
LEZEN --> v/h@mensen.nl

Derde nummer van de eerste jaargang van het nieuwe tijdschrift 
v/h@mensen.nl, december 2002. Op deze pagina de inhoudsopgave, een 
redactioneel en het colofon.

v/h@mensen.nl
● MS-

onderzoeksdagen

● Portret van een 
doener

● Alternatief: Yoga

● Gehandicaptenauto
of brommobiel

● Partnercolumn (5)

● Een stickie ?

illustraties afkomstig van 

v/h@mensen 2002, nr. 3 

STUKJE VOORAF
Een verloren jaar?

Verdriet om de dierbaren om je heen die je in grote problemen hebt zien 
komen. Sommigen door een plotseling ontdekte ernstige ziekte.

Verdriet om anderen die je met veel spijt uit het oog hebt verloren, 
enkelen zelfs voorgoed. Je relatie op de klippen, je vader overleden.

En intussen nog geen definitief baanbrekend medicament tegen MS.

Een volgens 
sommigen
veelbelovende
nieuwkomer in 
de politiek 
vermoord.
Een Kabinet 
dat binnen 
een halfjaar 
uiteenspat
zonder
eigenlijk iets 
te hebben 
gepresteerd.
De MS 
Vereniging zo 
goed als 
failliet, want 
het meeste 
geld al een 
jaar geleden 
aan diverse 
onnutte zaken 
besteed. En 
ook nog eens geen echt MS-blad meer. Je rijbewijs maar ingeleverd, want 
wat moet je er nog mee. Je baan definitief opgegeven. Nog steeds wachten 
op dat ene gemeentelijke zorgloket dat voor jou álle hulpvragen 
beantwoordt.

Krap een jaar geleden concludeerden we met z'n allen, na een hoorzitting 
van de Tweede Kamer, dat het een puinhoop is bij de uitvoering van de Wet 
voorzieningen gehandicapten (Wvg). Dat gemeenten maar doen wat ze 
willlen. Dat er steeds meer mensen op wachtlijsten staan voor 
voorzieningen. Hoe kan het dan dat we nu een jaar later nog steeds even 
ver zijn?

Daarover gesproken: zie maar eens het op 2 december door de 
Consumentenbond gepresenteerde rapport 'Vastgelopen in de zorg'. Een 
zogeheten 'zwart-wit-boek', overhandigd aan - nog net - staatssecretaris 
mevrouw Ross-Van Dorp van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Met daarin 
het verbijsterende resultaat van slechts drie beldagen, zo'n 
zeshonderdvijftig meldingen.



Met bovenaan het echtpaar dat wat aanpassingen in huis nodig heeft voor 
zijn gehandicapte dochter die elk weekeinde thuis komt, maar die 
voorzieningen niet krijgt met het argument dat de dochter immers niet 
thuis woont. Met op 2 het Regionale Indicatie Orgaan (RIO) dat bepaalt dat 
een twaalfjarig kind best kan helpen in de huishouding en er dús geen extra 
hulp nodig is.

En in die top-vijf ook de vrouw die graag van de thuiszorg wat 
ondersteuning wil in het huishouden, die aanvraag ziet afgewezen maar 
voortaan wel tweemaal in de week wordt gewassen, ofschoon ze dat nog 
prima zelf kan. Hoezo vraaggestuurde zorg? Almaar weer hetzelfde verhaal 
vertellen, steeds aan weer een andere duidelijk-niet-zo-erg-betrokkene-en-
bord-voor-de-kop-hebbende functionaris.

Gaan we anno 2002 nog steeds zo om met mensen die chronisch ziek zijn of 
gehandicapt? Het is toch niet voor het eerst dat dit wordt opgemerkt? Al 
kan het natuurlijk geen kwaad dat nu ook de Consumentenbond nog eens 
zegt "dat het hoog tijd wordt, dat...". Maar of er iemand luistert?

Als je dat allemaal beseft, denk je licht: was 2002 dus weer zo'n verloren 
jaar? Gebeurt er dan niets leuks, niets van waarde?

Tuurlijk wel, en misschien wel allemaal juist dingen die eigenlijk veel 
belangrijker zijn, die je beslist niet had willen missen, die intens-
peroonlijke dingen. De geboorte van je zoon, je reis naar Lanzarote, het 
bezoek van je kleinkinderen, het winnen van de MS Zorgprijs, de fietstocht 
rond de Friese meren, je spiksplinternieuwe Canta, je wandeling door 
Lissabon.

