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De redactie van v/h@mensen geeft met blijdschap kennis van alweer het 
tweede nummer van ons virtuele tijdschrift: MSzien! Op deze pagina de 
inhoudsopgave, een redactioneel en het colofon.
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illustraties afkomstig van 

naMenS
Alle dieren zijn gelijk,
maar sommige meer dan andere

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat ervan uit, dat inmiddels 
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ongeveer een kwart van alle 16 miljoen Nederlanders iets mankeert. Het 
belangrijke adviesorgaan van Regering en Parlement telt om te beginnen een 
half miljoen zelfstandig wonende mensen met een ernstige lichamelijke 
beperking, bijna één miljoen met een matige beperking en bijna twee 
miljoen met een lichte lichamelijke beperking. Daarnaast registreert het 
SCP ongeveer 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte.

En dan is niet eens iedereen meegeteld, slechthorenden bijvoorbeeld niet. 
Het SCP zegt dat je dan natuurlijk niet al die cijfers zo maar bij elkaar 
mag optellen, omdat er natuurlijk mensen met een chronische ziekte zijn 
die ook lichamelijke beperkingen hebben, hetgeen tot dubbeltellingen leidt. 
Maar dan zijn er al met al toch al gauw vier miljoen Nederlanders met een 
vlekje zogezegd, met een duidelijke ziekte of handicap. Eén op de vier dus.

En dat zou je toch niet zeggen, als je zo om je heen kijkt. Je ziet dan toch 
vooral die andere driekwart. Kijk maar eens naar de Tweede Kamer. Of naar 
onze multinationals. Ga maar eens naar de kroeg, het strand. Loop eens een 
school binnen, een ministerie, de beurs. Of kijk eens televisie. Dat laatste 
vooral, want op onze beeldbuis lijkt zeker sprake van het motto dat je 
alleen echt meetelt als je jong bent, mooi en vooral gezond. Mensen met een 
handicap zie je eigenlijk alleen bij programma's die in het bijzonder zijn 
gewijd aan ziekten en de gevolgen daarvan.

Maar neem nou eens het eerste het beste straatinterview, waarmee een 
programmamaker de mening peilt van ons Nederlanders. Zelden is er iemand 
bij die slecht ter been is, een rolstoeler. Vrijwel nooit een slechthorende of 
laat staan een dove. Nooit een stotteraar. Nooit een blinde. Ook in andere 
programma's zie je trouwens zelden iemand van ons kwart. Sommige 
omroepen richten zich met hun programma's zelfs openlijk op jong en 
gezond. Zo produceert RTL4 nu het programma De echte leeftijd. 
Misschien helemaal niet zo slecht bedoeld, maar toch zonder meer stellend 
dat je er zelf veel aan kunt doen om er in elk geval gezond uit te zien.

Klopt er dan iets niet?

Natuurlijk: er zijn ook andere initiatieven. Zoals die van www.deuitdaging.nl. 
Erop gericht ontmoetingen te stimuleren tussen mensen met en zonder een 
handicap. "Geef iemand die z'n handen niet kan gebruiken maar eens een 
hand. Ga maar eens lunchen met iemand die blind is. De ontmoeting tussen 
mensen zonder en met een handicap of chronische ziekte moet leren dat 
mensen met een handicap volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. 
Maar dan moet die maatschappij ze ook accepteren als volwaardig lid".
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Dat je als zieke of 
gehandicapte 
letterlijk buiten 
beeld blijft, dat is 
toch eigenlijk al te 
dol. En dat terwijl al 
over enkele 
maanden - op 1 
december om 
precies te zijn - 
officieel de Wet 
Gelijke behandeling 
op grond van 
handicap of 
chronische ziekte in 
werking treedt. Of 
zal ook dat weinig 
uitmaken? Blijft het 
gewoon zo dat je 
alleen meetelt als je jong, mooi en vooral gezond bent?

MSweb heeft besloten deze stelling eens een jaar lang aan diverse 
prominenten voor te leggen. De eerste in die serie is Maartje van Weegen, 
niet alleen een vooraanstaand televisiemaakster maar ook nog eens de 
ambassadrice van onze Stichting Vrienden MS Research. In deze MSzien is 
te lezen hoe ze juist in die laatste rol de afgelopen maanden actief is 
geweest.

Hoe ze denkt over de achterstelling van mensen met een ziekte of handicap 
in de maatschappelijke beeldvorming, bijvoorbeeld op de televisie... zie 
daarvoor binnenkort op de voorkant van MSweb. In de eerste aflevering van 
een serie die je licht herinnert aan de uitspraak van George Orwell in zijn 
boek Animal Farm (1944): Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn 
meer gelijk dan andere.

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 de rubriek 
LEZEN. Dit nummer van MSzien is binnenkort ook in het PDF-
archief te vinden. Heb je nog vragen, mail dan naar 
webmaster@mszien.nl.
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C o l o f o n
Redactie: Hanneke Douw; Nora Holtrust; Wendelmoet Holtrust, 
eindredactie; Rietje Krijnen; Trudy Mantel; Raymond 
Timmermans, hoofdredacteur.
Illustraties: Arnoud Kluiters, Elli Middelkamp
Ingezonden brieven en e-mail aan redactie@mszien.nl zijn 
welkom.

Disclaimer:
De Redactie van MSzien verklaart dat de informatie op deze 
web-site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld 
en samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan 
voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De 
Redactie van MSzien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van 
handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op 
bovengenoemde informatie.

naar boven
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MenS in Beeld
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Nu bij opening reizende tentoonstelling over MS

Maartje van Weegen actief als Vrienden-
ambassadrice

De televisiepresentatrice Maartje van Weegen heeft op donderdag 10 
april de reizende tentoonstelling 'MS voor iedereen anders' geopend. 
Ze deed dit bij Nieuw Unicum in Zandvoort, een woon- en 
vormingscentrum voor mensen met een lichamelijke handicap. Het was 
daarmee de derde keer in korte tijd dat Maartje van Weegen actief 
was in haar rol van ambassadrice van de Stichting Vrienden MS 
Research. Aanleiding even wat langer bij haar en die rol stil te staan.

