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Van de Redactie

Mispoes

Jaren geleden, toen elke bikini mij nog stond en ik niet zuchtend voor de 
spiegel stond in de poging een passend exemplaar te vinden, heb ik me 
eens samen met een vriendin laten overhalen tot deelname aan een heuse 
Miss-verkiezing. Wij deden voornamelijk mee omdat ons een garderobe, 
een kappersbeurt en een behandeling door een schoonheidsspecialiste 
werd beloofd. Voor armlastige 18-jarigen was dat alleen al een enorm 
prijzenpakket. Vooral omdat de douches op de camping zo koud waren dat 
wij nooit fatsoenlijk onze haren hadden kunnen wassen.

En wij meiden vonden dat natuurlijk wel ‘lachen’. Dat was het zeker voor 
het publiek op het eiland Texel. Tot Miss Texel hebben we het nooit 
geschopt. Daarvoor waren we te onhandig, klapten we te vaak dubbel van 
de lach en, eerlijk is eerlijk, waren onze maten te afwijkend. Ik met te 
brede heupen en mijn vriendin met te korte benen. 

Ik moest weer aan deze ‘grap’ 
denken toen de Nederlandse 
televisie een spot uitzond van de 
Mis(s) verkiezing. Lucille Werner, 
die vindt dat er genoeg mooie 
meiden zijn die een handicap 
hebben. Ben ik helemaal met haar 
eens. De wereld stikt van de mooie 
mensen, met en zonder handicap. 
Die zouden allemaal voor de grap 
mee kunnen doen aan de Miss Texel 
verkiezing. Want ook zij mankeren, 
net als mijn vriendin en ik, iets. 
Maar nee, er wordt een speciale 
Mis(s) verkiezing in het leven 
geroepen. 

Het treurige is dat ik daar niet aan 
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mee mag doen. Want ik ben niet 
gehandicapt met mijn te brede heupen. Ik denk dat ik maar eens een 
nieuwe verkiezing in het leven ga roepen: Mispoes. Voor alle vrouwen die 
nergens inpassen, moeders met uitgezakte buiken, vrouwen die scheef 
zijn gegroeid vanwege langdurig rolstoelgebruik, vrouwen met MS. 
Misschien komen we dan eens eindelijk tot de conclusie dat er heel veel 
mooie mensen zijn die stuk voor stuk een prijs verdienen. Vrouwen die sip 
voor de buis naar Lucille Werner zitten te kijken. Zij horen er weer niet 
bij... 

MSzien, jaargang 2007, nummer 2 (april)
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Twaalf jaar MS-onderzoek in Nederland (2)

Professor Barkhof: Niet te lang wachten met 
remmen!

Sinds de benoeming van een speciale MS-neuroloog in de persoon van prof. dr. 
Chris Polman, nu precies twaalf jaar geleden, is in Nederland sprake van 
bijzonder op de ziekte MS gericht onderzoek. In enkele artikelen wil MSzien 
antwoord geven op de vraag wat intussen is bereikt. We zijn deze serie 
artikelen in februari begonnen met professor Polman zelf. Hij geeft het stokje 
door aan de neuro-radioloog prof. dr. Frederik Barkhof.

Door: Raymond Timmermans

“Veel te lang is MS gezien als een ziekte die in eerste instantie een vrij goedaardig 
beloop heeft en pas na vele jaren haar kwade gezicht toont. We weten sinds kort 
dat dit niet correct is. Dat MS eigenlijk vanaf het begin een agressieve aandoening 
is maar dat die vaak vrij lang gemaskeerd blijft”.  

Aan het woord is prof. dr. Frederik Barkhof (1962), een 
inmiddels wereldberoemd neuro-radioloog met een grote 
deskundigheid op het gebied van MS. Hij vervolgt: “Het 
gevolg van die maskering is dat helaas veel neurologen erg 
terughoudend zijn met het voorschrijven van 
ontstekingsremmende medicijnen. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld reumatologen die vaak wel overgaan tot 
agressieve behandeling zodra röntgenfoto's afwijkingen 
aan handen en voeten laten zien, terwijl de mens die het 
aangaat zelf nog weinig klachten heeft. Als ik van mensen 
met MS de hersenfoto's vergelijk die in opeenvolgende 
jaren zijn genomen adviseer ik: wacht maar niet te lang 
met ontstekingsremmers!” 

Ja maar, als je nou de diagnose hebt gekregen dat je de vriendelijkste vorm van 
MS hebt, benigne oftewel goedaardige MS - zoals misschien wel drie op iedere tien 
mensen met MS - en je hebt weinig klachten… Dan toch voor de zekerheid maar aan 
de interferon?

“Er zijn wel goedaardige vormen van MS bekend - waarschijnlijk vooral genetisch 

Prof. dr. Fred Barkhof 
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bepaald. Maar we weten ook dat veel van de mensen met benigne MS na een langere 
tijd toch de progressieve aandoening krijgen”. Desgevraagd verwijst Barkhof naar 
een Iers onderzoek uit augustus 1999, waaraan de artsen S. A. Hawkins en C. V. 
McDonnell de conclusie verbonden, dat benigne MS vaak eerst beperkt blijft tot 
gevoels- en zichtstoornissen, maar dat de ziekte na tien jaar of langer dikwijls 
uitloopt op meer klachten. En zojuist is het resultaat bekend gemaakt van een 
Canadees onderzoek, met als een van de uitkomsten dat na twintig jaar bij bijna de 
helft van de mensen met oorspronkelijk benigne MS, de ziekte niet langer mild is.
“Dus herhaal ik: wacht niet te lang met remmen!” 

Fred Barkhof studeerde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam eerst 
tandheelkunde en filosofie alvorens te beginnen aan de studie tot medicus. Hij koos 
voor het vak van radioloog. Die maakt foto's van organen binnen het lichaam. Had 
een voorkeur voor hersenonderzoek: neuro-radiologie. Waarbij MS-goeroes als 
professor Hommes - destijds verbonden aan het universitaire St. 
Radboudziekenhuis in Nijmegen - hem steeds meer op het spoor zetten van de 
hersenziekte multiple sclerose. Raakte gespecialiseerd in de techniek van Magnetic 
Resonance Imaging (MRI), het gebruik van sterke magneetvelden en de 
radiofrequentie van golven om een goed beeld te krijgen van wat er zich binnen de 
hersenpan, de aansluitende hersenstam en het ruggenmerg bevindt.

Werkt op dat vlak nauw samen met de neurologen van het in 1998 aan de VU 
opgerichte MS Centrum Amsterdam. Is lid van de wetenschappelijke raad van de 
Stichting MS Research sinds 1996, vanaf 2003 als voorzitter. Betrokken bij 
diverse publicaties over MS en lid van menig adviesorgaan van farmaceuten van 
MS-ontstekingsremmers. Op dat lijstje staan Serono (fabrikant van het interferon 
Rebif), Biogen (van Avonex) en Teva (van Copaxone). Lid van diverse, ook 
internationale organisaties van radiologen. Heeft de supervisie over de aanmaak en 
beoordeling van jaarlijks nu naar schatting 750 MRI-scans van mensen met MS. 
Meervoudig onderscheiden op zijn vakgebied. Een snel pratende, blauwogige, kort-
geknipte Amsterdammer. Getrouwd, drie kinderen.  

Barkhof-criteria
Twijfel is geen etiket dat op hem past. Fred Barkhof zoekt zekerheden, ook bij het 
analyseren van een onzekere ziekte als MS. Over hem en zijn vak pratend zei 
professor Polman in aflevering 1 van deze serie: “De misschien wel grootste mijlpaal 
op MS-gebied is de toepassing van MRI-scans. Daardoor snappen we MS veel 
beter”.  

Diagnose stellen is volgens de inmiddels ontstane ‘Barkhof-criteria’ vooral een zaak 
van heel goed de afwijkende plekjes tellen op de foto en de diverse soorten 
afwijkingen goed definiëren. Barkhof hanteert tamelijk precieze minimale aantallen 
en minimale afmetingen van die vlekjes om tot MS te concluderen. “Mijn oude 
leermeester Hommes zei altijd: voor iemand met een hamer ziet alles eruit als een 
spijker. Hij wilde een preciezer beeld. En dat wil ik ook, en als het even kan steeds 
preciezer. Ik wil een goed onderscheid kunnen maken met andere ziektes en dus 
niet elk vlekje op de scan voor MS uitmaken. Ik wil tegen iemand met zekerheid 
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kunnen zeggen dat er geen andere oorzaak is van zijn of haar klachten dan - helaas 
- MS”. 

Een gedreven radioloog. Begint gelijk 
met het maken van schetsen, 
enthousiast, dwingend bijna, niet van 
los te komen. E-mailt intussen bijna 
net zo snel als hij praat. Beklemtoont 
dat juist op zijn vakgebied de laatste 
jaren veel is bereikt, zowel aan de 
hand van hersenscans als met 
afbeeldingen van het ruggenmerg, dit 
mede door de samenwerking met de 
Hersenbank. “Het sterke punt van ons 
werk hier in Amsterdam is het 
multidisciplinaire karakter, waardoor 
we in staat zijn een vertaling te 
maken van bevindingen van de ene discipline naar de andere. Iets wat op maar 
weinig plaatsen in de wereld mogelijk is. We zijn daardoor nu veel zekerder van 
onze zaak. Iemand hoort nu van ons veel eerder en betrouwbaarder of hij of zij 
absoluut géén MS heeft, mógelijk MS of absoluut wél MS. Daar zit niets meer 
tussen”.