En de rest... die komt vast in 2003 nog wel.

Daarom voor nu: mooie feestdagen en een goed begin. We zien u graag 
komend jaar weer terug. En... ga toch maar stemmen op woensdag 22 
januari. Want wie weet wordt het ook in de politiek ooit nog wat...

De Redactie.

Printen:
Je kunt v/h@mensen.nl ook printen. Ga met je muis in het 
middenframe staan/ klik een keer om dat frame het actieve 
frame te maken/ en geef de printopdracht. Wil je 
v/h@mensen.nl offline lezen, ga dan naar menublak, optie 
Bestand/Opslaan-als en je hebt een exacte kopie met plaatjes 
(zonder de frames van MSweb). De redactie blijft nadenken 
over nog betere oplossingen. Heb je nog vragen, mail dan naar 
webmaster@msweb.nl.

C o l o f o n
Redactie: Hanneke Douw; Nora Holtrust; Wendelmoet Holtrust, 
eindredactie; Trudy Mantel; Raymond Timmermans, 
hoofdredacteur. Illustraties: Nol Kooij van Studio 123; Elli 
Middelkamp.
Ingezonden brieven en e-mail, redactie@mensen.nl zijn welkom.

Disclaimer:
De Redactie van v/h@mensen.nl 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 
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informatie. De Redactie van v/h@mensen.nl 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.
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Onderzoek naar MS (9)

v/h@mensen.nl 2002, nr 3.

Les van MS-Onderzoeksdagen 2002:

Anti-MS-prik laat nog op zich wachten

Ontelbare wetenschappers zijn, verspreid over de hele wereld, 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, er zelfs al enige effectieve medicamenten in 
gebruik zijn, het moment dat we precies weten wat MS feitelijk is, en 
wat eraan te doen, lijkt nog ver weg. En daarmee ook de uitvinding van 
een ideale en gemakkelijke anti-MS-prik, om maar eens wat te noemen. 
Dat is een van de vele lessen van de MS-Onderzoeksdagen 2002 van de 
Stichting Vrienden MS Research.

Door: Raymond Timmermans *

Groningen, donderdag 14 en 
vrijdag 15 november 2002: in 
het Academisch Ziekenhuis 
organiseert de Stichting 
Vrienden MS Research haar 
jaarlijkse MS-
Onderzoeksdagen. De editie 2002 is groter dan ooit tevoren. Meer dan 
honderd onderzoekers op het gebied van MS bijeen, allen afkomstig uit ons 
eigen kleine taalgebied - dus Nederlanders en Vlamingen. Ze wisselen hier 
hun onderzoeksresultaten uit met als achterliggend doel: het bevorderen 
van samenwerking.

Ze praten open over hoe bij hen de stand van zaken is. Over wat ze wel en 
vooral wat ze nog niet weten. Een indrukwekkende reeks van vermoedens, 
kleine feitjes maar toch ook enkele grote ontdekkingen. Voor een eenvoudig 
mens met MS soms nauwelijks te volgen, al is het maar door de 
onbegrijpelijke medisch-technische en ook veelal Engelse vaktermen. Maar 
daarom nog niet minder belangrijk, daarvan ben je overtuigd. Een gesprek 
op hoog, beslissend niveau van onze eigen wisselwachters in het MS-
onderzoeksnet. Hoorbaar almaar speurend naar nieuwe mogelijkheden.

Hoopvol en teleurstellend tegelijk. Want dat we nu, ruim honderd jaar na de 
ontdekking, nog steeds niet weten wat MS feitelijk is...

Genen
Wat we weten is onder meer dat erfelijke factoren een rol spelen, zo 
getuigt in Groningen onder anderen de 'assistente in opleiding' An Goris van 
de universiteit in het Belgische Leuven. Zij is betrokken bij een groot 
internationaal onderzoek - geleid vanuit Groot-Brittannië - waarbij Leuven 
'erfelijk materiaal' van mensen met MS vergelijkt met dat van mensen 
zonder. "Er zijn aanwijzingen dat we daarmee op een belangrijk spoor 
zitten. Dat er inderdaad genen zijn die een rol spelen bij het ontstaan van 
MS. En ook staat vast dat er een samenhang is met het immuunsysteem, het 
interne afweersysteem van de mens. Maar welk gen nu waarvoor 
verantwoordelijk is?" An weet het nog niet.