Door: Raymond Timmermans

De opening van de eerste 
editie van de expositie 'MS 
voor iedereen anders'. Twee 
sprekers vooraf. Eerst mr. 
H. den Tex, voorzitter van 
de Stichting Vrienden MS 
Research. Over het doel van 
de Vrienden en in het 
bijzonder van de nu tot 
stand gebrachte reizende 
tentoonstelling over MS. 
Dan Els Mons, zoals dat 
heet ervaringsdeskundige, 
want zelf MS. Meegewerkt 
ook aan dit project. En 
tenslotte 
televisiepresentatrice 
Maartje van Weegen als officiële opener. Hier vooral als ambassadrice van 
de Vrienden. We schrijven 10 april 2003.
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'MS voor iedereen anders' is een idee van de Stichting Vrienden MS 
Research. Je krijgt er in een kort tijdsbestek veel informatie over de 
ziekte, de oorzaken en het verloop, de klachten, 
behandelingsmogelijkheden. Dat MS geen spierziekte is, niet besmettelijk, 
niet dodelijk enzovoort. Dit alles vooral aan de hand van de verhalen van 
drie mensen met MS: Anne, Paul en Nadia.

Anne is een vrouw van 32 jaar met twee kinderen. Zij beheert een website 
voor een verzekeringsmaatschappij. Anne heeft zogeheten 'relapsing 
remitting MS'. Met haar gaat het dus afwisselend goed en minder goed. 
Paul is een man van 45 jaar met 'secundair progressieve MS'. Hij woont 
samen; heeft geen kinderen. In het verhaal begint Paul langzaam maar 
zeker meer last van MS te krijgen. Daardoor kan hij bijvoorbeeld minder 
uren werken. Nadia is een vrouw van 52 jaar met de 'primair progressieve 
vorm'. Zij maakt gebruik van een rolstoel en heeft haar werk enige tijd 
geleden moeten opgeven.

De expositie is een samenwerkingsproject van de Vrienden en de Stichting 
Expotheek in Leiden, die iets dergelijks eerder al had gedaan met andere 
onderwerpen, ook met enkele ziekten trouwens. Opzet is dat zo'n expositie 
geregeld van plek verandert en daardoor veel mensen laat kennismaken met, 
in dit geval, MS. Het geheel is zo gemaakt dat het in anderhalf uur is neer 
te zetten of af te breken, in wat voor ruimte dan ook. En dat de expositie 
verder onbemand kan draaien. Naast mensen met MS hebben ook 
wetenschappers en artsen aan het project meegewerkt.

Opzet is ook dat belangstellende bedrijven en instellingen zo'n expositie 
huren, bijvoorbeeld voor de eigen hal. De gemiddelde huurprijs bedraagt 
400 euro per week. Deze maand is de expositie te bezichtigen in Nieuw 
Unicum. Van 1 tot 14 mei in het streekziekenhuis Beatrix in Winterswijk. En 
zo gaat dat dan door. De expositie als zodanig blijft waarschijnlijk 
ongeveer drie jaar bestaan.

Twintig jaar
Het is voor de derde keer in korte tijd dat we 
Maartje van Weegen ontmoeten in haar rol van 
ambassadrice van de Vrienden. Eerst op 
Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, de officiële 
eerste dag van het project 'MenS in beeld'. De 
tweede keer in een uitgebreid vraaggesprek voor 
de voorjaars-nieuwsbrief van de Vrienden. En dan 
nu weer bij de reizende tentoonstelling. Maartje 
voelt zich dan ook nauw betrokken bij mensen met 
MS, al meer dan twintig jaar.
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"Ik ben indertijd gevraagd door Kees Lucas, toen nog bij TNO. Eén van de 
bedenkers van de Vrienden en een van de belangrijkste mensen in ons land 
op het gebied van MS. Lid van de Raad van Toezicht van de Vrienden. Hij 
vroeg me: zou jij onze ambassadrice willen zijn. Iemand die aandacht vraagt 
voor wat wij willen? Het was een aardige uitnodiging en de eerste ziekte die 
zich meldde. Dat klinkt onaardig, maar als min of meer bekende 
Nederlander word je natuurlijk voor veel gevraagd. Heb toen meteen 
gedacht: ik doe dit voor MS. Ik kan natuurlijk niet tegen alles ja zeggen. 
Dat werkt niet en is niet haalbaar trouwens. Maar dit doe ik".

Sindsdien is Maartje een beetje het gezicht van de Vrienden en soms ook 
de stem en briefschrijver.

Een min of meer bekende Nederlander is ze zeker. Maartje van Weegen, 
geboren 7 oktober 1950 in Bussum. Woont nu in Huizen. Van beroep 
journalist, redacteur en presentator bij NOS Actueel, de afdeling bij de 
NOS die zorgdraagt voor het verslaan van evenementen. Haar 'specialiteit' 
is het Koninklijk Huis. "Maar op de avond van de moord op Pim Fortuyn 
presenteerde ik ook, net als op de dag van zijn begrafenis", haast zij zich. 
"Ik was ook de centrale presentator bij de verkiezingen op 22 januari en 
heb laatst een aantal extra uitzendingen over de oorlog in Irak 
gepresenteerd".

Even in telegramstijl: in november 1971 begonnen bij de KRO-televisie met 
het programma Studio Vrij - een hobbyprogramma -, dertien jaar bij de 
KRO gewerkt, radio en televisie, in die periode ook 'Met het oog op morgen' 
gedaan, vanaf 1984 bij de NOS. Eerst het half-zes-journaal, toen het acht-
uur-journaal en vanaf 1989 NOS Laat dat later NOVA werd en vanaf 1999 
bij NOS Actueel. Bovendien zo'n tien jaar het Capitool gepresenteerd, 
later Buitenhof.