Fotografeerde vroeger veel, dat verklaart wellicht zijn interesse in radiologie, het 
zichtbaar maken, visualiseren van de hersenen.  Maar nog meer onderscheidt hij 
zich van andere radiologen, doordat hij aan de hand van MRI-scans probeert het 
verloop van de ziekte - of zoals MS-medici meestal zeggen het ‘beloop’ - enigszins 
te voorspellen. “Ik wil inzicht krijgen in waarom de ziekte bij de één anders 
verloopt dan bij de ander. Dit staat vaak ver van het bed van de gemiddelde 
radioloog, maar het heeft mijn grote interesse juist.

Ik wil kunnen bijdragen aan een beter begrip van de ontwikkeling van MS, vooral 
met betrekking tot de aspecten die leiden tot invaliditeit. En ik wil dus bijdragen 
aan de geschiktste behandeling”. En juist op dat gebied denkt hij de afgelopen 
jaren met zijn Amsterdamse collega's veel te hebben bereikt. Al waarschuwt hij 
meteen voor overdrijving. “Op allerlei gebieden zijn er kleine stapjes te zien, zowel 
diagnostisch als therapeutisch… maar niet veel meer dan dat”. 

Onderzoek
Dan maar meer onderzoekscentra openen, meer MS-hoogleraren benoemen?
“Oneens: Nederland heeft een uitzonderlijk rijke cultuur van MS-onderzoek, met 
grote dank aan de Stichting MS Research. Ik denk dat Nederland te klein is voor 
meer centra van de omvang van het Amsterdamse, waarvan er in de wereld niet 
meer dan een tiental bestaan, en meer MS-hoogleraren. Alleen zou het wel goed 
zijn als er meer kleinere MS-centra komen voor vooral behandeling van mensen met 
MS”. Ruim duizend van hen komen voor behandeling geregeld naar het MS Centrum 
Amsterdam. En van de landelijk jaarlijks ruim vijfhonderd nieuwe MS-patiënten 

De neurologen van het MS Centrum Amsterdam, van 
l. naar r.: Bernard Uitdehaag, Joep Killestein, Chris 

Polman, Brechtje Jelles en Bob van Oosten. 
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meldt zich ongeveer de helft in Amsterdam voor een ‘second opinion’. 

Zou er dan misschien iets voor te zeggen zijn om de overheid te laten bepalen, dat 
alle onderzoeksprocedures in Nederland tevoren de Wetenschappelijke Raad van 
de Stichting MS Research moeten passeren. Die kan dan alle verzoeken om 
financiële steun voor onderzoek uitgebreid en zorgvuldig toetsen, de middelen 
verzamelen, inclusief de eventuele sponsoring door farmaceuten, en daarop 
bovendien strikt toezicht houden? 

“De Stichting MS Research en farmaceuten spelen vrij gescheiden rollen bij het 
MS-onderzoek en ik vind het uitstekend dat die goed gescheiden zijn. In 
tegenstelling tot de gangbare opinie en die van journalisten is er volgens mij niets 
mis met onderzoek dat gefinancierd wordt door farmaceuten, mits dat maar aan 
bepaalde, controleerbare criteria voldoet. Bij de VU hebben wij een aantal heel 
duidelijke criteria om onze onafhankelijke rol te bewaren.

Zonder de financiële steun van farmaceuten zou het welhaast onmogelijk zijn om 
onderzoek te doen waarbij diverse centra in de wereld betrokken zijn. Ik zou er 
absoluut geen voorstander van zijn als MS Research middels zijn wetenschappelijke 
Raad hier iets over te zeggen zou krijgen… maar ik zie daar ook geen enkele 
noodzaak toe. Los daarvan: de financiering van onderzoek is op zichzelf een steeds 
groter probleem.

En nog eens wat: De ambtelijke molen, met name de hoeveelheid tijd en energie die 
verloren gaat om fondsen te verwerven, ze te beheren, en erover te rapporteren… 
Als hoogleraar heb je het gevoel dat je voornamelijk met management bezig bent, 
terwijl je kwaliteiten waarschijnlijk toch meer liggen op het gebied van creatief 
onderzoek. Gelukkig word ik hierin bijgestaan door een groot aantal zeer 
gemotiveerde administratieve en wetenschappelijke collega’s die het leed zoveel 
mogelijk proberen te verzachten”.  

Atrofie
Dus snel terug naar de ziekte MS en Barkhofs meest recent verworven kennis 
daarvan. Met zijn ‘we weten sinds kort dat MS eigenlijk vanaf het begin een 
agressieve aandoening is, die vaak vrij lang gemaskeerd blijft’, leunt hij mede op 
onderzoek van drs. Bas Jasperse van zijn eigen VU. Bij dat onderzoek was ook 
Barkhof zelf betrokken. Jasperse rapporteerde, dat de mate waarin bij mensen 
met MS hersenweefsel blijkt verloren te gaan - atrofie - samen met de 
uitgebreidheid van de ontstekingen – het ontstaan van laesies - de snelheid bepaalt 
waarmee hersenfuncties aangetast raken en dus waarschijnlijk ook de mate van 
invaliditeit op langere termijn.

“Met die gegevens kun je het beloop deels voorspellen en daarop een behandelplan 
baseren”. Op die lijn zit Barkhof al een tijdje. In april 2005 betoogde hij in het 
blad Rondom MS van de Stichting MS Research: “Bij MS wordt de myelinelaag 
rondom de zenuwweefsels aangetast. Maar de MRI-scans laten zien dat er meer 
aan de hand is. Er is ook sprake van verlies van hersenweefsel. Dat is bij mensen 
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met MS groter dan bij gezonde mensen. In de eerste fase van MS compenseer je 
dat nog door andere cellen aan te spreken, meer cellen aan te maken en zo. Maar in 
een bepaalde fase van de ziekte lukt het je niet meer om dat verlies aan 
hersenweefsel te compenseren en dan ga je langzaam achteruit”.  

Een theorie waar hij nog steeds volkomen achterstaat. “Er is verband tussen de - 
met behulp van MRI-scans zichtbaar te maken - beschadigingen van het 
hersenweefsel en de bij MS passende klachten. Hoe meer hersenweefsel weg is 
hoe sneller mogelijk een volgende klacht komt”.

Typisch de Amsterdamse school?
“Mogelijk. Maar als je het dan toch eens uit een andere dan de Amsterdamse hoek 
wilt horen, ga dan naar het MS-centrum in Rotterdam. Voor de hand ligt wat mij 
betreft Rogier Hintzen van de Erasmus-universiteit”. 

Die is dus de volgende in de serie. 

MSzien, jaargang 2007, nr.2 - Rubriek: ONDERZOEK
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Eerste hoogleraar Europees Gehandicaptenrecht

Pleidooi voor één miljoen handtekeningen

Lisa Waddington (1966) geboren in Engeland, gepromoveerd in Florence en nu 
hoogleraar Europees Gehandicaptenrecht aan de Universiteit Maastricht. Voor 
die post is ze voorgedragen door het Europees Disability Forum (EDF). Eén van 
haar kerntaken is het vormgeven van Europees beleid op het terrein van 
gehandicaptenrecht. Hoe ziet de juridische positie van mensen met een 
handicap er anno 2007 uit?

Door: Nora Holtrust

‘Van Rome naar Nice in een rolstoel’ is de titel 
van de oratie van bijzonder hoogleraar Lisa 
Waddington tijdens de aanvaarding van haar 
ambt aan de juridische faculteit in Maastricht. 
Lisa’s leven tot nu toe zou je ook een reistitel 
kunnen geven: Van Birmingham via Florence 
naar Maastricht. Lisa is een echte Europeaan 
én de eerste hoogleraar op het terrein van 
Europees Gehandicaptenrecht in Europa. 

Tijdens haar studie in Birmingham gebruikt 
Lisa haar vakanties om mensen met een – soms 
dubbele – handicap als vrijwilliger te helpen.  Dat werk geeft haar veel voldoening 
maar ze maakt ook meteen in de  praktijk mee hoe gehandicapte mensen dikwijls te 
maken krijgen met allerlei extra problemen of, zoals Lisa zegt, “met extra 
uitdagingen”.  

Nadat zij haar studie Recht en Politiek in Birmingham cum laude heeft afgesloten, 
schrijft Lisa een onderzoeksvoorstel om een promotieplaats in Florence te 
bemachtigen bij het Europees Universitair Instituut, een universiteit gefinancieerd 
door de Europese Unie. Ze kiest voor het onderwerp gehandicaptenbeleid en 
promoveert in 1993. De titel van het proefschrift luidt: “More Disabled than 
others; the employment of disabled people within the European Community”.

Maastricht
Lisa besluit na haar promotie niet terug te gaan naar Engeland. “In die tijd was 

Van Rome naar Nice in een rolstoel 
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Engeland nog in de greep van het ‘Thatcherism’ met een conservatieve regering 
onder leiding van John Major. Ik vond Engeland op dat moment geen aantrekkelijk 
land om te wonen. Nederland bood anno 1993 een veel socialer klimaat en dat trok 
me meer. Helaas merk je dat Nederland de laatste jaren steeds meer opschuift in 
de richting van Engeland”, merkt Lisa op. “De maatschappij is veel harder 
geworden, zoals al die herbeoordelingen van mensen in de WAO of de behandeling 
van immigranten”.  