Immuunsysteem
De ontregeling van het immuunsysteem, daar weten 
we wel al heel wat van. Zo staat daarover in de 
zojuist verschenen Wetenschapskatern bij het 
Jaarverslag 2001 van de Vrienden: "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.

Ook in Groningen is dit een thema. Een van de nieuwe onderzoeken op dit 
gebied betreft hormoonachtige stoffen waarmee de cellen van het 
immuunsysteem elkaar beïnvloeden. Een deel van die stoffen blijkt 
ontstekingsbevorderend te werken en heeft dus een negatieve rol bij MS, 
maar een ander deel werkt ontstekingsremmend en speelt mogelijk een 
positieve rol. En anderen onderzoeken weer of het mogelijk is de witte 
bloedcel af te remmen die verantwoordelijk is voor het 'opeten' van 
myeline.

Virussen
Of hebben virussen wellicht een doorslaggevende rol bij die verstoring van 
het immuunsysteem? Iemand die daar veel van weet is prof. dr. Christine 



Dijkstra, ook in Groningen. Zij is hoogleraar neuro-immunologie en 
verbonden aan het, met geld van de Vrienden, enkele jaren geleden 
opgerichte 'MS Centre for Research and Care', kortweg het MS-Centrum 
van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Zij breekt zich bij 
voortduring het hoofd over de ontstaansgeschiedenis van MS.

Nog onlangs getuigde zij in het toenmalige MS-blad MenSen "dat er iets 
bijzonders is met de relatie tussen het immuunsysteem en het 
zenuwstelsel. Ze bezitten veel overeenkomsten, waarvan misschien wel de 
voornaamste is, dat beide systemen ons in staat stellen te reageren op 
prikkels van buitenaf. Beide gebruiken daartoe soortgelijke mechanismen en 
soms soortgelijke moleculen. Daarnaast beïnvloeden beide systemen elkaar 
middels hun moleculen".

Maar waardoor er dan wat mis gaat bij MS? Zijn het misschien virussen die 
de problemen veroorzaken? Ook die vraag is op het onderzoekslijstje nog 
onbeantwoord.

Biologische verklaring
Velen van de acteurs in Groningen ken je, of je hebt van hen gehoord. 
Onder wie de neuroloog en immunoloog dr. Rogier Hintzen, een van de 
initiatiefnemers van ERASMS het MS-Centrum Rotterdam, verbonden aan 
het Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt en de Erasmus Universiteit. 
Hij zoekt vooral naar wat hij noemt 'een biologische verklaring' voor MS.

Een jaar geleden legde hij in dit verband al uit: "Steeds meer begint het 
erop te lijken dat genetische en omgevingsfactoren niet alleen de óórzaak 
kunnen zijn van MS maar ook het beloop kunnen bepalen. Maar het kan ook 
anders zijn. Daar wil ons centrum meer van weten. We hopen via biologisch 
onderzoek te kunnen bepalen of immunologische, genetische en 
ontstekingsfactoren bij MS op elkaar inwerken".

Beenmergtransplantatie
Wie het MS-Centrum Rotterdam noemt denkt ook al gauw aan andere 
vermaarde namen. Prof. dr. Frans van der Meché bijvoorbeeld, neuroloog, 
onder meer bekend van beenmergtransplantatie bij mensen met MS. Hij is 
inmiddels lid geworden van de Raad van Bestuur in Rotterdam en heeft zijn 
onderzoeksprojecten overgedragen aan Rogier Hintzen.

Van een van die onderzoeksgroepen spreekt in Groningen drs. Johnny 
Samijn. Hij beschrijft de resultaten die sinds half 1998 verkregen zijn bij 
beenmergtransplantaties bij twaalf mensen met snel verergerende, 
'secundair progressieve MS'. "Die zeer zware operaties zijn zonder 
ernstige problemen verlopen. Bij acht patiënten die inmiddels lang genoeg 
geleden zijn behandeld om iets over het effect te kunnen zeggen, blijkt er 

in geen enkel geval op de MRI-scan een nieuw aangedaan gebied in de 
hersenen te vinden. Bij vijf van die acht is echter wel een lichamelijke 
achteruitgang geconstateerd".

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.

Het onderzoek in Rotterdam maakt deel uit van een onderzoek waarbij het 
in Europees verband in totaal om minimaal 85 beenmergtransplantaties 
gaat. Het is de bedoeling de resultaten van dit onderzoek, dat volgend jaar 
zijn afronding krijgt, te gebruiken om te bezien of het zinvol is op deze 
wijze verder te gaan.