Vakvrouw
Geldt als een vakvrouw. "Mijn bedoeling is altijd geweest en is dat nog 
steeds om mijn gasten zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Nooit 
misbruik te maken van het feit dat ik gewend ben aan een rechtstreekse 
uitzending en je gast niet. Nooit geprobeerd mensen in een hoek te drijven. 
Altijd zo gewerkt dat je mensen de volgende dag kunt tegenkomen en ze 
recht in de ogen kunt kijken. Ik werk niet alleen zo omdat de NOS mijn 
baas is, en de NOS altijd hoor en wederhoor wil toepassen, maar ook omdat 
het in mijn karakter zit".

Overigens nooit een eigen talkshow gemaakt. "Nooit nagestreefd ook. Nooit 
een programma willen maken waarin het om mij ging. Mijn mening doet er 
namelijk weinig toe, vind ik. Ik moet er wel zijn, ben niet inwisselbaar voor 
wie ook, maar wat mijn persoonlijke gedachten zijn, is niet van belang".
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En tussendoor dus al jaren ambassadrice van de Stichting Vrienden MS 
Research.

Nooit getwijfeld aan die rol?

"Ook nooit. Ik ben onder de indruk van patiënten met MS. En ik snap goed 
dat onderzoek de enige weg is naar het achterhalen van de oorzaak van MS 
en het vinden van het medicijn. Dus vind ik dat de Vrienden met iets heel 
bijzonders bezig zijn. Daar wil ik graag bij helpen".

Tussendoor gaat haar telefoon. Zij neemt op met een andere stem, haar 
werkstem noemt ze het zelf. Zij het met haar thuisnaam: "Met Maartje 
Daalmeijer". Maartje is getrouwd met Joop Daalmeijer, ook niet de minste 
televisiepersoonlijkheid. Nu Netcoördinator Nederland 2.

We nemen de gelegenheid te baat om een gevoelig thema aan te snijden. Of 
mensen die niet geheel gezond zijn wel voldoende in beeld komen? Of de 
publieke omroep, wat dit betreft, haar taak als omroep van en voor ons 
allemaal wellicht meer zou moeten oppakken?

Hoe Maartje daarover denkt? Zie daarvoor binnenkort op MSweb, als 
eerste in de serie 'De MSwebstelling van 2003'.

Meer informatie over het huren van de reizende expositie 
'MS voor iedereen anders' is te krijgen bij Expotheek 
Nederland, telefoon (071) 527 6504, e-mail 
info@expotheek.nl; of bij de Stichting Vrienden MS Research, 
telefoon (071) 560 0500, e-mail: info@msresearch.nl

De sculptuur MenS in Beeld is te bestellen door een e-mail te 
sturen naar info@msresearch.nl, onder vermelding van naam en 
adresgegevens. De sculptuur kost € 35,-- (inclusief 
verzendkosten). Informatie over de sculptuur en de maakster is 
ook te vinden op de Internetsite van de Vrienden, 
www.msresearch.nl .

terug naar overzicht MSzien
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Column Partners

MSzien 2003, nr.2

Partner Column (7)

Bungy jumpen

De redactie van MSzien vraagt 'partners' te vertellen wat het 
betekent om je leven te delen met iemand die MS heeft. Deze keer 
Thea (54 jaar), de partner van Wout, die twaalf jaar geleden de 
diagnose MS kreeg. Thea is organisatiemedewerkster in de 
boomkwekerijsector. Zij organiseert beurzen voor tuincentra en voor de 
export en handel in tuinplanten. Ook verzorgt zij het secretariaat van 
het bedrijf. In haar vrije tijd houdt ze voor twee clubs de boekhouding 
bij.

Door: Thea Kalkman
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Nooit gedacht dat we in ons leven nog eens 
samen aan een elastiek zouden bungelen. 
Wij zijn niet van die durfals, laat staan 
dat we ons vrijwillig naar beneden zouden 
willen storten. Toch, op een dag, overkomt 
het je.

Je hoeft er niet eens veel voor te 
ondernemen. Niet voor naar de kermis of 
welk evenement ook. Op een mooie 
voorjaarsdag krijg je gewoon te horen dat 
je partner MS heeft. Je had het al een 
beetje verwacht. Al die onderzoeken en 
die symptomen. Maar ja, zolang er geen 
diagnose is, hoop je op iets van 
voorbijgaande aard.

En als de MS dan werkelijk daar is, lijkt 
het of je samen de afgrond instort. Al je 
toekomstplannen verdwijnen als sneeuw 
voor de zon. Wat zouden we samen 
allemaal niet gaan doen als straks de 
jongens groot zijn?! Met de rugzak om 
lange strandwandelingen maken, de bergen 
in, wadlopen, of met de fiets en je tentje 
achterop voor het lieve vaderland wegtrekken. We zagen dat allemaal voor 
ons. Tot die dag in april in 1991.

Maar, zoals ook bij bungy jumpen, veer je na verloop van tijd weer terug uit 
de diepte. Je pakt het leven weer op en gaat gewoon door met waar je mee 
bezig was. De MS manifesteert zich nog niet zo duidelijk, dus waar maken 
we onszelf druk om? Het elastiek krijgt zijn veerkracht weer terug.

We gaan die zomer met onze jongens kamperen in Engeland. We trekken 
langs de zuidkust. Steeds de tent opzetten en afbreken kost toch wel veel 
energie. We besluiten dat dit de laatste kampeervakantie is. Vanaf nu 
worden het vakantiehuisjes. Het eerste stukje rouw.