Het wordt dus Nederland. Daar combineert Lisa haar werk aan de Maastrichtse 
Universiteit met een baan in Brussel en staat zij in 1997 aan de wieg van de 
oprichting van het European Disability Forum (EDF). “Vóór 1997 bestaan er wel 
organisaties die zich bezig houden met de rechten en belangen van mensen met een 
handicap, maar dat zijn organisaties die zich van bovenaf over het probleem buigen; 
geen organisaties waar de mensen met een handicap zelf in zijn vertegenwoordigd”, 
benadrukt Lisa.  

Mede dankzij veel lobbywerk en de hulp van het 
Europees Parlement is het EDF het eerste 
onafhankelijk platform waarin nationale en Europese 
organisaties van mensen met een handicap - of ouders 
van kinderen met een handicap - rechtstreeks zijn 
vertegenwoordigd en zegt Lisa, “ik ben er trots op 
dat ik deel uitmaak van het EDF”. 

Direct na de oprichting begint het EDF met een 
stevige lobby met als doel dat mensen met een 
handicap een plaats krijgen in Europese regelreving. 
De samenwerking tussen enkele landen in Europa is in 
1957 begonnen met het Verdrag van Rome. Sindsdien 
zijn vele nieuwe verdragen met nieuwe afspraken 
tussen de landen gemaakt. Een hoogtepunt is het 
Verdrag van Maastricht (1993), waarin de Europese Gemeenschap (EG) verandert in 
de Europese Unie (EU). Een verandering die inhoudt dat meer landen tot Europa 
kunnen toetreden.

Doorbraak
“De eerste grote campagne van de EDF had als doel ervoor te zorgen dat in het 
verdrag volgend op dat van Maastricht het onderwerp ‘handicap’ een plaats zou 
krijgen. Immers pas nadat er een Verdrag is dat de basis legt, kan de Europese 
Commissie wetgeving maken die het verbied om onderscheid te maken tussen 
mensen met en zonder handicap” doceert Lisa. “Nederland was destijds voorzitter 
van de Europese Unie en ik herinner me bijvoorbeeld nog dat wij een afspraak 
hadden met Michiel Patijn, staatssecretaris van Europese Zaken, om de noodzaak 
van zo’n artikel in het Verdrag te bepleiten”.  

De lobby heeft succes en als het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 in werking 
treedt, maken mensen met een handicap voor het eerst uitdrukkelijk deel uit van 

Bijzonder Hoogleraar  
Lisa Waddington 
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een Europees Verdrag.”Een echte doorbraak”, meent Lisa, “want zonder artikel 13 
Verdrag van Amsterdam was het praktisch onmogelijk om Europees 
gehandicaptenbeleid te ontwikkelen, laat staan wetgeving”. 

Sinds het in werking treden van het Verdrag van Amsterdam is er de nodige 
vooruitgang geboekt. “In 2000 heeft de Europese Commissie van haar nieuwe 
bevoegdheid gebruik gemaakt om een wet aan te nemen die discriminatie van 
mensen met een handicap verbiedt op het terrein van de arbeid. Deze wet geldt 
voor de hele EU met als gevolg dat alle 27 lidstaten een wet moesten maken die 
discriminatie van gehandicapten bij de arbeid  verbied. Voordat het Verdrag van 
Amsterdam in werking trad hadden alleen Ierland, Engeland en Zweden zo’n wet. 
Nu dus alle 27 lidstaten. Een mooi resultaat, toch”? merkt Lisa op. “De Nederlandse 
Wet Gelijke Behandeling voor mensen met een handicap of chronische ziekte is ook 
een rechtstreeks gevolg van de EU-wet.  

Andere wettelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld een Europese wet die 
discriminatie verbiedt van mensen die per vliegtuig reizen. 
Luchtvaartmaatschappijen moeten mensen met een handicap aan boord nemen en 
voor voldoende assistentie zorgen, zonder extra kosten te berekenen. Er is ook 
wetgeving voor de aankoop van bussen en treinen. Dat soort vervoersmiddelen 
moeten op den duur ook aan allerlei regels voldoen. Maar voordat dát is geregeld... 
dat duurt dus nog wel even”, verzucht Lisa.

Hoogleraar
De rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht benoemt Lisa eind 2004 tot 
bijzonder hoogleraar Europees gehandicaptenrecht. De leerstoel is ingesteld door 
het EDF. In haar oratie, enkele maanden later, spreekt zij over de vele nadelen die 
de 1.600.000 mensen in Nederland met een fysieke of verstandelijke beperking 
ondervinden.  

”Er is inmiddels dus wel enige wetgeving tot stand gekomen, met name op het 
terrein van de arbeid”, zegt Lisa, “maar aan de handhaving van deze wetgeving is 
nog veel te weinig gedaan. Als je als gehandicapte werknemer te maken krijgt met 
discriminatie moet je naar de rechter om je gelijk te krijgen. Dat is moeilijk, vaak 
emotioneel en het kost veel tijd en geld. Je zou bijvoorbeeld wetgeving moeten 
maken waarbij werkgevers er voor moeten zorgen dat ze – naar verhouding 
natuurlijk – voldoende mensen met een handicap in dienst hebben. Een wet die de 
overheid kan handhaven in plaats van dat jij als individu naar de rechter moet 
stappen. De wetgeving in landen zoals Canada, Amerika en Engeland laten zien dat 
het kan”.

Nadat Lisa op 1 april 2005 haar oratie heeft uitgesproken is het een hele tijd stil 
rond haar persoon. Pas een jaar later gaat zij weer voorzichtig aan het werk. De 
hoogleraar Gehandicaptenrecht heeft zelf een chronische ziekte gekregen en is 
daardoor lang uit de running geweest. Maar Lisa is een doorzetter en ondanks haar 
chronische ziekte is ze – zij het in een wat lager tempo -  nu weer aan het werk. 
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European Disablity Forum
De EFD bestaat tien jaar en volgens Lisa “mag de 
organisatie erg trots zijn op wat zij in de afgelopen 
tien jaar heeft bereikt”. De EDF spant zich nu in om 
discriminatie van mensen met een handicap ook op 
andere tereinen dan de arbeid aan te pakken, zoals 
gelijke toegang tot goederen en diensten, onderwijs 
en informatie. Op verzoek van het EDF heeft Lisa een 
wetsvoorstel gemaakt om dat doel te bereiken. Doel 
van het EDF is dat dit wetsvoorstel door de Europese 
Commissie wordt overgenomen.

Het EDF voert momenteel een grote campagne en wil 
in heel Europa één miljoen handtekeningen 
verzamelen om te ondersteunen dat dit wetsvoorstel de nieuwe standaard in 
Europa wordt. In oktober zullen tijdens een grote manifestatie in Brussel, de 
hopenlijk één miljoen handtekeningen aangeboden worden aan de Europese 
autoriteiten. Lisa hoopt “dat de campagne om één miljoen handtekeningen te 
verzamelen een groot succes wordt en dat we op korte termijn over Europese 
wetgeving zullen beschikken die niet langer de discriminatie van mensen met een 
handicap op wat voor terrein dan ook zal tolereren”.

MSzien, jaargang 2007, nummer 2 (April)

Teken de petitie 

Teken de petitie op:
www.1million4disability.eu
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Tien vragen aan… 

Raymond Timmermans, oud-hoofdredacteur MSzien

Raymond Timmermans (60) is journalist. Onlangs zestig geworden. Geboren 
Maastrichtenaar maar getogen Hagenaar. Getrouwd met Thea. Begon in ’69 
met bladen voor middenstanders en maakte later met drie andere collega’s de 
personeelskrant voor de PTT. Zijn vriend Louis Weltens - de laatste jaren zijn 
journalistieke rechterhand als eindredacteur van MSzien - spoorde hem aan om 
voor een echte krant te gaan werken.

Zo kwam Raymond bij de Haagsche Courant, waar hij onder meer stadsredacteur en 
chef binnenland werd. In ’88 stapte hij over naar Radio West - nu RTV West - om 
er programmaleider en plaatsvervangend hoofdredacteur te worden. En toen werd 
in maart ’89 bij hem MS geconstateerd. Raymond had geen gevoel meer in z’n 
vingertoppen, zag dubbel, had  algehele uitval en last van vermoeidheid. Allemaal 
zaken die zo kenmerkend zijn voor MS.

Door: Hanneke Douw 

“Ik heb naar nu blijkt de benigne vorm van MS, 
een aanval en daarna lange tijd stabiel”, zegt hij. 
Wie hem ziet lopen denkt geen moment aan een 
man met een chronische aandoening. Ietwat 
huppelend, altijd bezig, veel verhalen en 
schijnbaar onvermoeibaar”. Maar 's middags ga ik 
plat, wat er ook gebeurt. Tussen 2 en 4 gaat bij 
mij het licht uit. Daarna kan ik weer veel hebben”. 
Raymond werd in 2002 volledig arbeidsongeschikt 
verklaard maar bleef op eigen initiatief bij de 
omroep tot september 2003. Daar is hij nu 
intussen met pensioen. 

