordgroep.” 

Wordt vervolgd

MSzien, jaargang 2007, nr. 1 - Rubriek: Portret

Wendy van Lubek 
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Gewikt, gewogen en afgekeurd: daar sta je dan

Eén van de meest omstreden maatregelen van het vorige kabinet Balkenende 
was de grote herbeoordelingoperatie voor mensen in de WAO. Minister de 
Geus van Sociale Zaken en Werk gaf het UWV (uitvoeringsinstituut 
Werknemers Verzekeringen) de opdracht WAO ‘ers, die op 1 juli 2004 jonger 
dan 50 jaar waren, op te roepen voor een ‘herbeoordeling’. Het ging hierbij om 
circa 270.000 mensen. Dat veroorzaakte veel maatschappelijk protest, o.a. 
van oppositiepartijen, vakbonden en patiëntorganisaties. 
Maar wat betekende de maatregel voor de ‘keuringsobjecten’? Hieronder het 
persoonlijk relaas van een van onze redacteuren.

Door: Marja Morskieft

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) is al jaren onderwerp van een heftige 
discussie. Politici riepen dat Nederland ‘ziek’ was, 
dat het een schande was dat 1 miljoen mensen in de 
WAO zaten, bovendien niet meer te betalen.
Vergeten werd voor het gemak dat de politiek en 
vakbeweging werkloos hadden toegezien dat al 
decennialang ouderen, mensen met een aandoening 
of ‘overbodigen’  door werkgevers massaal  de WAO 
in gestuurd werden. Dat werd zelfs als sociaal 
gezien: ‘kreukels’ maakten plaats voor jonge, gezonde werknemers, en hoefden er 
financieel niet al te zeer onder te lijden. 

Andere beoordeling
Maar goed, minister De Geus vond het nodig om in de algehele opschoning van de 
verzorgingsstaat die het kabinet voorstond, een nieuw stelsel voor 
inkomensvoorziening van mensen met een arbeidshandicap te ontwerpen. De WIA 
*) was geboren. 
Voorafgaand zou het oude bestand WAO’ ers worden uitgedund door ze te 
beoordelen volgens een andere systematiek: het nieuwe Schattingsbesluit.
Voortaan zou alleen gekeken worden naar wat men nog kon op de arbeidsmarkt. 
Diagnose en ziektebeelden deden er minder toe. Wérk! Dat was het toverwoord. 
Iedereen aan het werk, of, zoals minister De Geus in een tv interview letterlijk zei: 
“Ook liggend in bed kun je op een pc werken, als die aan het plafond bevestigd is.” 
Of er werkgevers waren die dat een tof idee vonden, vermeldde hij niet. 

Marja Morskieft 
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Het nieuwe Lourdes 
Door de nieuwe, strengere herbeoordelingregels verloren veel mensen (35 %) hun 
uitkering geheel of gedeeltelijk. Ze belandden, eventueel met reïntegratiebudget, 
op de  arbeidsmarkt. Die stond, met honderdduizenden vacatures, te springen om 
werknemers. Maar ook om werknemers met een vlekje? De Geus mocht dan wel 
vinden dat  meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk moesten, de 
realiteit was anders. Slechts weinig werkgevers staan welwillend tegenover mensen 
uit de WAO - keer op keer door onderzoek bevestigd - en lieten zelfs in de media 
weten niet te geloven in de geneeskrachtige werking van het UWV, “het nieuwe 
Lourdes”.

Maar wat als je zonder slag of stoot weer ‘afgekeurd’ wordt? Oftewel ongeschikt 
bevonden wordt voor de arbeidsmarkt? Wat doet dat met je zelfvertrouwen en je 
ego? Voor een aantal mensen zal het een opluchting zijn, rust aan het front. 
Voorlopig geen gemorrel meer aan je bestaanszekerheid. Maar bijna niemand 
ontkomt aan de spagaat: weten zeker in je slechte dagen, dat je niet meer kunt 
functioneren op de arbeidsmarkt. Maar op goede dagen slaat het twijfelduiveltje 
zijn slag: kan ik echt niet werken? En hoe kijkt zo’n keuringsarts daar tegenaan?  
Je zou het liefst horen dat je genezen werd verklaard. Tegelijkertijd moet je 
streven naar ‘afgekeurd ‘ worden want in een wereld waarin geen rekening wordt 
gehouden met mensen met beperkingen, kun je niet meer aan het werk. 

Ervaringsdeskundige
Ik beschouw mezelf als ervaringsdeskundig omdat ik al pak ‘m beet 68 keuringen en 
indicaties achter de rug heb. Hoe het voelt om wéér eens gewikt en gewogen en  te 
licht bevonden te worden, beschrijf ik hierna. 