MRI
De term viel al, MRI, wat 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 op de Groningse dagen 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 meer steun te geven aan de MS-
Hersenbank in Amsterdam. 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.

Bloed-hersenbarrière
Anderen, onder wie drs. Sarah Floris en drs. Ine Vos van de VU in 
Amsterdam - beiden daar in de groep van Christine Dijkstra - beklemtonen 
de noodzaak van verder onderzoek naar de betekenis van de zogeheten 
bloed-hersenbarrière. Ze leggen uit: "De wanden van de bloedvaten in het 



centraal zenuwstelsel laten onder normale omstandigheden geen cellen en 
grote eiwitten door. Dat is de bloed-hersenbarrière. Bij MS blijkt die 
barrière te lekken, waardoor er wel cellen uit het bloed in het centraal 
zenuwstelsel komen en hier schade kunnen aanrichten".

We horen in Groningen verder dr. Wia Baron, van de universiteit daar. Zij 
onderzoekt of en hoe de zogeheten oligodendrocyten aan te zetten zijn tot 
het maken van myeline. Voor MS is dit van groot belang aangezien in de 
gebieden waarin het myeline is verdwenen vaak nog wel inactieve 
myelinevormende cellen aanwezig zijn. Die cellen zijn misschien in staat om 
een nieuwe myelinelaag te maken als de oude is verdwenen is? Zeker... en ze 
doen dit in sommige aangedane gebieden nog ook, zo blijkt.

En we luisteren naar dr. Frank Redegeld van de universiteit in Utrecht, die 
daar leiding geeft aan een onderzoek naar de invloed van de zogenoemde 
mestcellen. We ontmoeten de Belg prof. dr. Piet Stinissen, in Diepenbeek 
bezig met T-celvaccinatie.

Zo komen in Groningen wel 29, veelal jonge onderzoekers aan het woord, 
vertegenwoordigers van diverse onderzoeksteams. En tonen nog eens 28 
onderzoekers hun werk op schrift. Met licht verholen trots melden ze hun 
laatste resultaten. Een groot aantal resultaten, maar niettemin kleine 
brokjes van een nog steeds niet geheel te leggen puzzel.

Ze zijn dichtbij dat is ze aan te zien. Maar een alles oplossende anti-MS-
prik? Nee, die is er nog even niet. Wil die er ooit komen is nog heel wat 
onderzoek nodig. En dus ook veel geld om dat onderzoek te doen, zo 
realiseren zich de geldinzamelende Vrienden op de terugweg van Groningen.

*) De informatie voor dit artikel is voor een belangrijk deel vergaard door 
dr. Marga Nijenhuis. Zij is onderzoekscoördinator van de Stichting 
Vrienden MS Research.

terug naar overzicht 
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Portret van een doener met MS:

Van babyspeciaalzaak naar 'Meer Samen'

Je kunt wel stellen dat John Hameleers een zeer gevarieerde carriere 
maakt. Een studie als hovenier, werken bij diverse bazen, een eigen 
zaak, weer bij een baas en nu lid van het managementteam van de 
stichting 'Meer Samen'. John is getrouwd met Ilona en samen hebben 
zij twee kinderen.

Door: Nora Holtrust

John zit in het nieuwe pand van de stichting 'Meer 
Samen' in de Breitnerstraat in Eindhoven. Het pand 
is onlangs feestelijk geopend door de burgemeester. 
Een flinke ruimte met veel bureaus, computers en 
mensen die net aan de koffie zijn. We zoeken een 
rustig hoekje op. Ilona schuift even aan, voordat ze 
naar haar eigen werk vertrekt.

"Geeft het jou voldoening, het werken hier bij deze 
stichting", vraag ik aan John. "Of zou je liever 
betaald werk willen doen?" John vertelt dat 'Meer 
Samen' is begonnen als een project voortgekomen uit 
een prijsvraag. Het project moest mensen met de ziekte MS een kans 
geven op de reguliere arbeidsmarkt. Uiteindelijke doel van het project was 
het starten van een eigen bedrijf op de ICT-markt, zeg maar de website-
markt.
"Per 1 januari houdt de subsidie op, die we de eerste drie jaar kregen. De 
bedoeling is dat we vanaf die datum onszelf kunnen bedruipen. Maar de 
meeste mensen die hier werken krijgen dus geen salaris. We hebben alleen 
een paar zogenaamde 'Melkert-banen'. Daar wil de huidige regering het 
liefst vanaf. Het is dus onzeker hoe het daarmee zal gaan. Verreweg de 
meeste mensen werken hier in ieder geval als vrijwilliger.