Na enige tijd rekt je elastiek weer naar beneden uit, want de eerste 
Schubs dienen zich aan. De neuroloog biedt ' uitkomst', de eerste 
prednisolonkuur slaat geweldig goed aan. Het elastiek is weer bijna terug 
waar het was.

Zo verstrijken de jaren met het uitrekken en weer terugveren van het 
elastiek. De WAO komt in beeld, allerlei aanpassingen in en om huis worden 
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gerealiseerd, afgewisseld met prednisolonkuren die je weer enigszins 
veerkracht geven.

Nu zijn we in het stadium dat we niet meer zo wild op en neer jumpen. Het 
elastiek hangt relatief rustig met af en toe een opvering. Hoewel de rek in 
de loop der jaren flink heeft ingeboet, staan we er versteld van hoe sterk 
zo'n koord is. We hangen niet boven de afgrond, maar genieten van het 
mooie uitzicht hier beneden in het dal.

April 2003

terug naar overzicht MSzien
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Alternatieve middelen (6)

MSzien 2003, nr.2

Haptotherapie,een kwestie van voelen

Een van de eerste dingen die je te horen kunt krijgen als je MS hebt is 
dat je moet leren luisteren naar je lichaam. Nog totaal in de war van 
alles wat de neuroloog je zojuist vertelt heeft,vraag je je in de weken 
daarna af, wat hij in hemelsnaam met die uitspraak kan hebben 
bedoeld. En zo kun je uiteindelijk terecht komen bij een 
haptotherapeut.

Door: Hanneke Douw

Meestal slaat MS toe op een moment dat je midden in het leven staat. Je 
werkt studeert of bent net moeder geworden en ineens functioneert je lijf 
niet meer zoals dat zou moeten. En luisteren naar een lichaam dat de meest 
gewone dingen in je leven - zoals lopen of zien - niet eens meer voor elkaar 
krijgt is zeer moeilijk. Je herkent jezelf niet meer, je bent kwaad en je 
wendt je het liefst af van dat zieke lijf dat nergens meer toe lijkt te 
dienen. In zo'n geval kan hapto, oftewel voelen, een eerste stap zijn in je 
zoektocht naar een nieuw evenwicht

We onderscheiden haptonomie en haptotherapie. Haptonomie betekent 
letterlijk de leer van het voelen het gevoelsleven en het menselijk gevoel. 
In onze samenleving waarin het rationele handelen vaak de boventoon voert 
zijn we vaak niet meer in staat echt te voelen wat zich in ons lichaam 
afspeelt. We spiegelen ons louter nog aan anderen en gaan ervan uit dat het 
goed met ons gaat als we aan het beeld dat zij van ons hebben 
beantwoorden.
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Door middel van het aanraken en het 
aangeraakt worden kun je leren opnieuw om 
te gaan met dat lichaam waarin de balans 
door een gebrek of ziekte is verstoord. 
Ziekte bijvoorbeeld, stress en pijn kunnen je 
totaal vervreemden van je eigen lichaam en 
daarmee van de contacten met anderen. Je 
doet alsof er niks aan de hand is maar van 
binnen voel je dat het niet goed zit met 
jezelf. Je kropt die gevoelens maar al te 
vaak op terwijl het juist heel belangrijk is die gevoelens te uiten.

Aanraken en gevoel hebben een nauwe band met elkaar. Door aanraken voel 
je wat zich in je lichaam afspeelt, je voelt emoties en je leert ze te 
verwoorden. Deze zaken zijn belangrijk voor het hervinden van een nieuw 
evenwicht in je leven, bijvoorbeeld na een drastische verandering of het 
krijgen van een chronische aandoening.

Therapie
Haptotherapie is deels een lichaamsgerichte therapie. Terwijl aanraken van 
wezenlijk belang is in het leven ben je er vaak niet meer toe in staat uit 
schaamte, gène, enzovoort. Deze therapie leert je je lichaam weer te 
herkennen en door middel van het aanraken van de vaak misschien wel 
pijnlijke plekken, je onderrug bijvoorbeeld en je benen, en je te 
concentreren op juist die pijn en die te benoemen en te ervaren, kun je 
uiteindelijk leren luisteren naar je lichaam en de processen die zich erin 
afspelen. Hoe je het ook bekijkt, ook met een ziek lijf moet je door, en het 
omarmen is dan beter dan je ervan af te wenden.

De behandeling door een haptotherapeut is erop gericht je opnieuw kennis 
te laten maken met jezelf, je lichaam en de ontwikkeling daarvan. 
Oefeningen en haptonomische begeleiding maken het je mogelijk te 
ontdekken hoe je met veranderde gevoelens en lichamelijke signalen in je 
dagelijkse leven omgaat.

Er zijn haptotherapeuten werkzaam in sommige fysiotherapie-praktijken. 
Voor een therapeut in de buurt kun je bellen met de Vereniging van 
Haptotherapeuten. Om lid te zijn van deze vereniging moeten de 
therapeuten aan bepaalde eisen voldoen. Het telefoonnummer van de 
vereniging is (020) 4887116. Adres van de Internetsite is 
www.haptotherapeuten-vvh.nl

terug naar overzicht MSzien
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Klachten

MSzien 2003, nr.2

De schaamte voorbij, maar niet van de een op de 
andere dag

De sociale gevolgen van blaasproblemen

Verreweg de meeste mensen met MS krijgen met blaasproblemen te 
maken, vertelde dr. Dirk De Ridder in het vorige nummer van MSzien. 
Elders in dit nummer lezen we dat het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) berekende hoeveel mensen met een lichamelijke beperking in 
Nederland wonen. Het gaat dan over beperkingen waardoor je minder 
goed kunt participeren in de samenleving. Volgens het SCP hebben 
mensen met blaasproblemen geen lichamelijke beperking. Maar als je 
een geregeld bezoeker bent op het forum van MSweb weet je wel 
beter. Daarom laten we hier vooral eens die mensen aan het woord.