Mijn ervaring is dat je er nooit aan went. Je doet je best om te leven met je 
aandoening, alle in’s en out’s te ontdekken van je lijf en je zorgsysteem. Te 
accepteren dat je leven en je toekomst er anders uit gaan zien dan je gedacht had. 
Een titanenklus. Intussen moet je regelmatig je verdediging voeren: alsof je 
terechtstaat voor een rechtbank waarbij de bewijslast van je beperkingen bij jou 
ligt. Je móet dit wel doen want een positieve uitkomst is je toegangsbiljet tot zorg 
en inkomen. Eigenlijk heb je daar geen energie voor. 

Dit proces moest ik nu weer doorlopen omdat ik ook onder de groep te herkeuren 
mensen viel. Mijn doel was: mijn WAO behouden. Met mijn aandoening  en 
beperkingen is er geen werkgever die me welkom heet, ik ben aangewezen op dit 
inkomen. Ik bereidde me dus grondig voor. Vroeg informatie op bij het Breed 
Platform Verzekerden en Werk en bij lotgenoten. Woonde zelfs een 
voorlichtingsmiddag bij, georganiseerd door de vakbond. Langzaam aan werd het 
me duidelijk wat er van me werd verwacht. Ik moest een zo reëel mogelijk beeld 
schetsen van mijn (on)mogelijkheden en beperkingen. Tijdens een slechte periode. 
Niet depressief overkomen, want dan krijg je het etiket ‘aansteller’. De chronische 
makke die mijn dag bepaalt moet zo aantrekkelijk mogelijk worden gepresenteerd, 
in hapklare brokken, te bevatten voor de beoordelaar.
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Zelfwaardering beneden het vriespunt 
Het leek wel werk! Ik maakte een lijst met al mijn 
medicijnen. Met mijn ziektegeschiedenis, de behandelingen 
en artsen. Daarnaast een lijst van de beperkingen die ik
ervaar in het dagelijks leven. Daarin stond zo concreet 
mogelijk wat ik kon en vooral wat ik niet kon. Een slechte dag 
was daarbij mijn uitgangspunt. Alleen dat al bezorgt je een 
zelfwaardering ver beneden het vriespunt. Bah! Een valkuil 
ook: je gaat jezelf zien zoals het systeem je definieert. Voor 
je het weet blijft er niets van je over en zit je als een 
chronisch ellendig wrak bij de verzekeringsarts. Terwijl ik 
eigenlijk vind dat het goed met me gaat en dat ik nog heel veel kan. Ik heb me zelf 
aangewend niet achterom te kijken naar alles wat ik heb moeten inleveren (werk, 
fluitspelen, fietsen), maar juist te genieten van alles wat ik nog, en alweer, of nu 
even, voor elkaar krijg. Een heel andere insteek. 

Onverwachte uitkomst 
Maar... de keuring verliep heel anders dan ik had verwacht. Ik had een vriendin 
meegevraagd en afgesproken dat ze me zou knijpen als ik te enthousiast over mijn 
mogelijkheden begon. We hadden een verkeerde routebeschrijving gekregen zodat 
we te laat en doornat van de ijsregen aankwamen; de moed zonk me al in de 
schoenen. ‘Nu nog een hufterige arts, daar heb ik patent op, en ik begin  te huilen. 
Of ik krijg de slappe lach’, zei ik tegen mijn vriendin. 

Maar tot mijn verbazing wachtte een beleefde man ons op. Hij bladerde in mijn 
dossier, zei ‘Poeh, poeh!’ waarop ik omstandig begon uit te leggen dat het nog best 
meeviel en mijn vriendin me gevoelig in mijn knie kneep. Maar zo tegennatuurlijk is 
het jezelf als een doodziek mens neer te zetten! Het is ook niet de waarheid: MS 
hebben is een goede tijden- slechte tijdenverhaal.  

Het oordeel van de arts was snel geveld: ‘Voorgoed ongeschikt bevonden voor de 
arbeidsmarkt.’ Ik geef toe: de uitkomst verpletterde me. Afgeschreven als 
maatschappelijk randgeval. Wie wil dat zijn? Een bittere paradox ook: ik met mijn 
volle agenda, te licht bevonden. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik weer 
financiële bestaanszekerheid had, voorlopig. Een heel dubbel gevoel. Ik wist niet of 
ik moest lachen of huilen. Ben toch maar met mijn vriendin mokkataartjes gaan 
eten. Daarna moest ik dagen bijslapen om van de emoties te bekomen. 