Vrijwel vanaf het begin van zijn ziekte heeft 
Raymond zich vrijwillig ingezet voor zijn 
lotgenoten. Hij stond aan de wieg van het blad 
MenSen van de MSVN, schreef veel artikelen 
voor de stichting MS Research en legde samen 
met Nora Holtrust de basis voor MSweb. Inmiddels dé website voor mensen met 

Raymond Timmermans 
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MS.
Het is ondoenlijk om hier alle werkzaamheden van Raymond te beschrijven. Hij is 
een workaholic in hart en nieren. Tikt nog met twee vingers, laat makkelijk dingen 
vallen en als hij in de keuken staat wordt het een zooitje. Maar toen bij zijn 
geliefde Thea in mei 2006 een ernstige aandoening werd geconstateerd, deed 
Raymond een flinke stap terug voor wat betreft zijn vrijwilligersactiviteiten. 
Genieten met Thea van elke dag die ze samen hebben, dat heeft nu de hoogste 
prioriteit.

Aan Raymond de tien vragen dit keer. Omdat hij veel te vertellen heeft, 
maar ook een beetje om hem te bedanken voor al die jaren van 
belangenloze inzet voor zijn lotgenoten.

1. Wat voor iemand ben jij? Hoe zou je jezelf karakteriseren?
“Een workaholic. Ik had een 25-uursklok in mijn lijf, dus elke dag een uur extra. 
Maar zeven uur slaap nodig. Nog steeds trouwens, ondanks mijn MS. Als ik 's 
middags maar ga liggen. Verder van jongs af aan een huismus. Maar ook, wat je 
misschien niet zou verwachten, een romanticus. Schrijf al sinds jaar en dag 
gedichten en heb nog plannen voor heel wat boeken. Verveel me nooit”. 

2. Wat ben je van beroep?
“Journalist. Ofschoon van beroep... Ik ben misschien wel journalist van geboorte. 
Als jongen van acht zat ik al vaak aan het raam de voertuigen te tellen die langs 
kwamen om die aantallen in zelf verzonnen categorieën drukte te noteren in mijn 
dagboek. Ook hield ik elke dag bij wat voor weer het was, hoeveel graden, of de zon 
scheen en ook dat ging het dagboek in”. 

3. Hoelang heb je al MS?
“Sinds 1989”.

4. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd?
“Ja, om te beginnen wat mijn loopbaan betreft. Het was de bedoeling dat ik 
hoofdredacteur zou worden van Radio TV West. Mooi niet dus. Verder maakte het 
vooral verschil in mijn ritme. Ik deed al aan timemanagement, ook voor mijn werk, 
maar met MS doe ik dat nog veel consciëntieuzer. Ik maak voor elke dag een 
agenda - in mijn computer. Geen punt als ik aan iets niet toekom; dan schuif ik het 
gewoon door naar de volgende dag”. 

5. Hoe komt het dat je actief bent geworden voor lotgenoten met MS?
“Van begin af aan heb ik meer willen weten van de ziekte en daarom wilde ik contact 
met lotgenoten. Zo kwam ik op het maandelijkse spreekuur van de MSVN-groep 
Zoetermeer terecht in het Lange Land ziekenhuis van Zoetermeer. En via hen bij 
het hoofdkantoor van de MSVN in Den Haag. Informatie over de ziekte vind ik van 
groot belang. Daarom heb ik me bij de MSVN gemeld als redactielid van MenSen, 
dat toen net als blad was begonnen”. 
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6. Waarom ben je juist actief geworden voor MSweb en niet bijvoorbeeld 
voor het Nationaal MS Fonds of MSi?
“Het Nationaal MS Fonds vind ik een te betreuren afgesplitste splinter van de 
MSVN. En dat ze ook onderzoek initiëren en daarvoor geld ophalen, laat dat toch 
aan MS Research over! En waarom meer dan één patiëntenorganisatie in Nederland 
voor een ziekte waaraan maar tussen de 12.000 en 16.000 mensen lijden. 
Overdreven en onverstandig, want het is duurder en maakt je allebei afzonderlijk 
minder krachtig. Dus wat patiëntenorganisatie betreft lijkt mij de MSVN als 
grootste te verkiezen en scoort MSi voor mij het laagst. Bovendien richt die zich 
vooral op het alternatieve circuit, waarbij ik mijzelf niet thuis voel. 

MSweb is niet zozeer een patiëntenorganisatie als wel een organisatie van en voor 
mensen met MS. Informeren staat bovenaan. Een idee dat ik mede heb 
vormgegeven. Dat is uit de redactie van MenSen ontstaan. Ik ben ook bestuurslid 
van de Stichting Vrienden MSweb. Nadat het bestuur van de MSVN had besloten 
dat MenSen een ander blad moest worden, is de redactie daar met mij opgestapt 
en ben ik actief gebleven voor MSweb en dus ook voor MSzien en MS Research”. 

7. Wat is het leuke of bevredigende aan jouw werk voor MSweb? 
“Voor het uitoefenen van mijn oorspronkelijke vak had ik geen kracht meer. Maar 
het journalistieke métier heb ik nog  wel ten dienste kunnen stellen van mijn 
lotgenoten. Dat gaf me een heel goed gevoel en ik kreeg er vaak veel waardering 
voor, zowel van artsen als van lezers. Maar ook van een organisatie als MS Research 
bijvoorbeeld. Er valt over ziekte en gezondheid en dus ook over MS veel uit te 
zoeken en te schrijven. Publieke media doen dat nauwelijks of in elk geval niet goed. 
Ik ben blij met het idee die leemte iets te hebben kunnen opvullen”. 

8. Ben je niet bang dat door dit vrijwilligerswerk je wereld nog meer 
wordt bepaald door MS?
“Eigenlijk valt het wel mee. Ik heb altijd geprobeerd er van alles naast te doen. En 
ik vind schrijven over mensen heel leuk en zinvol. Of het nou ministers zijn, 
kunstenaars of mensen met MS. Maar door omstandigheden vind ik het nu wel tijd 
om mijn MS-werk af te bouwen”. 

9. Wat zou je ervan vinden als er, nu er geen militaire dienstplicht meer 
bestaat, een sociale dienstplicht komt?
“Helemaal voor! Jonge mensen leren zich dienstbaar voor anderen te maken en zien 
hoe leuk dat eigenlijk is”.

10. Gesteld dat iedereen op zijn 18e bij het gemeentelijk loket een ziekte 
of handicap zou moeten kiezen, welke kwaal zou jij dan hebben gekozen?
“Welke idioot heeft nou zo’n vraag verzonnen? Oh ja, ikzelf geloof ik! 

Toch is het iets waar ik wel eens over nagedacht heb. Stel je moet geopereerd 
worden en de chirurg komt je vertellen dat aan de operatie het risico verbonden is 
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dat je ofwel blind wordt of doof… dat je de keus hebt. Een moeilijke zaak, maar als 
me dat op mijn 18e zou gebeuren zou ik voor blind kiezen. Nooit meer iets kunnen 
horen zou ik heel erg vinden terwijl ik wel al iets gezien heb en bovendien misschien 
nog dingen kan voelen. 

Met MS heb ik leren leven, dus daarom zou de keus MS misschien nog niet zo gek 
zijn.
Maar het liefst zou ik de ziekte van mijn vrouw Thea willen overnemen. Kan dat ook, 
mevrouw van het loket? Thea kreeg anderhalf jaar geleden te horen dat ze 
Myelofibrose heeft, een chronische beenmergziekte. Ik vond en vind dat niet 
eerlijk. Zij heeft al meer dan 18 jaar moeten leven met iemand die MS heeft en 
dan krijgt ze nu zelf nog eens zo’n energievretende ziekte. Doe mij die maar. Ik 
ben aan dat euvel al een beetje gewend”.

MSzien jaargang 2007 nummer 2 (april).
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Marga Nijenhuis blikt terug 

Het belang van MS-onderzoek 

De Stichting MS Research is in 1980 opgericht voor de stimulering en 
financiering van wetenschappelijk onderzoek naar MS. Met als doel het 
opsporen van de oorzaken van MS en het ontwikkelen van effectieve 
behandelwijzen. Daarvoor zoekt MS Research naar goede onderzoekers én de 
middelen om die onderzoekers te betalen. In 2001 kan MS Research zich een 
professionele onderzoekscoördinator, in de persoon van Marga Nijenhuis (1963) 
veroorloven. Na zes jaar stapt Marga nu op, ze heeft een andere baan. In dit 
artikel blikt ze terug op haar werk bij MS Research.

Door: Nora Holtrust 

De stichting MS Research is de oudste 
organisatie in Nederland die zich bezighoudt met 
de ziekte multiple sclerose. In 1980 opgericht 
onder de naam Stichting Vrienden MS Research 
was en is het doel altijd hetzelfde gebleven: de 
financiering van wetenschappelijk onderzoek 
naar MS in de hoop daarmee de middelen te 
vinden om de ziekte effectief te bestrijden.  