De stichting wilde mij graag hebben vanwege mijn 



ondernemersvaardigheden. Ik heb onder meer ervaring in counseling, zeg 
maar het stimuleren en motiveren van mensen, en ik heb een commerciële 
achtergrond.
'Meer Samen' bestaat tegenwoordig 
uit drie poten: een administratieve 
poot, een website poot en een 
reïntegratiepoot. En die laatste poot 
heb ik helemaal opgezet.
De ervaring die ik zelf heb opgedaan, 
helpt daarbij. Verder wordt de 
stichting geleid door een 
Management Team, een MT, en daar 
maak ik deel van uit. Alle banen zijn 
hier trio-banen en het MT bestaat 
ook uit drie mensen. Als je hier wilt 
werken, moet je minimaal tien uur kunnen werken. Zelf werk ik drie dagen in 
de week in totaal zo'n vijftien uur.
Het antwoord op je vraag, of ik hier met voldoening werk, is dus ja. Het 
geeft me voldoening om mensen te stimuleren en ze te helpen weer aan het 
werk te gaan. Dat zal vaak vrijwilligerswerk zijn maar dat is toch beter dan 
achter de geraniums te zitten. En zo ervaar ik dat zelf ook".

Van Limburg naar Brabant
John groeit samen met zijn zusje op in Brunssum, in het zuiden van 
Limburg. Na de middelbare school volgt hij een mbo-opleiding tot hovenier. 
Maar als John daarna op de hbo zit, begint het een beetje bij hem te 
kriebelen. Hij heeft op dat moment even genoeg van studeren en wil aan de 
slag, geld verdienen. John neemt een drastische stap en vertrekt naar het 
bedrijfsleven. Hij werkt onder meer bij de Volvo fabrieken en in de 
avonduren buigt hij zich toch ook weer over de boeken en bekwaamt zich in 
zaken zoals counseling en personeelswerk.

Als John twintig is, trouwt hij met Ilona. Het jonge stel blijft in Brunssum 
wonen. Na nog een aantal jaren voor verschillende 'bazen' te hebben 
gewerkt, opent John, samen met Ilona in 1991 een babyspeciaalzaak. Zo'n 
zaak is best wel handig als je zelf aan een gezin denkt. In het jaar dat de 
winkel opengaat dient zich ook een dochter aan en twee jaar later komt er 
ook een broertje bij.

Het leven is John en Ilona gunstig gezind. De kinderen groeien voorspoedig 
op en de zaak loopt goed. Maar "achteraf gezien is het 'MS-proces' toen 
eigenlijk al langzaam aan begonnen", vertelt John. "Ik kreeg steeds vaker 
bepaalde uitvalsverschijnselen. Maar ja, je denkt dat het komt omdat je te 
lange dagen maakt. Je probeert het dan wat rustiger aan te doen maar dat 
lukt natuurlijk niet echt, met een eigen bedrijf. Op een gegeven moment 
dacht ik last te hebben van tia's, kleine hersenbloedinkjes. Ik dacht 

daaraan omdat ik dat van mijn moeder kende.
De meeste klachten trokken na verloop van tijd ook steeds wel weer weg 
totdat ik in 1998 op skivakantie was. Toen bleek een skipiste van 100 meter 
breed nog te smal voor mij en moest ik er zonodig naast terecht komen. 
Vanaf dat moment kon ik nauwelijks meer lopen. Skiën ging ook bijna niet 
meer. Weer thuis gekomen ben ik toen op aandringen van Ilona naar de 
neuroloog gegaan en vrij snel daarna is er een MRI gemaakt. Het was 
meteen een "zekere MS". De vlekken in de hersenen waren overduidelijk.