Bittere paradox 
Ik had De Geus nog wat goede ideeën kunnen aanleveren voor een rechtvaardiger 
en reëler herbeoordeling. Het zou heel anders geweest zijn als je was opgeroepen 
met de vraag: ’Wat heb je nodig, wat kunnen we voor je doen zodat je in de 
maatschappij kunt meedoen? Misschien wil je graag vrijwilligerswerk, misschien 
zelfs betaalde klussen, naar jouw vermogen doen. En heb je daar ondersteuning,
voorzieningen of een cursus voor nodig. Of een netwerk.’ Het zou fantastisch 
geweest zijn als ik het UWV me zo benaderd had. Positief, als een ondersteunende 
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instantie. En dat zonder meteen  mijn bestaanszekerheid op het spel te zetten. Ik 
zou ontzettend graag een deel van mijn uitkering zelf willen verdienen, in goede 
periodes. Of al het werk dat ik onbetaald verricht, meer gewaardeerd willen zien. 
Nu was het alles of niets.  

Maar mensen met een vlekje weer te laten meedoen in de maatschappij was niet de 
insteek van deze operatie. Het doel was zoveel mogelijk mensen uit de WAO te 
werken. Op een onverschillige, soms harteloze manier. Daar hebben veel mensen 
veel geld aan verdiend: in de reïntegratiesector gaat anderhalf miljard euro om. De 
mensen om wie het gaat zijn de grote verliezers gebleken. Het merendeel bleef 
achter zonder baan, zonder of met minder inkomen. Zonder perspectief op beter. 
Of zoals in mijn geval: met een kater van jewelste. 

Navrant is dat precies een week na mijn herkeuring  het 
regeeraccoord van het kabinet Balkenende 4 verscheen. Met 
daarin dat mensen die na 1 juli 2004 45 jaar of ouder waren 
niet meer onder de herbeoordelingoperatie vallen. Het betreft 
ongeveer 115.000 mensen. Achteraf heb ik al die maanden dus 
voor niets in de stress gezeten. Want zelfs als ik mijn WAO 
uitkering had verloren, had ik nu terug gemogen naar de oude 
situatie. 
Voor de 45-minners geldt het nieuwe schattingsbesluit nog 
steeds. Zij zullen nog geruime tijd tussen angst en vrees moeten leven. Wordt het 
een zoektocht naar een werkgever die je, met je beperkingen, een kans wil geven, 
of moet je jezelf verzoenen met het idee dat jouw werk niet langer op een beloning 
hoeft te rekenen? 

*) WIA: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is per 1 januari 2006 in 
de plaats van de WAO gekomen en geldt voor iedereen die op of na 1 januari 2004 
ziek is geworden.

MSzien, jaargang 2007, nr. 1 – Rubriek: Werken

Aanbevolen websites:
www.bpv.nl:  Breed Platform Verzekerden en Werk. Op de website brochures met 
veel adviezen. Ook kun je de Functionele Mogelijkheden Lijst invullen die je bij de 
arbeidsdeskundige moet bespreken. 
www.waocafe.nl: ervaringsverhalen, tips en adviezen. 
www.wajongcafe.nl: idem, voor Wajongers. 
www.lva-nederland.nl: website van de Nederlandse vereniging voor 
arbeidsongeschikten
www.corv.nl: stichting die zich ten doel stelt de onrechtmatigheid van de 
herkeuringen via de rechter aan te kaarten. 
www.uwv.nl: de website van de uitvoeringsorganisatie UWV.
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Tien vragen aan... 

Els Mons, vertaalster bij MSweb

Achter de schermen van MSweb werken ruim dertig medewerkers mee aan het 
onderhoud, de uitbreiding en verfraaiing van deze website. De activiteiten die 
deze vrijwilligers ontplooien zijn heel divers: schrijven, vertalen, illustreren, 
programmeren, modereren, vragen beantwoorden, enzvoort, enzovoort. 
MSzien start een serie met ‘tien vragen aan’ en laat daarbij steeds één van de 
vrijwilligers aan het woord. Dit keer zijn de vragen voor Els Mons, vertaalster 
en sinds kort tevens coördinator van het vertaalteam.

Door: Hanneke Douw

Els Mons (1948) woont in Diemen, even ten zuidoosten 
van Amsterdam. Ze heeft MS en zit regelmatig in een 
rolstoel. Voor ze naar Diemen verhuisde heeft ze 
altijd in Amsterdam gewoond, in een flat die bekend 
staat als ‘de Wolkenkrabber’. Daar moest ze weg toen 
ze in een rolstoel terechtkwam. Met die rolstoel kon 
ze namelijk niet meer in de - verder perfecte – flat. 
En daar was niks aan te doen. “De Wolkenkrabber is 
een monument, vandaar”. Els zegt het lachend, maar in 
haar stem hoor je hoe jammer ze het vindt. Els heeft 
het prima naar de zin in Diemen, daar niet van, maar 
even een Albert Cuypie pikken zit er niet meer in. En 
dat mist ze wel. Met haar scootmobiel sjeest ze nu 
wel geregeld naar de Dappermarkt.  