Van meet af aan heeft het bestuur van de 
stichting zich laten adviseren op het terrein van 
fondsenwerving en beleggingen, zeg maar de 
inkomstenkant. Maar ook aan de uitgavenkant 
laat het bestuur zich adviseren en wel door een Wetenschappelijke Raad (WR). In 
de WR zitten zo’n twaalf onderzoekers en artsen. De meesten afkomstig uit 
Nederland, van verschillende disciplines en van verschillende universiteiten. Sinds 
2002 maken ook buitenlandse adviseurs deel uit van de WR om 
belangenverstrengeling te voorkomen.  

Professionele ondersteuning
In 2001 kreeg de Wetenschappelijke Raad voor het eerst professionele 
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ondersteuning, in de persoon van Marga Nijenhuis. Marga studeerde scheikunde aan 
de VU met als hoofdvak biochemie. Na haar afstuderen in 1986 kwam ze terecht 
bij het Nederlandse Kankerinstituut, waar ze haar promotieonderzoek deed op het 
terrein van immunologie. Na haar promotie kon ze een postdoc-aanstelling bij het 
Duitse kankerinstituut in Heidelberg krijgen, ook op het terrein van immunologie. 
Toen die postdoc-aanstelling afliep, wilde ze weer terug naar Nederland en kwam 
terecht in Utrecht. Daar zochten ze iemand voor hersenonderzoek, ook weer een 
postdoc-aanstelling. “Werken in de wetenschap heeft als nadeel dat je vaak op 
projectbasis werkt en daarom geen vaste baan hebt. Inmiddels had ik mijn vriend 
leren kennen en die had zoiets van, tja elke drie jaar verhuizen, kun je niet eens 
naar een andere baan omkijken?...”, zegt Marga. 

Marga solliciteerde bij MS Research op de baan van onderzoekscoördinator, een 
nieuwe functie bij deze instelling. Het leuke van die baan vindt ze “dat je toch bij 
het onderzoek betrokken blijft en je je achtergrond kunt gebruiken in de 
contacten met de onderzoekers”. 
Al heeft Marga zelf nooit MS-onderzoek gedaan , ze heeft wel onderzoek verricht 
op het gebied van immunologie, zeg maar het afweersysteem en in een groep 
gewerkt waar ze hersenonderzoek deden. “Ik had dus een achtergrond waardoor ik 
me heel snel kon inwerken” vertelt Marga.  

Begeleiding
Haar werk bij MS Research was zo’n beetje alles wat met onderzoek te maken 
heeft. Bijvoorbeeld de begeleiding van de onderzoeksprojecten. Een project begint 
met een aanvraag aan de WR. De onderzoekers met de beste projecten krijgen een 
uitnodiging van de WR om het project verder uit te werken en vervolgens gaat het 
ter beoordeling naar twee buitenlandse referenten. Het oordeel van de 
buitenlandse referenten komt terug bij de WR en die maakt een prioriteitenlijst 
van alle aanvragen. Uiteindelijk beslist het bestuur hoeveel projecten er in een 
bepaald jaar gehonoreerd kunnen worden.  

Voor Marga is het werk dan nog niet klaar. Zij volgt de mensen die op de projecten 
werken. Zorgt ervoor dat MS Research op tijd een verslag van het onderzoek 
krijgt en dat de projecten hun geld krijgen. Dan spreek je wel over zo’n 35 tot 40 
lopende projecten. Kleine projecten van één jaar maar ook projecten van drie of 
vier jaar.

Die projecten zijn sinds de komst van Marga op een overzichtelijke manier bij 
elkaar gezet in het zogenoemde Wetenschapskatern. Marga: “Het 
wetenschapskatern is op onderwerp gerangschikt, want dan krijg je ook een idee 
van wát en hoeveel we nu eigenlijk doen en dat alles in leesbaar Nederlands. Ook al 
lees je niet alles, je krijgt toch een beeld van wat er wordt gedaan. En als je in een 
bepaald gebied geïnteresseerd bent, kun je daarover verder lezen. De eerste keer 
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dat ik het wetenschapskatern maakte was best een gigantische klus. Maar nu het 
eenmaal is opgezet valt het wel mee, al zijn het natuurlijk toch altijd wel tegen de 
40 projecten”.  

Onderzoekslijnen
MS Research zet zelf geen onderzoekslijn uit, 
vertelt Marga, want dan moet je wel een idee 
hebben waar het onderzoek naar toe moet. 
“Dat is moeilijk om aan te geven en de 
verwachting is ook dat er sprake zal zijn van 
een combinatie van lijnen. Bovendien, als MS 
Research onderzoek zou uitzetten kost ons dat 
veel meer geld. Als opdrachtgever moet je dan 
niet alleen de onderzoeker betalen maar ook 
de begeleiding. En je wordt BTW-plichtig. Nu 
betalen we alleen de onderzoeker en een klein 
beetje projectgebonden kosten. De sturing 
komt dus van de onderzoekers zelf”.

Het door MS Research gesteunde onderzoek is 
zeer gevarieerd. Zo is er natuurlijk onderzoek 
naar het ziekteproces maar ook naar het afweersysteem, de bloed-hersenbarrière 
en de myelinevormende cellen.  
Volgens Marga komt er de laatste tijd steeds meer aandacht voor beschadiging van 
zenuwcellen. En terecht. “Ik denk dat dát een steeds belangrijker onderzoekslijn 
wordt. De medicijnen zijn tot nu toe heel erg gericht op beïnvloeding van het 
immuunsysteem, maar dat blijkt vooral te werken bij mensen met de zogeheten RR 
of relapsing remitting vorm van MS. Mensen met progressieve MS hebben daar 
relatief weinig aan. Bij hen speelt de beschadiging van de zenuwvezels een veel 
belangrijker rol. Ik denk dan ook dat het heel belangrijk is dat het onderzoek ook 
die richting opgaat”. 

Moeilijk
Onderzoek gericht op het vinden van de oorzaak van MS is moeilijk, zegt Marga. 
Onderzoekers moeten dan in een vroeg stadium in de hersenen van mensen kijken. 
Dat kan meestal alleen pas na hun dood. “Stel dat iemand jong doodgaat en je een 
beschadiging in de hersenen aantreft, kun je dan zien of het een MS-ontsteking is 
of dat iets een MS-ontsteking zou zijn geworden als de persoon niet was 
doodgegaan? Wat zich aan het begin van een ziekteproces afspeelt is lastig om te 
zien. Onderzoekers proberen wel naar de factoren te kijken die MS zouden kunnen 
veroorzaken. Dat proberen ze ook bij andere ziekten die met veel factoren te 
maken hebben zoals kanker. Ze kunnen dan zeggen: ‘Dit verhoogt de kans’ of, ‘als je 
dit hebt meegemaakt en je hebt die genen, dan’... Maar dit soort onderzoek is 
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moeilijk omdat MS relatief weinig voorkomt. Maar bij één op de 1000. Je zult dus 
echt een hele grote groep mensen vanaf jonge leeftijd moeten volgen”

Wat Marga heel belangrijk vindt voor het onderzoek zijn de onderzoeksdagen die 
MS Research jaarlijks organiseert. Bijna alle MS-onderzoekers van Nederland en 
Vlaanderen komen naar die dagen om van elkaar te horen waar ze mee bezig zijn. 
Daaruit ontstaat regelmatig samenwerking. Er is ook elk jaar een groot Europees 
congres, ECTRIMS, waar met name de groepsleiders van het onderzoek aan het 
woord komen. Op de onderzoeksdagen die MS Research organiseert willen we dat 
vooral de jonge onderzoekers aan het woord komen. 

Nieuwe baan
De baan bij MS Research was Marga’s eerste vaste baan. Ze heeft daarom lang 
geaarzeld of ze weer zou gaan solliciteren. Maar dat heeft ze uiteindelijk toch 
gedaan. “Ik ga nu naar de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie, de KNMP in Den Haag”, vertelt Marga. “Wat ik ga doen is eigenlijk 
een beetje hetzelfde als wat ik nu doe, dingen opzoeken in de medische literatuur 
en dat netjes opschrijven en dat wordt dan weer voorgelegd aan anderen. Het gaat 
dan vooral om een database, de KNMP Geneesmiddelenstandaard, die apothekers 
gebruiken. Daar moeten contra-indicaties voor medicijnen inkomen, bijwerkingen en 
andere waarschuwingen. Werk met een directe toepassing en dat spreekt me wel 
aan. Maar ik vind het wel jammer dat ik bepaalde aspecten van mijn baan die ik leuk 
vind nu achter me moet laten”.  

MSzien, jaargang 2007, nummer 2 (April)
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Cox Habbema speelt: 

Nee heb je…

Cox Habbema speelde de afgelopen maanden in kleine theaterzalen, ziekenhuizen en 
verpleeghuizen de theatermonoloog Nee heb je. De monoloog is een bewerking van 
het gelijknamige boekje dat Renate Rubinstein schreef over haar leven met MS. Op 
12 april werd Nee heb je opgevoerd in het kleine theater Cultura te Ede. Marja 
Morskieft was erbij.