Voordat ik de diagnose kreeg, hadden we al besloten dat we met de zaak 
zouden stoppen. Ik merkte zelf dat ik de 80 tot 100 uur per week, die een 
eigen zaak vraagt, gewoon niet meer vol kon houden. Samen besloten we dat 
ik een baan zou zoeken. Veertien dagen voordat ik de diagnose hoorde, zijn 
we verhuisd naar Eindhoven. Daar had ik werk gevonden bij een keten in 
electronica. Ik had het idee van: zo'n 80 tot 100 uur voor je eigen zaak, dat 
lukt niet meer. Maar zestig uur voor een baas, dat moet gaan. Ik wist dus 
zelf wel dat er iets niet goed zat en in die zin was ik ook niet helemaal 
overdonderd door de diagnose. Maar je zou kunnen zeggen dat alles nu op 
zijn plaats viel".

Poortwachterwet
"Dat de ziekte MS heette, was ook geen al te grote schok. Ik heb een tante 
met MS en zij heeft een hele milde vorm. Ik wist dus wel wat multiple 
sclerose was. Maar eigenlijk wist ik niet echt wat het inhield. Want pas 
toen ik actief werd bij de MSVN kwam ik er achter welke invloed MS op je 
leven kan hebben.
Ik heb nog anderhalf jaar met veel plezier bij dat elektronicabedrijf 
gewerkt. Maar het viel me steeds zwaarder. Op een gegeven moment moest 
ik wel vertellen dat ik MS had. Voor mijn baas kon ik toen meteen, van de 
ene op de andere dag, geen goed meer doen. Ik werd gedegradeerd in 
functie en in feite gewoon richting WAO opgeduwd. Die houding maakte mij 
letterlijk ziek en ik raakte overspannen. Dus, na anderhalf jaar, zat ik thuis.

Op dat moment was net de Poortwachterwet in werking getreden. Van mijn 
directe baas, van het elektronicabedrijf, kreeg ik geen enkele steun. Maar 
via het moederconcern kreeg ik te maken met een Reïntegratiebedrijf en 
dat heeft mij geholpen om weer in het arbeidsproces terug te komen. Want 
als je eerst 80 tot 100 uur werkt en daarna toch nog wel zo'n 60 uur en je 
zit dan opeens thuis, met nul uur. Dan val je wel in een gat. En als je zulke 
lange dagen maakt, heb je ook niet veel tijd voor hobby's. Bovendien waren 
we verhuisd, waardoor je je familie en vrienden ook niet meer in de buurt 
hebt.
De bedoeling van de reïntegratie was dat ik weer betaald werk zou krijgen, 
maar dat is niet gelukt. Zelf had ik inmiddels contact met de stichting 
'Meer Samen' en ik heb mijn reïntegratie toen deze richting opgestuurd".



Samen
"Ilona en ik hebben altijd met z'n tweeën gewerkt. Toen we met het 
bedrijf moesten stoppen, besloten we dat Ilona eerst een poosje thuis zou 
blijven. Als je met een zaak stopt, valt er nog van alles te regelen . We 
gingen ook naar een ander deel van Nederland, waar iedereen nog zijn draai 
moest vinden. Ze zou thuisblijven totdat de kinderen, toen zeven en negen 
jaar oud, aan hun nieuwe omgeving gewend waren. Inmiddels heeft Ilona 
rustig kunnen uitkijken naar een baan. Ze werkt nu vier dagen in de week als 
socio-therapeut bij een TBS-inrichting. Werk wat ze graag doet. Omdat de 
inrichting graag mensen met een HBO-opleiding wilt, volgt ze ook nog één 
dag in de week zo'n opleiding in Nijmegen.
Zelf werk ik dus drie dagen in de week. Zo'n vijf uur per dag. En door de 
wisselende diensten van Ilona, kunnen we elkaar prima afwisselen bij de 
opvang van de kinderen. Het is allemaal niet vanzelf gegaan maar ons leven 
staat zo toch weer aardig op de rails".

DE DRIE POTEN VAN MEER SAMEN

Meer Samen Web
ontwikkelt breed 
toegankelijke
websites voor 
bedrijven,
overheids- en semi-
overheidsinstellingen.
Met brede 
toegankelijkheid
wordt bedoeld dat 
websites geschikt 
zijn voor mensen 
met een 
motorische, verstandelijke, auditieve of visuele functiebeperking. 
U kunt uw website laten ontwerpen en bouwen; toetsen op brede 
toegankelijkheid; aanpassen en breed toegankelijk maken en 
onderhouden.