Els leeft samen met Henk. Ze leerde hem kennen 
voordat ze MS kreeg. Sinds ze ziek werd doet Henk 
heel veel voor haar. ”Hij is mijn steun en toeverlaat en 
fluit me terug als ik teveel hooi op mijn vork neem”. Els en Henk delen de liefde 
voor kunst, gaan naar kijkdagen van veilinghuizen. ”Henk duwt me dan voort in mijn 
rolstoel. Ik word niet moe, maar hij wel ha, ha”. 

Els is een vrolijke prater en als ze vertelt wat ze allemaal doet in dat rappe tempo 
van haar duizelt het je. Sinds ze moest stoppen met haar reguliere werk is ze 

Els Mons 
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actief geworden op alle mogelijke andere terreinen. Zo vertaalt ze artikelen uit het 
Engels voor MSweb, werkt ze voor een veilinghuis en geeft ze gastcolleges aan een 
Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). Vorig jaar gaf ze ook les aan de 
postdoctorale opleiding over gezondheidszorg en recht van de Vrije Universiteit 
(VU) in Amsterdam. In het Engels welteverstaan, want dat beheerst ze perfect. 
Eigenlijk is er maar één ding dat deze duizendpoot niet kan en dat is meer dan 50 
meter lopen! 

Els bijt het spits af in deze nieuwe rubriek. Aan haar stellen we 10 vragen die wat 
meer inzicht moeten geven in wie zij is, wat zij doet en wat zij denkt. 

1. Wat voor iemand ben jij? Hoe zou je jezelf karakteriseren?
“Mijn glas is altijd halfvol. Ik ben optimistisch, gezellig en vrolijk. Zelden slecht 
gehumeurd”.

2. Wat ben je van beroep?
“35 jaar lang was ik verpleegkundige en vanaf ’83 heb ik een managementfunctie 
gehad. In 2003 moest ik stoppen met werken”. 

3. Hoe lang heb je al MS?
“Sinds 2000. Ik ben een laatbloeier wat dat betreft. Het zit in de familie en ik heb 
altijd gedacht: als ik het ook maar niet krijg. Op een dag deed - tijdens het 
opstaan - mijn been het niet meer. Mijn man dacht aan een hersenbloeding. Ik wist 
gelijk dat ik MS had. Binnen vijf weken was de diagnose rond. De eerste drie jaar 
had ik om de vijf maanden een schub. Daarna werd het rustig, maar de hitte van 
afgelopen zomer heeft me geen goed gedaan”. 

4. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd?
“Ik moest stoppen met werken en werd van iemand die hard werkt opeens iemand 
die thuis zit. Ik moest mijn leven opnieuw gaan invullen. Daar was ik niet op 
voorbereid, maar het is me gelukt”. 

5. Hoe komt het dat je actief bent geworden voor lotgenoten met MS?
“Ik zit graag achter de computer en zo bekeek ik op een dag het MSforum op 
MSweb. Iemand vroeg daar om een vertaling van een Engels artikel over 
vermoeidheid. Dat kan ik wel, dacht ik, en dat gebeurde ook. Nora Holtrust, 
hoofdredacteur van MSweb, kreeg dat in de gaten en vroeg of ik dat méér wilde 
doen. En nu neem ik binnenkort de functie van coördinator van het vertaalteam van 
Nora over. Ik ben een echte regelneef, dus dat kan ik wel”. 

6. Waarom ben je juist actief geworden voor MSweb en niet bijvoorbeeld voor het 
Nationaal MS fonds of MSi?
“MSweb was de eerste site die ik bekeek. Ik heb daarna ook de andere wel bezocht 
maar MSweb sprak me het meeste aan”. 

7. Wat is het leuke of bevredigende aan jouw werk voor MSweb?
“Ik blijf op de hoogte van allerlei onderzoeken en zorg ervoor dat die onderzoeken 
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ook voor anderen, die het Engels niet zo machtig zijn, toegankelijk worden. Het is 
fantastisch dat zoveel mensen dit werk vrijwillig willen doen. Zo’n vertaling kost je 
een paar dagen, dat is niet niks. Maar het geeft je een geweldige energie.  En 
daarom vind ik het leuk om te doen.  

8. Ben je niet bang dat door dit vrijwilligerswerk je wereld nog meer wordt bepaald 
door MS?
“Nee hoor, ik doe nog een studie cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en 
verder werk ik voor een veilinghuis. En dan heb ik ook nog drie kleinkinderen via 
mijn partner, en dat is heerlijk. Je ziet, ik ben echt niet alleen met MS bezig”. 