Door: Marja Morskieft 

“En nu kan ik nooit meer naar de Bijenkorf…” 
Deze zin mompel ik wel eens als zich weer een 
grilligheidje van mijn ziekte manifesteert. Ik heb de zin 
onthouden uit het eerste boek dat ik las, nadat ik de 
diagnose MS had gekregen. En hoe beroerd ik me ook 
onder die noodlotstijding voelde, ik werd getroost door 
die mooie stukjes van Renate Rubinstein in Nee heb je….
Niets ontziend, eerlijk, intiem en vol zelfspot beschrijft 
ze haar leven met MS bijna als een belevenis om jaloers 
op te zijn. Ik voelde me, gek genoeg, bemoedigd door die 
stukjes. Als zij er zulke prachtige en humoristische 
observaties over kon maken, wie was ik dan om me te 
beklagen? 
Het boekje staat boven mijn bed, ik herlees het 
regelmatig. Het is een reisgenoot geworden. 

Renate Rubinstein 
Eerst even iets over Renate Rubinstein. In Berlijn geboren in 1929, moest Renate op 
jonge leeftijd met haar ouders voor de oprukkende nazi’s vluchten. Via Londen kwam het 
gezin in Amsterdam terecht. Haar vader werd alsnog opgepakt door de Duitse bezetter 
in 1940 en naar Auschwitz afgevoerd. 

Vanaf 1962 schreef Renate onder het pseudoniem Tamar (palmboom) een vlijmscherpe 
column in Vrij Nederland, die voor heftige polemieken met andere columnisten en 
schrijvers (W.F. Hermans) zorgde. Zelf zegt ze daarover in Nee heb je: “Alles wat je in 
die tijd in progressieve kampen niet mocht zijn was ik: anti- communistisch, pro-
Amerikaans, anti- IKV.” In 1977 wordt bij haar MS geconstateerd. Jarenlang houdt ze 
dit uit de publiciteit, bang dat ze niet meer serieus genomen wordt in haar politieke 
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stellingnames. “Niet goed snik” zoals ze het zelf zegt. Een interview met Adriaan van 
Dis, die haar uitdaagt het vreselijke woord uit te spreken, doet haar inzien dat het 
beter is de waarheid onder ogen te zien en te benoemen.  

Cox Habbema
Cox Habbema (1944) is bekend als actrice in Nederland en Duitsland, schrijfster van 
Koffer in Berlijn, directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg, ambassadrice van de 
Stichting MS Research sinds 1996 maar ook vriendin van Renate Rubinstein. Wie zou het 
boek van Renate beter voor het voetlicht kunnen brengen dan zij? 

“Sinds haar dood, of eigenlijk al sinds ik het boek gelezen heb, wilde ik er een 
theatermonoloog van maken” vertelt Cox me voor de voorstelling in Ede. De 25 jarige 
verjaardag van de Stichting MS Research was een goede aanleiding om er een klein 
tourneetje van te maken, dat Cox uitdrukkelijk opdraagt aan Renate Rubinstein. De 
opbrengsten zijn bestemd voor de Stichting. 

Cox kent Renate uit de tijd dat ze directeur was van de 
Stadsschouwburg in Amsterdam. “Ze kwam met Annie 
MG Schmidt, die bijna blind was, op haar stepje naar de 
schouwburg. Ik zorgde dat de loge voor hen toegankelijk 
was, met een plank. Dan zaten die twee daar, de lamme 
en de blinde zoals ze zelf zeiden, de blitz te maken en 
te gebaren naar de zaal” vertelt ze, nog nagenietend. 
Cox Habbema zorgde ervoor dat de schouwburg 
toegankelijk werd gemaakt door middel van een lift. 
“Dat was nog niet zo eenvoudig in zo’n oud pand, maar ik 
vond het belangrijk dat iedereen, oud of gehandicapt 
van een voorstelling zou kunnen genieten. Het leven is al 
zwaar genoeg voor mensen die wat hebben, je hoeft ze 
niet ook nog eens te beknotten in hun 
bewegingsmogelijkheid,” zegt Habbema. 

Toilet
Tijdens haar voorstelling houdt Habbema rekening met het feit dat mensen met MS 
veelvuldig het toilet moeten bezoeken. ”Als er dan iemand opstaat, wat natuurlijk niet 
gebruikelijk is tijdens een voorstelling, wijs ik ze vriendelijk naar het toilet. Er zitten 
namelijk veel mensen met MS of mensen die connecties hebben met MS in de zaal. De 
herkenning is bijna te voelen. Ik merk ook dat het vaak doodstil is, doordat mensen hun 
leven op toneel voorgespeeld krijgen .Ik krijg ook vaak vragen na de voorstelling.” 

Na de voorstelling, die voor mij en veel zaalgenoten een ‘feest’ van herkenning was, vraag 
ik Cox Habbema of ze nu ook een andere kijk heeft gekregen op ziekte en afhankelijk 
zijn. “Nee, zegt ze, ‘ik neem het leven zoals het komt. Als iemand zegt: ik heb hier last 
van, dan ga ik kijken wat je eraan kunt doen, hoe je het kunt oplossen, om het leven zo 
aangenaam mogelijk te maken. Ik vind dat mensen die ziek zijn zoveel mogelijk hun eigen 
leven moeten kunnen leiden, daarin probeer ik ze te steunen. Léven, dat is het 
belangrijkste.” 

Cox Habbema 
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Stuk gaat over mijn leven, mijn angsten
Hoewel ik het boekje bijna uit mijn hoofd ken, beleef ik de monoloog van Cox Habbema 
intensief. Op het toneel zit, loopt en praat iemand met MS, en het gaat ook over mijn 
leven, mijn angsten, twijfels en strijdlust. Cox Habbema geeft een overtuigend beeld 
van de schrijfster, die piekert, peinst, filosofeert en met humor observeert hoe haar 
leven met MS verloopt, hoe de wereld tegen haar aankijkt, hoe zij de wereld van de 
gezonden bekijkt. Zonder de verschrikkingen van de fysieke aftakeling te verzwijgen. 
Nuchter doet ze er verslag van. 

De zaal lacht op momenten die voor lopende mensen zonder hulpmiddelen misschien niet 
zo grappig klinken: scheuren met je scootmobiel, een betoog over de lelijkheid van 
hulpmiddelen. Renate laat in haar stukjes zien dat het perspectief van de ‘erkende 
zielepoot’ ánders is dan de gezonde mens door de bank genomen heeft. Iemand die haar 
tegen het middaguur nog in haar pyjama ziet zitten denkt misschien: ze is zielig. Terwijl 
zij met een meesterlijke alinea bezig is en tevreden over wat ze die morgen geschreven 
heeft. Haar waarheid en werkelijkheid is een andere.

Na aarzeling over haar rol “Wat voor soort invalide zou ik worden? Welke rol zou ik 
kiezen? De dapper-glimlachend-door-zijn-tranen-heen-invalide? De woedende invalide, 
schrik en gerechtigheid met zijn stok om zich heen slaand? De oprechte invalide of de 
liegende?” (Nee heb je) besluit ze niet meer met de ogen van de buitenstaander naar 
zichzelf te kijken en haar eigenzinnige weg te gaan. 

Ze blijft in haar stukjes steeds op zoek naar wat het individu werkelijk beweegt. Wat 
háár beweegt. Ze spreekt volstrekt voor zichzelf, niets verhullend. En toch is het voor 
anderen heel herkenbaar als ze de gevoelens beschrijft die haar overkomen als ze ziek 
wordt.

Nee heb je 
De ontkenning, ”het zijn de mogadonnetjes”, de vlucht in wondergenezingen – de 
hilarische beschrijving van de twee elkaar uitsluitende diëten die ze een tijdje volgt - 
de schaamte om als afwijkend, afhankelijk en ‘invalide’ gezien te worden. 
In het begin is ze verpletterd door het idee: invalide. Later 
beziet ze vanuit haar persoonlijke beleving de buitenwereld. 
Soms met jaloezie, soms met verbazing en plezier. Ze kan zich 
vinden in de typering van een Engelse rolstoelgebruiker die ze 
toevallig hoort: “I’m a person who happens to be sitting.” 

In Nee heb je geeft Renate zichzelf adviezen over het omgaan 
met het beperkte pakketje energie dat MS je geeft, over de 
omgang met anderen, over leven met verlies (“soms is het een 
sport om uit te vinden wat ik allemaal missen kan”), over leven in 
het aangezicht van de dood.  Persoonlijk en ook inspirerend voor 
iedereen die moet zien te leven met een ziekte die je dagelijks 
leven beheerst. 

Cox Habbema kruipt in deze voorstelling in de huid van Renate, iemand die met MS 
leeft. Zo overtuigend dat ik even vreemd opkijk als ze na de voorstelling de trap afsnelt 
naar de foyer. Misschien is deze theatermonoloog wel een betere manier om 

Nee heb je
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buitenstaanders duidelijk te maken wat MS betekent dan welke glossy folder of 
voorlichtingscampagne dan ook. 

MSzien, jaargang 2007, nummer 2 (April)

Nee heb je. Notities over ziek zijn. Boek met DVD (2005)
Met een nooit eerder gepubliceerd voorwoord van Renate Rubinstein 
en een inleiding van Hans Goedkoop. Op de DVD staat een interview 
van Ischa Meijer met Renate Rubinstein en een door haarzelf 
voorgelezen versie van Nee heb je.