Door: Nora Holtrust

In de Rapportage Gehandicapten 2002 staat dat Nederland ongeveer een 
half miljoen zelfstandig wonende inwoners heeft met ernstige lichamelijke 
beperkingen en ruim één miljoen mensen met matige beperkingen. Deze 
Rapportage is voor de vijfde keer uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP). Een beperking houdt volgens het SCP in dat je moeite 
ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten, zoals lopen of zien met als 
gevolg dat deelname aan de samenleving veel moeilijker is dan voor mensen 
zonder beperkingen. Bij deelname aan de samenleving moet je bijvoorbeeld 
denken aan deelname aan betaalde arbeid of culturele activiteiten.

Het SCP legt vervolgens uit hoe het deze aantallen heeft berekend. Daaruit 
blijkt dat het SCP incontinentie of andere blaasproblemen, niet als 
beperking ziet, althans die mensen niet heeft 'opgeteld' bij het aantal 
mensen met beperkingen. Het SCP noemt het incontinentieprobleem wel, 
maar legt niet uit waaróm incontinentie volgens het bureau geen beperking 
is. Andere instanties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de 
Statistiek tellen incontinentie trouwens wel als probleem mee.

Zwakke blaas
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Dr. De Ridder heeft in het vorige nummer uitgelegd dat mensen met MS 
verschillende problemen met hun blaas kunnen hebben. De één kan zijn plas 
niet goed ophouden (incontinentie) terwijl de ander zijn blaas nu juist niet 
goed kan legen (retentie). En een combinatie van deze twee problemen komt 
ook veel voor.

Meestal ben je 
niet van de ene op 
de andere dag 
'incontinent'. Zo 
spreekt Gwenda 
op het forum van 
MSweb over 'een 
zwakke blaas' . 
Dit betekent voor 
haar "plassen 
voor je vertrek, 
plassen als je 
aankomt, een 
maandverbandje 
voor de 
veiligheid, eerst 
kijken waar de toiletten zijn als je ergens aankomt, onderweg plassen als de 
reis te lang duurt, 's nachts opstaan om te plassen, opletten met wat je 
drinkt en wanneer je drinkt. En", voegt ze daaraan toe, "het is nog duur ook, 
met al die betaaltoiletten tegenwoordig".

Marion noemt zich 'een beetje' incontinent. "Ik noem het een beetje", zegt 
ze "omdat het nu wel weer beter gaat en ik niet meer elke dag een Tena 
Lady mini hoef te gebruiken. Maar als ik er de hele dag op uitga, gebruik ik 
altijd Tena normaal. Op een gewone dag, als ik veel thuis kan zijn, heb ik de 
boel wel onder controle".

Veronique vertelt haar verhaal, nadat ze nét weer niet op tijd op de WC zat 
en de achterkant van haar kleren helemaal nat zijn. Volgens de uroloog 
heeft ze geen incontinentieprobleem maar 'last van te vaak plassen'. 
"Volgens de uroloog moet ik mijn plas langer ophouden. Dat doe ik dus 
zoveel mogelijk, maar het maakt niets uit. Ook 's nachts moet ik een keer 
of drie het bed uit, maar ik slaap gelukkig wel altijd snel weer in".

Humor
Gelukkig valt er zelfs met dit onderwerp wel eens iets te lachen. Zo moet 
Sara 'onhandig vaak' en dat kan soms vervelend uitpakken. Zoals die keer 
dat ze naar de finale van het Leids Cabaret Festival ging en de pauze veel 
later kwam dan ze had ingeschat. Ongemerkt proberen weg te sluipen, bij 
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cabaret nog wel, is er dan niet bij. Natuurlijk krijg je commentaar vanaf 
het podium! En als je vervolgens in de pauze een stuk of tien collega's 
tegenkomt...

Of Gert-Jan, die bij iemand thuis vergaderde. De gastheer waarschuwde 
dat het toilet werd verbouwd. Maar voor Gert-Jan was dat geen probleem, 
want hij had al vaker gemerkt dat het voor hem veel handiger was om in het 
fonteintje te plassen. Tijdens de vergadering was een haastig bezoek aan 
de WC absoluut noodzakelijk. Na het schijnheilig doortrekken, merkte hij 
dat de kraan niet was aangesloten en dat hij het fonteintje niet kón 
naspoelen. Maar nog dramatischer was zijn ontdekking dat al zijn geklater 
op de vloer terecht was gekomen. De afvoerpijp stond nog vrolijk in de 
hoek; zijn broek en schoenen kletsnat. Zeker een kwartier later en groen 
en geel van ellende kwam hij terug in de vergadering. Zie voor zijn eigen 
relaas ook op: home.planet.nl/~g.j.van.groningen/home

Incontinentie wordt vaak geleidelijk erger maar het kan ook van de een op 
de andere dag 'toeslaan'. Of je hebt de ene dag meer last dan de andere, 
bijvoorbeeld rondom de menstruatie. Of, zoals Liesje, tijdens de 
seizoenswisselingen. "Op die momenten baal ik gigantisch van dat grote 
verband in mijn broek. Dat betekent een tijdje geen strakke broeken en 
vooral geen broeken waar je eventuele plekken op ziet. Op heftige dagen 
meld ik me ziek van mijn vrijwilligerswerk. Het is geen doen om telkens naar 
je kruis te grijpen om te voelen of je doorgelekt bent of steevast naar de 
WC te rennen terwijl je les aan het geven bent", stelt Liesje.

Dagelijks leven
Deze verhalen zijn eigenlijk al duidelijk genoeg over de gevolgen van 
incontinentie voor het dagelijks leven. Bovendien is incontinentie een 
probleem waar je niet makkelijk over praat. Desgevraagd zegt niemand zich 
er voor te schamen "want waarom zou je je moeten schamen voor iets waar 
je zelfs niets aan kan doen", maar navraag leert dat incontinentie wel 
degelijk een moeilijk bespreekbaar probleem is, zeker met mensen die je 
niet goed kent. Incontinentie kan je leven danig in de war schoppen.