9. Wat zou je ervan vinden als er, nu er geen militaire dienstplicht meer bestaat, 
een sociale dienstplicht komt die jonge mensen de opdracht geeft minstens een 
jaar lang zich voor een of andere organisatie in te spannen, samen met de daar 
werkende vrijwilligers dus?
“Dat zou ik een heel goed idee vinden! Jonge mensen kennis laten maken met het 
leven zoals het echt in elkaar zit. Het is nooit slecht om te ontdekken dat het leven 
uit méér bestaat dan alleen maar lol maken. Dat hele debat over normen en waarden 
krijgt op zo’n manier handen en voeten”. 

10. Gesteld dat iedereen op zijn achttiende bij het gemeentelijke leefloket een 
ziekte of handicap zou moeten kiezen, welke kwaal zou jij dan gekozen hebben?
“Dat zou ik een valse regeling vinden. Ik zou dan kiezen voor MS. Ik weet dat ik 
daarmee kan leven, maar degene die dit bedacht had zou ik wegfluiten”. 

MSzien jaargang 2007 nummer 1,  Rubriek: Portret
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Altijd lekker warm naar buiten

We gaan naar het voorjaar toe en dus mogen we aannemen dat het vanaf 
nu alleen maar warmer zal worden. Dat neemt niet weg dat het op de 
scootmobiel of in de rolstoel behoorlijk koud kan zijn. Zeker als je behept 
bent met MS-handen en –voeten. Maar er zijn middelen om je warm te 
houden.

Door: Trudy Mantel

Elke dag even naar buiten is heel 
belangrijk, ook al is het koud en nat. Als 
je er voor je werk op uit moet, heb je 
geen keus. Mis je die stok-achter-de-
deur en ben je toch al niet zo’n 
buitenmens, dan komt het aan op 
zelfdiscipline.  Je moet je voorraadkast 
op peil houden; bovendien spreek je 
buiten en in de winkels mensen. 
Misschien heb je een hond die 
uitgelaten wil worden, misschien ook wil 
je gewoon wat anders zien dan de muren 
van je huis. En de wind in je haren is 
natuurlijk gewoon lekker. Goed voor het 
vitamine D-gehalte, goed voor je botten 
dus, Als je regelmatig naar buiten gaat 
heb je meer weerstand en word je minder snel een kasplantje. Maar o, die kou!

Wie regelmatig naar buiten gaat heeft er meestal wel wat op gevonden: warme 
sokken en laarzen, een voetenzak of een schootkleed. Mensen met MS zijn 
vaak niet handig meer met mouwen en knopen. Voordat je weg kunt ben je een 
kwartier verder. Daarom is een warme cape of poncho een ideaal kledingstuk, 
zeker als die ook water- en winddicht is. Het is de moeite waard om eens op 
de site van Wi-Care in Est te kijken. Zij hebben een heel assortiment mooie, 
warme aangepaste kleding en ze maken het desnoods  op maat. 

Warmhoudbroeken 
Soms kun je niet meer op eigen kracht warm blijven. Niet alleen mensen met 
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een handicap hebben daar last van, ook vissers, menners en mensen die in 
koelcellen werken om maar een paar voorbeelden te noemen. Er is dan ook iets 
op gevonden: elektrisch verwarmde kleding. ‘Warmhoudbroeken’ zijn niet 
alleen geschikt voor sporters en mensen die in koude omstandigheden werken, 
maar ook prima voor op de scootmobiel en in de rolstoel. Je moet zo’n broek 
wel aantrekken voor je op stap kunt en dat kan een heel gedoe zijn. Ondanks 
de lange ritsen waarvan hij is voorzien. Misschien is een schootkleed daarom 
handiger; je slaat het om en rijden maar.  

Sokken en wanten
Behalve broeken en schootkleden bestaan er ook electrisch verwarmde 
sokken, handschoenen en wanten. Waarschijnlijk zijn de wanten handiger dan 
de handschoenen. Er bestaat een type wanten waarvan je de bovenkant weg 
kunt klappen, zodat je vingertoppen vrij komen. Al deze kledingstukken 
worden gevoed door een ingebouwde kleine 12V accu. Er zijn hulpstukken 
verkrijgbaar om de kledingstukken aan te sluiten op de accu van je auto of 
scootmobiel.

Het lijkt het ei van Columbus. We waren al helemaal gewend aan een 
elektrische deken, waarom dan geen elektrisch verwarmde kleding? 