Uitgever: Rubinstein bv 
ISBN 90 -5444 – 886 
Oorspronkelijke uitgave: Meulenhoff Amsterdam '85 (uitverkocht) 
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Onderzoek naar MS: 

Sporen van een tussensprint

Mart Mantel is van huis uit klinisch chemicus. Al bijna twintig jaar heeft hij 
dagelijks met MS te maken. Zijn vrouw kreeg in 1989 de diagnose MS en Mart 
is de laatste jaren in toenemende mate mantelzorger. Sinds zijn pensionering, 
twee jaar geleden, is hij medisch adviseur bij MSweb en coördineert hij onder 
meer de rubriek MS-onderzoek. Op basis van die twee ervaringen: dagelijks 
meemaken hoe MS iemands leven steeds verder ondermijnt en het zien van 
honderden wetenschappelijke artikelen over MS, schreef Mart onderstaande 
beschouwing.

Door: Mart Mantel

Je hebt weinig redenen om vrolijk te worden als je ziet wat 
de wetenschap kan doen voor mensen die door MS geplaagd 
worden. Het tempo waarmee onderzoekers de laatste 
tientallen jaren kennis over MS krijgen is voor je gevoel erg 
traag.

Al jaren zijn duizenden wetenschappers fanatiek en 
professioneel bezig wat meer over de ziekte te weten te 
komen. De laatste jaren zijn er – en dan nog alleen maar in 
de ‘serieuze’ wetenschappelijke tijdschriften – per jaar 
bijna 2000 artikelen verschenen over onderzoeksresultaten. Het is goed je eens af 
te vragen wat dat nu allemaal heeft opgeleverd. Op het eerste gezicht lijkt de 
ziekte alleen maar raadselachtiger te worden. Over de oorzaak van MS tasten we 
nog steeds in het duister. 

Toch is de snelheid waarmee de wetenschappers het raadsel MS oplossen iets aan 
het toenemen. De laatste tijd kun je wat meer verschillende benaderingen vinden 
bij het zoeken van een oplossing. 

Ontsteking in het zenuwweefsel
Vanouds ligt die benadering bijna altijd bij de veronderstelling dat de 
ziekteverschijnselen vooral worden veroorzaakt door ontstekingen in het 
zenuwweefsel. De beschermende myelinelaag van de zenuw gaat daarbij stuk en dat 
heeft beschadiging van de zenuw tot gevolg. Dit proces speelt zich af in de 
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zogenaamde ‘witte stof’ in de hersenen. Dat is het deel van hersenen en 
ruggenmerg waar de uitlopers van de zenuwcellen, de zenuwvezels, zijn gelegen. 

Maar tegenwoordig vragen onderzoekers zich steeds vaker af of je de eigenlijke 
oorzaak van de ziekteverschijnselen niet veeleer moet zoeken in de ‘grijze stof’. 
Dat zijn de gebieden in de hersenen die met zenuwcellen gevuld zijn. Onderzoek 
lijkt aan te tonen dat de ontstekingen in de ‘witte stof’ eerder een gevolg dan een 
oorzaak zijn. De ziekte lijkt al in de ‘grijze stof’ gevonden te kunnen worden nog 
vóórdat of ook zonder dat je ontstekingen kunt vinden. 
Veel onderzoeksteams bestuderen het mechanisme waarmee het lichaam zelf van 
nature beschadigingen in de myelinelaag kan repareren. Als je jong bent gaat dat 
beter dan op latere leeftijd. Mogelijk is dat de verklaring voor het progressief 
worden van MS op latere leeftijd. De leeftijd waarop dat gebeurt lijkt niet af te 
hangen van de leeftijd die je had vlak na de definitieve diagnose MS. De 
ziekteverschijnselen zijn in deze opvatting een gevolg van een storing in een 
natuurlijk herstelmechanisme. 

Nog geen geneesmiddelen
Echte geneesmiddelen tegen MS zijn er niet. En zolang de oorzaak onbekend is, 
zullen die er wel niet komen. Wel zijn er medicijnen die de ziekteverschijnselen 
helpen bestrijden. 
Algemeen uitgangspunt van de bedenkers van die medicijnen is dat mensen met MS 
cellen in hun bloed hebben die tijdens hun jeugd geprogrammeerd zijn om – op wat 
voor manier dan ook- MS te veroorzaken. Dat kan dan gebeuren als ze vanuit het 
bloed binnendringen in het zenuwsysteem. Als dat het geval is komt een ingewikkeld 
chemisch systeem in werking, het immuunsysteem. Bij gezonde mensen kan dat niet, 
omdat ze het omhulsel van het zenuwsysteem niet kunnen passeren.

Medicijnen zijn in staat het binnendringen van de cellen tegen te gaan of ze kunnen 
het immuunsysteem saboteren. Je zou het systeem kunnen vergelijken met een 
staartklok. Een gewicht trekt aan een mechanisme dat bedoeld is om de klok te 
laten lopen. Daarvoor zijn veel tandwieltjes nodig. Als je de klok wil saboteren kun 
je het gewicht eraf halen. Ook kun je zand tussen de tandwielen strooien. Hoe dan 
ook, de klok stopt of gaat tenminste onregelmatig lopen. 

Sinds enige weken kunnen artsen een nieuwe 
“saboteur” voorschrijven. Het gaat daarbij om 
het medicijn Tysabri, dat wij vorig jaar april met 
vreugde hebben begroet in dit magazine. Het is 
mooi dat het ondanks de zeer hoge kosten – op 
jaarbasis € 20.000 per persoon-  op de lijst voor 
vergoedingen van de verzekering is 
terechtgekomen. Ter vergelijking: een 
behandeling met ß-interferon, zoals die tot nu 
toe wordt toegepast, kost ongeveer € 11500 per 
persoon per jaar. De Nederlandse 
ziektekostenverzekeringen zullen de stand van 
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zaken over drie jaar weer bekijken. Dan is meer 
bekend over de doelmatigheid en de veiligheid van het medicijn. Gedurende die tijd 
gaan zij er vanuit, dat 600 mensen Tysabri zullen gebruiken. 

Risico's
Ingrijpen in het immuunsysteem is risicovol. Dat is een reden voor voorzichtigheid. 
Bij het testen van het medicijn is bij twee mensen met MS uit een groep van 600 
gebruikers een  ernstige hersenziekte opgetreden. Deze mensen gebruikten naast 
Tysabri ook Interferon. Bij een ander onderzoek waarbij 600 mensen alleen 
Tysabri kregen kwam deze ziekte niet voor. Verder zijn immunologen ook ongerust 
door de problemen die bekend zijn bij de werking van een ander op het 
immuunsysteem werkend medicijn tegen AIDS. Zes procent van de mensen met 
AIDS, die met zo’n  medicijn behandeld worden, krijgt dezelfde hersenziekte 
(PML, Progessieve Multifocale Leuko-encephalopathie).  
Vast staat in elk geval dat je het optreden en de mate van nare bijwerkingen alleen 
kunt ontdekken als mensen met MS het medicijn op grote schaal gaan gebruiken. 
Artsen moeten hun patiënten dan nauwgezet blijven controleren en hun bevindingen 
centraal registreren. Daarvoor is een registratiesysteem ontworpen voor 5000 
mensen die met Tysabri zijn begonnen onder de naam ‘Tygris’.  

Slakkenmarathon
Voorlopig is dit medicijn alleen beschikbaar voor mensen, die geen of onvoldoende 
baat hebben bij het gebruik van medicijnen die al langer bekend zijn. Ook mogen 
artsen het voorschrijven bij ernstig verlopende vormen van MS. Dit klopt eigenlijk 
niet met het feit dat in de testperiode vooral mensen met matige MS hebben 
deelgenomen aan het onderzoek. En dat bevestigde de gunstige werking. En het 
klopt ook niet met het steeds meer doorbrekende inzicht dat het goed is om zo 
vroeg mogelijk na een definitieve diagnose MS een behandeling te beginnen met 
optimale medicijnen. Dat biedt de beste kans op het geheel of gedeeltelijk 
onderdrukken van de ziekte. Als bijwerkingen na een lang en intensief gebruik 
uitblijven zou het middel ook als vroeg in te zetten medicijn gebruikt moeten 
worden. Je zou dan misschien ook een lagere prijs moeten bedingen. 

Medicijnfabrikanten zijn intussen aan het zoeken naar nog beter remmende 
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medicijnen, die vooral ook beter toe te dienen zijn. Het periodiek via infuus in een 
ziekenhuis toedienen van Tysabri is natuurlijk omslachtig en legt veel beslag op de 
beschikbare ziekenhuisruimte. Iedereen heeft liever een medicijn dat je thuis via 
de mond kunt innemen. 

Al met al is er bepaald nog geen reden voor vrolijkheid. Zeker niet als MS je al 
jaren plaagt. Maar het besef dat er massaal aandacht is voor de ziekte kan je 
misschien een heel klein beetje troosten. Mensen met ‘jonge’ MS kunnen 
verwachten, dat ze bij behandeling minder last gaan ondervinden van hun ziekte. 
Mensen die nog MS moeten krijgen mogen hopen dat de ziekte geheel of 
gedeeltelijk onderdrukt kan worden.

De slakkenmarathon naar de uitroeiing van MS is nog in de eerste kilometers. Maar 
gelukkig kun je nu sporen van een tussensprint ontdekken.

MSzien, jaargang 2007, nummer 2 (april)
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‘Ik wil genieten van het leven’

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 haar MS 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 
deel 2. 

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.  