"Incontinentie is een zeer groot probleem voor me geweest", vertelt Merel, 
"en het heeft mijn leven jarenlang ernstig beïnvloed. Het beheerste 
indertijd volledig de invulling van mijn dagelijks leven en had enorme invloed 
op mijn sociale contacten. Mijn dagindeling werd er volledig door beheerst 
en spontaan ergens naar toe kwam sporadisch voor (…) Ik heb natuurlijk wel 
van alles geprobeerd om deze situatie te verbeteren. Bekkenbodem-
therapie, medicatie, preventief plassen. Maar het resultaat was nihil. Het 
enige wat enigszins hielp was niet drinken. Dat betekende, dat als ik 's 
avonds naar een verjaardag wilde, ik vanaf het middaguur niets meer dronk 
en op de avond zelf één consumptie nam".
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Bij Paul was incontinentie één van de redenen om met werken te 
stoppen.Toen hij eindelijk zijn gène zover had overwonnen dat hij het 
probleem van incontinentie durfde aan te snijden, was de reactie van de 
Arbo-arts: "Kun je dat dan niet opvangen, of zo?" "Ja, ik kan er natuurlijk 
wel een emmer onder zetten", mompelde Paul. Maar in gedachten zei hij 
heel wat anders, want zegt hij "incontinentie brengt niet alleen praktische 
problemen met zich mee, maar ook psychische. Steeds als je wat urine 
verliest, schrik je natuurlijk, ook al heb je incontinentiemateriaal. Het is 
dan toch heel lastig om klanten te helpen of te telefoneren. Vooral in het 
begin. Later begin je er wel meer aan te wennen".

Katheteriseren
Sjan vindt dat ze "geluk heeft, want ik kan heel goed ophouden". Sjan plast 
haar blaas namelijk niet goed leeg. En als er regelmatig teveel urine in de 
blaas achterblijft kan dat allerlei problemen geven, waardoor het 
noodzakelijk is je blaas met een katheter leeg te maken. "Katheteriseren is 
best wel rot omdat ik niet altijd direct mijn plasbuis kan vinden. Het 
inbrengen is niet altijd gemakkelijk en daardoor heb ik vaak 
blaasontsteking", vertelt Sjan. Volgens Frog is het "een kwestie van goed 
luisteren naar je lichaam. Het vertelt je wanneer je het beste je blaas kunt 
gaan legen. Katheteriseren is nu iets van mezelf geworden".

Katheteriseren moet zo steriel mogelijk gebeuren. Een glijmiddel moet 
helpen om de katheter makkelijk in te brengen. Mannen kunnen zo mogelijk 
staand en anders liggend katheteriseren; vrouwen kunnen het ook zittend. 
Katheteriseren blijk je wel te kunnen leren op voorwaarde dat je 
handfunctie nog goed is. Maar als je op pad wilt, is het nog maar de vraag 
waar je beter mee af bent, vaak moeten plassen of hulpmiddelen moeten 
gebruiken. In beide gevallen heb je toch een geschikte plek nodig. En zolang 
aangepaste toiletten schaars zijn en toiletten in het algemeen vaak alleen 
via de trap zijn te bereiken, is het toch eigenlijk moeilijk vol te houden dat 
incontinentie geen beperking is om aan de maatschappij deel te nemen.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:
www.msvnamsterdam.nl Meer verhalen en een hele reeks tips.
www.incontinentie.net de naam zegt voldoende.
www.coloplast.nl een fabrikant van incontinentie- en retentie materiaal.
www.combicare.nl groothandel in incontinentiemateriaal, waarbij je op een 
plezierige manier door deskundige mensen wordt geholpen.
www.vniv.nl/incospreek.htm overzicht incontinentie spreekuren in alle 
ziekenhuizen.

terug naar overzicht MSzien
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Onderzoek naar MS

MSzien 2003 nr. 2 

Geld van de Vrienden naar MS-onderzoek

Ontelbare wetenschappers zijn al jarenlang bezig met onderzoek naar 
de ziekte MS en hoe die te bestrijden. En ofschoon er steeds weer 
nieuwe wetenswaardigheden vallen op te tekenen, het moment dat we 
precies weten wat MS feitelijk is, en wat eraan te doen, lijkt nog ver 
weg. In Nederland is de Stichting Vrienden MS Research een 
belangrijke financier van dat onderzoek naar MS.

Door: Raymond Timmermans

Met het geld van tienduizenden 
donateurs steunt de Stichting 
Vrienden MS Research op dit 
moment een twintigtal meestal 
meerjarige projecten. Daarbij 
ligt enige nadruk op onderzoek 
naar de ontregeling van het 
afweersysteem in geval van MS, 
het binnendringen van 
afweercellen in het centraal 
zenuwstelsel, de reden waarom 
zich geen nieuwe myelinelaag 
vormt en de beschadiging van zenuwcellen.

Sinds kort speelt daarbij het ErasMS, het nieuw opgerichte MS-centrum 
aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een belangrijke rol. Maar 
ook andere universitaire centra laten zich niet onbetuigd. Zo onderzoekt 
het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen onder meer met 
steun van de Vrienden, of een apparaat dat via zenuwstimulatie werkt tegen 
blaasproblemen, ook effectief kan zijn voor mensen met MS. Elders 
onderzoeken wetenschappers of een verstoring van de eiwitproductie 
mogelijk te maken heeft met MS (Amsterdam, Groningen en Maastricht), 
enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Zeer in het oog springend is het onderzoek aan het ErasMS naar het 
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effect van zwangerschap op MS. Dat effect blijkt namelijk op zijn minst 
opvallend. Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap vermindert 
namelijk het aantal opflakkeringen (Schubs of relapses) zeer sterk. 