MSzien, jaargang 2007, nr. 1 – Rubriek: Hulpmiddelen

Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen: 
www.equiplus.nl voor verwarmde spullen 
www.avsimport.nl idem 
www.wi-care.nl voor aangepaste kleding
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Het Wmo-loket is open (2) 

Stilte voor de storm

Alle gemeenten moeten vanaf begin dit jaar beschikken over een loket waar je 
een beroep kunt doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daar 
moet je heen als je chronisch ziek bent of gehandicapt en je wilt een 
aanpassing aan je woning, een rolstoel, huishoudelijke verzorging, een 
gehandicaptenparkeerkaart, etcetera. Over dat Wmo-loket praat MSzien met 
vertegenwoordigers uit alle hoeken van het Wmo-veld. Vandaag deel 2 van die 
serie.

Door: Raymond Timmermans

“Ik heb geregeld dat we een goede gemeentelijke verordening hebben voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Een unieke verordening omdat we daarin 
letterlijk beschrijven dat ons doel moet zijn om steeds, wat je noemt, 
verantwoorde voorzieningen te verstrekken, waarbij persoonlijke situaties leidraad 
moeten zijn. Zo’n persoonlijke situatie kan zijn dat objectief gezien iemand 
misschien geen traplift nodig heeft omdat hij als gehandicapte ouder beneden 
woont en slaapt, en de kinderen boven. Maar die vader of moeder moet ook de 
kinderen naar bed kunnen brengen… dan moet je dus maatwerk leveren en toch in 
die lift voorzien!” 

Een voor ons bekende aan het woord: Wim van Veen (1955). 
Voormalig directeur van de MS Vereniging Nederland 
(MSVN) en beleidsadviseur van de Chronisch zieken- en 
gehandicaptenraad (CG-Raad). Nu wethouder Zorg van de 
gemeente Alkmaar. In zijn portefeuille zitten de bijzondere 
bijstand, het minderhedenbeleid, de ouderen, de 
volksgezondheid maar vooral de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In zekere zin is 
Wim daarmee – zoals trouwens veel van zijn collega-
wethouders elders in het land - heel machtig. “Je gaat in 
mijn rol al gauw over bijna de helft van het gemeentelijke 
budget”.  
Lid van GroenLinks.  Vijf jaar geleden gemeenteraadslid in Alkmaar. Nu dus 
wethouder. In een college samen met de PvdA, het CDA en de VVD.

Niet druk
In Alkmaar is het nog bepaald niet druk aan het Wmo-loket. Een stilte voor de 

Wim van Veen 
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storm? Van Veen: “Het zou kunnen. Dan krijgen we die storm waarschijnlijk in de 
tweede helft van het jaar.  Want dat het nu niet erg druk is komt doordat we in 
een overgangsjaar zitten. Een heleboel zaken zijn eerder geregeld onder andere 
wetten en regelingen en lopen gewoon door. Nu komen vooral de mensen die voor 
het eerst iets nodig hebben’’.

Uit de Wmo-nieuwsbrieven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – te lezen via 
www.invoeringwmo.nl - blijkt dat Alkmaar met die rust aan het Wmo-loket bepaald 
geen uitzondering is. In Den Bosch, Deventer, Heiloo, Leiden, Schouwen Duiveland 
en Hoogeveen - waar het gemeentelijke Wmo-loket is gevestigd in het plaatselijke 
ziekenhuis - blijkt het niet anders. Heiloo telde in de eerste week maar twee 
aanvragen en vier telefoontjes. Alleen Oss lijkt een uitzondering: 500 bellers in 
vier dagen en de eerste week al meteen twintig aanvragen. 

Aan dat loket gaat de gemeente eerst na of er al voorzieningen zijn, bijvoorbeeld 
geleverd door mantelzorgers. Daarna beziet de gemeente of zij ook zelf iets actief 
moet doen.  Wethouder Van Veen: “Voor de indicatiestelling maken wij gebruik van 
eigen ambtenaren. We zijn voorgoed af van het Regionaal Indicatie Orgaan, het 
RIO. En we hebben geregeld dat we alleen in moeilijke gevallen teruggevallen op 
het Centraal Indicatieorgaan Zorg, het CIZ”. Andere gemeenten laten de hele 
indicatieprocedure doen door het CIZ. 

Bezwaar maken
Ben je het met de beslissing van je gemeente niet eens, dan kun je in elk geval 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. “Of bij mij 
persoonlijk natuurlijk”, haast wethouder Van Veen zich.  