Het roer om
Lisette Lachniet (21) uit Rotterdam gooide het roer radicaal om toen ze op haar 
negentiende de diagnose MS hoorde. Ze maakte het uit met haar toenmalige vriend 
en besloot overal meer van te gaan genieten. Dat ging maar voor een deel, want ze 
kreeg MS-gerelateerde klachten. Ze had last van een ‘sleepbeen’ en tintelingen in 
haar armen en benen. Hoewel ze vroeger vrij regelmatig uitging, moest ze het nu 
rustiger aan doen. “Ik ben wel gaan hockeyen, om gezellig iets met een team te 
doen. Natuurlijk moet ik het wel rustig aan doen, maar dat weten ze”. Fitnessen 
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heeft ze ook nog geprobeerd, maar dat was veel te uitputtend. Lisette zoekt nu 
een sport die ze in haar eigen tempo kan uitoefenen.

”Ik moet altijd zorgen dat ik goed slaap, anders gaat het 
snel bergafwaarts. Ik gebruik Avonex en daar neem ik een 
finke dosis paracetamol bij, om de bijwerkingen zoveel 
mogelijk te onderdrukken. De avond van de medicijnen duik 
ik vroeg onder de wol, zodat ik de volgende dag zo min 
mogelijk last van bijwerkingen heb.  
De vermoeidheid blijft.  Ik zit op de opleiding Media & 
Entertainment in Rotterdam. Dat betekent vier dagen in de 
week werken en één dag per week op school. Dat kon ik niet 
volhouden. De opleiding is leuk maar ik ben minder uren gaan 
werken. Op school waren ze gelukkig vrij flexibel. Ik heb 
bijvoorbeeld veel tentamens mondeling mogen doen”.  

Erg gauw moe
Moeheid is een veel voorkomend probleem bij jongeren met MS, merkt MS-
verpleegkundige Elsa Zondervan.  Veel van haar jonge patiënten zijn lichamelijk nog 
heel goed, maar erg gauw moe.  “Dat is enorm vervelend. Het heeft namelijk een 
erg grote invloed op hun sociale leven. Ze zijn te moe om een bijbaantje te hebben, 
ze zijn te moe om urenlang lessen te volgen. En als je al puf hebt om uit te gaan, 
staan je vrienden raar te kijken als jij om één uur alweer naar huis wilt. Je kan 
nooit eens een nacht tot vijf uur doorhalen. Vrienden maken en houden is erg lastig, 
als je het liefst alleen maar op je bed zou willen liggen.” 

Elsa is Copaxone-verpleegkundige.  Copaxone is een medicijn, dat dagelijks in de 
huid geïnjecteerd moet worden. Daarvoor komt Elsa geregeld thuis bij mensen die 
MS hebben en dit medicijn gebruiken. Ze vindt het verbazend dat jongeren het 
medicijngebruik zo snel accepteren. ,,Vaak heeft de omgeving, de ouders 
bijvoorbeeld, er meer moeite mee  dan zijzelf. Deze jongeren willen gewoon 
doorgaan met hun leven. Daarvoor zijn ze extra gemotiveerd. En daarbij moet het 
medicijngebruik geen belemmering zijn. Voor hen moet het dagelijks prikken net zo 
gewoon worden als elke dag tanden poetsen.”  

Tips
Elsa heeft allerlei tips om ‘normaal’ met  het prikken om te gaan. ,,Zo’n 
automatische injector past precies in een make-uptasje. Dat ziet er heel wat beter 
uit dan zo’n groot, blauw etui, dat ze van mij krijgen. Als je ergens in de kroeg zit 
en je moet je medicijnen nemen, dan ga je gewoon even met je make-uptasje naar 
het toilet je neus poederen.” 
Belangrijk is wel dat op de goeie plekken geïnjecteerd wordt. ,,Het moet in de huid, 
ergens waar vet zit. Meiden die van minirokjes houden, adviseer ik niet te laag in 
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hun bovenbeen te spuiten, want dan kan iedereen die blauwe plek zien. Ook de 
armen zijn van die opvallende plekken waar je op moet letten.” 

Maar al kun je het injecteren misschien een tijdje voor de buitenwereld verborgen 
houden, er komt toch een moment dat je moet vertellen dat je MS hebt. 
Bijvoorbeeld tegen je vriendje. Elsa: “En dan is de vraag hoe hij zal reageren. In 
een relatie moet je eerlijk zijn, dus je voelt je rot als je dit grote geheim 
verborgen houdt. Maar aan de andere kant, je bent ook bang dat hij weg zal lopen. 
En dat komt ook voor.”  

Puberteit voorbijgegaan
Karen Olsthoorn (25) uit Doetinchem zat op haar vijftiende 
al in een revalidatiekliniek, waar ze opnieuw leerde lopen. 
,,De periode van op stap met vriendinnen en naar de disco 
heb ik niet meegemaakt”, vertelt ze. ,,Uitgaan was er voor 
mij niet bij, de puberteit is gewoon aan me voorbijgegaan. 
Vriendinnen had ik nauwelijks. Af en toe zochten een paar 
meiden me op, maar dat deden ze meer uit plichtsgevoel 
dan dat ze er echt plezier in hadden. Mijn moeder deed 
alles voor me. Zij regelde mijn hele leven. Ik hoefde niet na 
te denken. Ik had ook helemaal geen sociaal leven. Doordat 
ik zo vaak ziek was, was ik nauwelijks op school. Nu ik op 
mezelf woon, merk ik dat ik sommige dingen die een 25-
jarige hoort te weten, gewoon niet weet.”
Dat ze zich geen 25 voelt, merkt ze ook in haar studie op de Pabo. ,,Ik kan geen 
lesgeven aan leerlingen van groep 7 of 8. Ik zie ze nog te veel als klasgenoten. Daar 
sta ik als lerares niet boven. Ik denk wel eens dat ik in die leeftijd ben blijven 
hangen.”

Al is werken momenteel te vermoeiend voor haar, Karen wil zeker niet de hele dag 
thuiszitten. ,,Ik maak 3D-kaarten om mijn fijne motoriek te oefenen. En samen met 
mijn vriend ben ik begonnen met duiken. Ik wil dingen blijven doen.” Wel is ze 
afhankelijk van anderen. ,,Binnenshuis kan ik nog wat lopen, maar te lang staan gaat 
niet. Koken doe ik met een barkruk, stofzuigen in fases. Ik heb nu ook een 
aangepast karretje. Maar op mijn 20ste kreeg je mij echt niet in een scootmobiel. 
Dat was iets voor oude mensen. Dacht ik toen.” 

Moeder in tranen
Marjolein van Woerkom, de schrijfster van dit verhaal,  was 16 toen ze de diagnose 
MS hoorde. Ze wist niet eens wat het was. Haar moeder barstte in tranen uit aan 
het bureau van de neuroloog. Marjolein was naar de dokter gegaan toen ze zwarte 
vlekken kreeg voor haar ogen en een tijdje later tintelende, gevoelloze vingers. De 
MRI scan met de bekende witte vlekken bevestigden de diagnose van de neuroloog.

Karen Olsthoorn 
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Binnen drie maanden zat Marjolein aan de Avonex en wist ze niet meer dan dat ze 
voor altijd zou moeten leven met een chronische ziekte. “In 5 vwo was dat. Ik 
distantieerde me ervan. Behalve de Avonex die ik elke week moest prikken en 
waarvan ik de dag erna in een dip zat door de bijwerkingen, kwam MS niet in mijn 
leven voor. Ik wilde niet rustiger aan doen. Ik had toch verder geen klachten? Ik 
ging door met mijn leven, waardoor ik ook tijden had van totale uitputting. Huilend 
op bed, totaal gesloopt. 
Ik ging journalistiek studeren, omdat ik van schrijven hield. Uiteindelijk werd het 
mijn passie. Toen ben ik naar Australië gegaan voor acht maanden. Die reis heeft 
me persoonlijk zeer ontwikkeld”.

Gestopt met Avonex
Afgelopen zomer is Marjolein na zeven jaar 
gestopt met Avonex. Ze kreeg meer MS-
klachten. Antistoffen waren de boosdoeners, 
volgens haar neuroloog in het VUMC.  Ze moest 
ook stoppen met hardlopen, want ze kreeg last 
van een ‘sleepbeen’ en kon daardoor niet normaal 
verder lopen. Nu doet ze conditietraining op de 
sportschool.

“Sinds een tijdje ben ik me meer gaan verdiepen 
in MS. Ik sta er meer open voor en ben ook hulp 
gaan zoeken bij een MS-psychologe. Iemand aan 
wie ik zeer veel heb”, vertelt Marjolein. “Voor 
mijn afstuderen heb ik over MS een verhaal 
over gemaakt en dat aangeboden aan MSweb. Ik 
wilde er iets nuttigs mee doen. Nu ik van Avonex ben overgestapt op Copaxone, heb 
ik het gevoel dat ik leef. Een zware deken heeft jarenlang op mijn schouders 
gedrukt, maar nu heb ik mijn energie weer terug. De vreselijke bijwerkingen en 
griepverschijnselen zijn verdwenen. Ik voel me actief en wil dingen ondernemen. 
Mijn studie heb ik in november vorig jaar afgerond, nu werk ik fulltime bij een 
lokale krant. Ik ben begonnen met motorrijlessen. Ik wil genieten van het leven en 
geen tweede keus-leven leiden.” 
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