Dr. Hintzen werkzaam aan het ErasMS

Daarentegen heeft de 
moeder in de drie maanden 
ná de geboorte juist meer 
MS-klachten dan normaal. 
De afname van het aantal 
opflakkeringen tijdens de 
zwangerschap wordt 
mogelijk veroorzaakt door 
veranderingen in het 
immuunsysteem tijdens de 
zwangerschap. Er zijn 
aanwijzingen dat deze 
veranderingen in het 
immuunsysteem gepaard 
gaan met een verhoging van 
de productie van ontstekingsremmende stoffen.

De Rotterdamse onderzoekers gaan dertig zwangere vrouwen met MS 
volgen. De looptijd van het onderzoek is vier jaar. De Vrienden hebben er 
een kleine twee ton in euro voor uitgetrokken.

Eiwit, MPO en vitamine D
Maar er is meer. Zo steken de Vrienden geld in onderzoek door het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht naar een mogelijke rol van het eiwit 
Myeloperoxidase (MPO). En gaat er subsidie naar het speurwerk naar de 
ziekte 'leukoencephalopathy with vanishing white matter' (VWM), een 
ziekte die gelijkenis vertoont met MS, aan de Vrije Universiteit (de VU) in 
Amsterdam. Dat onderzoek gebeurt in het enkele jaren geleden met geld 
van de Vrienden opgerichte 'MS Centre for Research and Care'.

Onderzoek daar ook naar een mogelijke rol van een 
tekort aan de actieve vorm van vitamine D bij MS. 
Een project van onder anderen prof. dr. Christine 
Dijkstra. Zij is daar hoogleraar neuro-immunologie. 
Een arts die zich al jarenlang het hoofd breekt over 
de ontstaansgeschiedenis van MS.

Ook heeft de stichting nu geld vrijgemaakt voor 
onderzoeken naar wat er bij MS mis gaat met de 
beschermende stof rond de zenuwbanen, de myeline. 
Iets 'eet' die myeline op, maar hoe en waarom? En 
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waarom komt er gewoon geen nieuwe myelinelaag? Prof. dr. Dick Hoekstra, 
dr. Hans de Vries en dr. Sjef Copray zoeken ernaar op de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Zo goed als er ook veel geld opzij is gelegd voor onderzoek door talrijke 
mensen van het ErasMS naar de ontregeling van het afweersysteem, het 
immuunsysteem.

De ontregeling van het immuunsysteem... we weten er wel al heel wat van. 
Zo staat daarover in de Wetenschapskatern bij het Jaarverslag 2001 van 
de Vrienden (onder meer te lezen op Internet via www.msresearch.nl) : 
"Hoewel nog niet duidelijk is hoe multiple sclerose precies ontstaat, is 
inmiddels wel bekend dat MS beschouwd moet worden als een auto-
immuunziekte, een ziekte waarbij het afweersysteem van het lichaam 
ontregeld is en behalve virussen en bacteriën ook lichaamseigen weefsel 
aanvalt. Bij MS vormt het myeline in het centrale zenuwstelsel het doelwit 
van het ontregelde afweersysteem".

Anders gezegd: bij MS lijkt het immuunsysteem niet alleen, zoals het 
hoort, diverse ziektekiemen te bestrijden, maar ook de beschermende laag 
van het eigen centrale zenuwstelsel. Onderzoekers richten zich nu vooral 
op de vraag wat die ontregeling veroorzaakt en of er mogelijkheden zijn om 
daar wat tegen te doen.

MRI
De onderzoekers zijn door de Vrienden van oudsher sterk gesteund waar 
het gaat om experimenten met MRI. Dat staat voor Magnetic Resonance 
Imaging, een techniek die gebruik maakt van magnetische velden en het 
mogelijk maakt een beeld te krijgen van de hersenen en sinds kort ook het 
ruggenmerg van een levend mens. De wetenschappers laten er geen twijfel 
over bestaan deze techniek zeer belangrijk te vinden voor zowel de 
diagnose als het onderzoek van MS. Dit laatste mede omdat met een 'MRI-
scan' het effect van een behandelwijze is te volgen.

Vandaar dat velen de noodzaak beklemtonen verder te speuren naar 
mogelijkheden om nog meer te doen met behulp van MRI. En dus via de 
Stichting Vrienden MS Research tegelijkertijd meer steun te geven aan de 
MS-Hersenbank in Amsterdam bijvoorbeeld. Die MS-Hersenbank verzamelt 
hersenmateriaal van mensen met en zonder MS, die tijdens hun leven een 
speciaal donorcodicil hebben getekend. Dit hersenmateriaal gaat naar MS-
onderzoekers.

Sedert een jaar kunnen die ook beschikken over hersenvloeistof, verzameld 
in de eveneens in Amsterdam gevestigde liquorbank. Onder meer nodig om 
verder onderzoek te doen naar de betekenis van de zogeheten bloed-
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hersenbarrière. Bij MS blijkt die barrière van wanden van de bloedvaten in 
het centraal zenuwstelsel te lekken, hetgeen schade aanricht.

MRI is daarbij een zeer belangrijke techniek omdat hiermee veranderingen 
in de hersenen en de bloed-hersenbarrière goed zijn waar te nemen. 
Wetenschappers van de Rijksuniversiteit in Utrecht zijn bezig dit 
onderzoeksysteem te verbeteren en hebben daarvoor een kwart miljoen 
euro gekregen van de Vrienden.

Meer kennis hierover zal een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
ontwikkelen van een betere diagnose van en een goede therapie tegen MS.

Van EAE tot beenmergtransplantatie
Zo zijn vele tientallen Nederlandse wetenschappers op dit moment bezig 
met onderzoek op het gebied van MS, ieder op een ander deelterrein. De 
Stichting Vrienden MS Research heeft nauwkeurig in beeld wie, wat, waar 
doet en bepaalt aan de hand daarvan jaarlijks welk onderzoek extra 
financiële steun nodig heeft.