En als je dan nog niet je zin krijgt?  
De ambtelijke hoofdontwerper van de Wmo, drs. Bert 
Holman (1949) - projectleider Implementatie Wmo van het 
ministerie van VWS: “Elke gemeente is verplicht IETS te 
doen, in elk geval dus enige compensatie te bieden op wat 
iemand ontbreekt. Maar de burger kan er niet vanuit gaan 
dat hij altijd krijgt wat ie vraagt. Je kunt je voorstellen dat 
als een 23-jarige met MS niet in staat is zelfstandig te 
koken, dat je dan in een aangepaste keuken voorziet. Maar 
dat je een 83-jarige met hetzelfde probleem ‘tafeltje-dek-
je’ levert. Maar goed; als een gemeente iets aanbiedt 
waarvan je blijft vinden dat het onvoldoende, kun je 
uiteindelijk desnoods naar de rechter”. 

Geld
De ervaringen totnogtoe leren dat de meeste vragen over de Wmo telefonisch 
binnenkomen. Wim van Veen:  “Nu zijn we bezig om ook de bereikbaarheid via 
Internet waar te maken. En daarnaast denken we erover de loketfunctie te 
decentraliseren, de wijken in te gaan. Maar daar moeten we nog het geld voor 
vinden”.

Drs. Bert Holman 
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Daarover gesproken: denk je dat de gemeente Alkmaar genoeg geld heeft om op 
Wmo-gebied haar doelstellingen waar te maken?
“Nee, het Rijk geeft te weinig. We zijn bij de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten, de VNG, bezig dit duidelijk te maken. Maar blijft het zo, dan zit er 
niks anders op dan te gaan kijken of je binnen je gemeentelijk budget nog wat kunt 
schuiven. Daarnaast heb je natuurlijk het systeem van eigen bijdragen, maar ik vind 
dat je daarmee voorzichtig moet zijn. Al kun je het niet weglaten. Heeft geen zin 
trouwens, want de meeste mensen over wie we het hebben betalen al een eigen 
bijdrage via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. En als ze geen Wmo-
bijdrage betalen gaat die AWBZ-bijdrage gewoon omhoog, dus dat is dan lood om 
oud ijzer. En wat het totaal aan eigen bijdragen betreft hanteren we een maximum. 
We berekenen trouwens alleen eigen bijdragen voor hulp in de huishouding”.  

Rapportcijfer
Alkmaar lijkt overigens in alles een gemeente die duidelijk boven het gemiddelde 
scoort. In een onderzoek enkele maanden geleden van het Programma Versterking 
CliëntenPositie (VCP), een samenwerkingsproject van de CG-Raad en de Federatie 
van Ouderverenigingen (FvO), kreeg Alkmaar van de deelnemende 
belangenbehartigers het rapportcijfer 8. Net als - in alfabetische volgorde - 
Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Bloemendaal, De Wolden, Grijpskerk, Heiloo, 
Leidschendam-Voorburg, Loenen, Medemblik, Niedorp, Nijmegen, Noorder 
Koggenland, Oegstgeest, Raalte, Rotterdam, Schouwen Duiveland, 
Sliedrecht,Tholen, Utrecht, Vlaardingen, Waddinxveen, Wognum, Wychen en 
Zwartewaterland. Alleen Moerdijk scoorde met een 9 hoger.

En dan is er nog Breda, eind vorig jaar 
uitgeroepen als beste proefproject voor 
de Wmo, net vóór Amsterdam en 
Eindhoven. In Breda hebben ze op dit 
moment misschien wel het opvallendste 
Wmo-loket. Het heet het loket 
Wegwijs. ”Omdat het alle mensen de 
weg wijst in het complexe veld van 
indicatiestellingen, 
ondersteuningsmogelijkheden 
enzovoort”, zo meldt de Bredase 
voorlichter Sonja van Ginneken. “En dat 
niet alleen als het om de Wmo gaat, 
maar ook als je wat wilt weten over 
aangepaste woningen. Het loket is bovendien bereikbaar via de telefoon, Internet 
en per post. En zo nodig komen medewerkers van de gemeente op huisbezoek”.  

Maar je zult maar in Delft wonen, zo merken de VCP-rapporteurs op, Emmen of 
Laren, met het voorlopige rapportcijfer 0. Of in Bennebroek, Drechterland of 
Hellevoetsluis, met het cijfer 1. 

Huishoudelijke verzorging

Het loket Wegwijs in Breda 
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Al heeft de Wmo een heel ruime doelstelling - “ervoor zorgen dat iedereen kan 
deelnemen aan de samenleving” - bij het Wmo-loket melden de meesten zich nu 
vooral voor de vroegere AWBZ-voorziening ‘hulp in het huishouden’. Denk 
bijvoorbeeld aan de afwas doen, eten koken, wassen en strijken, stofzuigen en 
ramen wassen. Van Veen: “Maar wij verstaan onder die hulp eigenlijk veel meer dan 
dat”.  