Zo heeft de stichting voor het nu lopende jaar onder meer geld vrijgemaakt 
voor onderzoeken van het onderzoeksinstituut TNO en het Leids 
Universitair Medisch Centrum om uit te vinden of met een zogeheten 
peptide de MS-achtige ziekte Experimentele Autoimmuun 
Encephalomyelitis (EAE) is te bestrijden Een onderzoek met een looptijd 
van vier jaar en een subsidiebedrag van ruim 160.000 euro.

Veel onderzoek in en rondom MS geschiedt in het al eerder genoemde 
Amsterdamse 'MS Centre for Research and Care'. Met daar op het 
programma onder meer:
- onderzoek naar de rol van een bepaald type witte bloedcel: kosten een 
kwart miljoen euro, gespreid over vier jaar;
- een speurtocht naar stoffen die aanwijzingen kunnen geven over de wijze 
waarop MS verloopt: kosten van dit onderzoek ruim 40.000 euro.

En intussen zet het MS-Centrum Rotterdam de door de Vrienden gesteunde 
proeven voort met beenmergtransplantaties. De resultaten die daarmee 
sinds half 1998 zijn verkregen bij mensen met snel verergerende, 
'secundair progressieve MS' zijn hoopgevend. Beenmergtransplantatie is 
een vorm van de zogeheten stamceltransplantatie, al langer bekend als 
behandeling tegen bijvoorbeeld leukemie. Bij deze vorm van kanker worden 
door chemotherapie en lichaamsbestraling de kwaadaardige cellen gedood. 
Bij MS is het de bedoeling de ziekmakende witte bloedcellen te vernietigen 
en daarna per infuus de stamcellen terug te brengen om een nieuw 
afweersysteem op te bouwen.
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Maar of dit alles de weg is... willen we dat ooit te weten komen, dan is nog 
heel wat onderzoek nodig. En dus ook veel geld om dat onderzoek te doen. 
En daar heb je je Vrienden voor, zullen we maar hopen.

terug naar overzicht MSzien
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Site-nieuws

MSzien 2003, nr. 2

Vier grote sites over medicijnen

Geneesmiddelen: waar vind je ze? In de apotheek. Maar voordat je 
begint met een door de arts voorgeschreven medicijn wil je er 
doorgaans eerst wat meer over weten. De eerste bron van inlichtingen 
is natuurlijk die arts, maar weer rustig thuis wil je verder zoeken. Dat 
kan, op het Internet staan talloze sites over dit onderwerp. We 
bezochten een paar sites die nuttig kunnen zijn.

Door: Trudy Mantel

www.medicijn.pagina.nl
is de portaalsite die verwijst naar alle sites 
die over medicijnen gaan. Er staan links op 
naar sites van organisaties,apotheken en 
farmaceutische industrie. Een prima 
startpunt!

www.apotheek.nl
is de site van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, de beroepsvereniging van 
de Nederlandse apothekers. Je kunt er vragen stellen over kwaaltjes en 
over geneesmiddelen. Er is een nieuwsrubriek met de laatste nieuwtjes over 
medicijnen. Het belangrijkste onderdeel blijft toch het overzicht van de in 
Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, met van elk middel de uit te 
printen patiënteninformatie. Deze is niet bedoeld als vervanging van de 
officiële bijsluiter, maar 
komt daar toch dicht bij. 
Wel een beetje jammer 
voor mensen met MS is, dat 
de diverse soorten 
Interferon en het middel 
Copaxone in het verhaal 
niet voorkomen. Dat wekt 
wat twijfel aan de 
volledigheid van de 
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opsomming. Voor het overige is het een rustige, overzichtelijke site. Een 
ongelooflijke hoeveelheid informatie is goed toegankelijk gemaakt.

www.cbg-meb.nl
Het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen is 
verantwoordelijk voor de 
toelating op de Nederlandse 
markt van medicijnen. Ook de 
tekst van de bijsluiters valt 
onder hun 
verantwoordelijkheid. De site 
van het College bevat een 
omvangrijke databank van alle in ons land geregistreerde geneesmiddelen, 
ook de homeopathische. De IB-informatie, dat is de 'wetenschappelijke 
bijsluiter', is te downloaden. Volgens een toelichting is het de bedoeling dat 
in de toekomst ook de patiëntenbijsluiter op de site beschikbaar komt. Veel 
toekomstige medicijngebruikers zullen hiervoor dankbaar zijn!

www.consumed.nl
is nog een geneesmiddelendatabank. De redactie ervan claimt de grootste 
te zijn en het ziet er inderdaad indrukwekkend uit. Je kunt op alfabet een 
medicijn zoeken. Via een keuzelijst kun je dan over de verschillende 
aspecten van het middel wat aan de weet komen. Dat geeft een wat 
verbrokkeld resultaat, maar gelukkig is er een knop 'print alle informatie' 
die alles keurig op een rijtje doet uitprinten. De informatie verwijst wel erg 
vaak naar de 
patiëntenbijsluiter. Veel 
mensen zoeken juist op 
Internet omdat ze die 
bijsluiter nog niet hebben! Ook 
op deze site hebben we de 
officiële teksten van de 
patiëntenbijsluiters niet 
kunnen vinden.

Materiaal genoeg om in te grasduinen. Als je dan na veel wikken en wegen en 
goed overleg met je arts hebt besloten om een geneesmiddel te gaan 
gebruiken, kun je terecht op het prikbord van de medicijnpagina. Via de link 
'discussie over medicijnen' kun je daar in een forumachtige omgeving je 
ervaringen kwijt, reacties vragen aan andere gebruikers of simpelweg lezen 
wat anderen ervan vinden.
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