De afgelopen weken hebben diverse gemeenten door middel van zogeheten 
aanbestedingen ervoor gezorgd dat ze voor dit huishoudelijke werk kunnen 
terugvallen op particuliere bedrijven. Bij die aanbestedingen is in eerste aanleg 
gelet op de prijsverschillen. Al passen steeds meer gemeenten de zogeheten 
‘Zeeuwse methode’ toe, waarbij de aanbestedingen zijn gekoppeld aan een tamelijk 
hoog minimum kwaliteitsniveau. Ook Alkmaar en zijn buurgemeenten hebben dit 
gedaan. Wim van Veen: “Mijn ambtelijke projectgroep voor de Wmo heeft nauw 
samengewerkt met 28 andere gemeenten in Noord-Holland-noord, waar in totaal 
630.000 mensen wonen. We hebben contracten gesloten met wel 25 
zorgaanbieders”.  

Niet overal is dat overigens vlekkeloos gegaan. Enkele organisaties laten weten dat 
ze door het mislopen van een gemeentelijk contract medewerkers moeten ontslaan. 
En veel mensen hebben hun vaste thuiszorgmedewerker verloren door de nieuwe 
aanbestedingsprocedure. Maar volgens de Wmo-nieuwsbrieven valt de schade mee. 
“De grote ontslaggolf is uitgebleven. Sommige klanten hebben een nieuwe hulp 
moeten verwelkomen, maar veruit het merendeel heeft zijn vertrouwde hulp 
gehouden”.

Snelkookpan
Terugblikkend op 2006 zegt de Wmo-projectleider van de VNG, drs. Bob van der 
Meijden - uitvoerig aan het woord in deel 1 van deze serie: “Afgelopen jaar was een 
snelkookpan. We moeten niet vergeten dat er wel 450.000 Nederlanders 
huishoudelijke verzorging hebben die van de AWBZ naar de Wmo moest worden 
overgeheveld. Dat kan niet altijd en overal vlekkeloos zijn gegaan. Maar wij hebben 
de gemeenten opgeroepen om een noodprocedure te regelen: als ze een telefoontje 
krijgen van een mevrouw die op haar hulp zit te wachten, dan moet er diezelfde dag 
nog iemand langs”.  

Congres
Het ministerie van VWS heeft op 31 
januari 2007 in de Rotterdamse Ahoy 
het congres ‘Delen in verandering’ 
gehouden over de Wmo. Eerstens om te 
bepalen hoe de overgang van de oude 
naar de nieuwe situatie gaat, maar 
vooral toch als opmaat tot de 
gemeentelijke Wmo-vierjarenplannen 
die dit jaar tot stand moeten komen. 
Met ongeveer 1600 congresgangers: 
ambtenaren, zorgverleners, 

Congres 'Delen in verandering' in Ahoy 
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vertegenwoordigers van belangengroeperingen, gemeentebestuurders, drie 
ministers, twee staatssecretarissen en een prinses,  Laurentien. De laatste in de 
functie van voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven, een organisatie die 
zich  richt op de bestrijding van analfabetisme. 

En ook wethouder Wim van Veen was er. “Nog wel erg vroeg natuurlijk voor een 
eerste evaluatie. Het enige dat ik eraan heb gehad is het weer contact leggen met 
veel mensen die ik eigenlijk al kende”. 

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
nam de gelegenheid te baat om aan te kondigen dat er anderhalf miljoen euro gaat 
naar een nieuw Innovatiefonds Wmo, bedoeld voor organisaties en burgers die in 
staat blijken op een originele manier mensen te betrekken bij de samenleving. 

Succes?
Of de Wmo daarmee een succes kan worden?
Het is moeilijk nu al te bepalen. Mevrouw Ross zei in Ahoy: “Ik benadruk nog eens 
dat de Wmo niet mislukt is als er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Nee de 
Wmo is pas mislukt als er geen verschillen ontstaan. Want elke gemeente is anders, 
elke wijk is anders, elke burger anders en dus is elke oplossing anders”. Zij voegde 
eraan toe er bewust voor te hebben gekozen van de Wmo een kaderwet te maken 
met veel ruimte voor de gemeenten om op lokaal niveau tot invullingen van de wet te 
komen. 

In de volgende aflevering van deze serie onder meer aandacht voor de 
veelgehoorde kritiek “dat de Wmo erg leunt op de aanwezige mantelzorg”. Plus het 
commentaar hierop van de bedenkers en uitvoerders van de Wmo. 
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O P R O E P
Bij deze is iedereen opgeroepen om een mening te geven over de Wmo 

en zo mogelijk al iets te vertellen over de eerste ervaringen. De 
reacties kunnen per e-mail naar redactie@mszien.nl
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