Meer Samen Reïntegratie
Meer Samen Reïntegratie biedt mensen met een functiebeperking 
een programma aan dat op training, arbeidservaring en/of 
arbeidsritme is gericht. Door omgang met andere collega's wordt 
de cliënt uit een maatschappelijk en sociaal isolement gehaald. 
Onze primaire doelstelling is arbeidsorëntatie, begeleiding en 
reïntegratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte mensen als 
gevolg van een fysieke functiebeperking.

Meer Samen Administratie
Meer Samen Administratief kan u als ondernemer helpen op 
financieel en administratief gebied. Wie start met een eigen 
bedrijf, moet van alle markten thuis zijn. Maar hij of zij zal vooral 
een liefhebber zijn van het eigen vak; administratie komt er als 
nevenactiviteit bij. Om de ontwikkelingen op het gebied van 
administratie en belasting bij te houden, is er niet altijd tijd of 
kennis aanwezig. Als het bovenstaande u bekend voorkomt, kan 
Meer Samen Administratief iets voor u betekenen. 

Voor meer informatie www.meersamen.nl

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Een alternatieve weg (4)

Yoga in plaats van sport
Iedereen met MS kent het wellicht. Door het minder bewegen, de 
allesoverheersende moeheid, de vaak pijnlijke spasmen, de 
gevoelsstoornissen en de verlammingen kun je je nauwelijks voorstellen 
iets aan sport of beweging te doen en het nog leuk te vinden ook. Het 
op de been blijven alleen al is een soort topsport, laat staan dat je er 
buiten de gewone dagelijkse dingen nog iets bij zou kunnen doen.

Door: Hanneke Douw

Het gevolg is dat je steeds minder beweegt om pijn te vermijden 
bijvoorbeeld. Maar de stijfheid neemt toe, waarmee de cirkel rond is. Want 
stijfheid en verkrampt bewegen zorgen voor meer pijn en meer klachten. 
Als je daar iets aan wil veranderen zonder onmiddellijk aan sport te hoeven 
doen zou yoga best een goed alternatief kunnen zijn.

Yoga betekent grofweg 
éénheid, het komen tot 
éénheid door middel van het 
doen van oefeningen. Bij 
yoga gaat het erom de 
overtollige spanning los te 
maken en de slapte te 
corrigeren. Door middel van 
stretchoefeningen en 
ademhalingstechnieken leer 
je langzaamaan je eigen lijf 
kennen en vooral waar de 
blokkades zitten. Je wordt 
je bewust van de spanning 
en leert te ontspannen om 
zodoende je lijf de ruimte 
te geven en de lucht die het 
nodig heeft. Dat is heel 
moeilijk, zeker omdat je 
meestal gewend bent 
geraakt aan je eigen 
houding en je eigen manier 
van bewegen, ook al is dat 
vaak een verkrampte 
manier.

Alhoewel er van oorsprong meerdere soorten yoga bestaan, leeft bij veel 
mensen de idee dat je vooral lenig en los moet zijn om deze sport goed te 
kunnen beoefenen. Voor yoga immers moet je goed kunnen zitten op de 
grond en dat alleen al is voor veel mensen met MS ondoenlijk. Toch hoeft 
het doen van yogaoefeningen niet echt te inspannend te zijn voor chronisch 
zieken en gehandicapten. Simpelweg omdat de bewegingen en manieren om 
tot die bewegingen te komen aan te passen zijn aan de handicap.

Zo kun je oefeningen zittend op een stoel doen of liggend op de grond of 
een kussen. Waar het om gaat immers is om tot volledige ontspanning te 
komen van het lichaam en de geest. Je weer één te voelen met je lijf, zelfs 
als dat lijf het laat afweten. Deze vorm van yoga zou je remedial yoga of 
aangepaste yoga kunnen noemen, zonder het als een soort van surrogaat 
yoga te zien.

Yoga-oefeningen kunnen een duidelijke vermindering van spasmen teweeg 
brengen. Door de totale ontspanning is het goed mogelijk dat het algemeen 
welbevinden verbetert en bij beginnende incontinentie kan het doen van 
gerichte yoga-oefeningen een gunstig effect hebben op de blaas- en 
bekkenbodemspieren. Verwacht geen wonderen maar realiseer je dat 



ontspanning kan bijdragen aan je algehele welzijn in het leven met een 
chronische ziekte

Voor informatie over yoga bij jou in de buurt kun je terecht bij de 
Vereniging voor yogaleerkrachten Nederland, secretariaat: Dick 
Diepstraten, Galderseweg 33, 4855 AE Galder, telefoon (076) 565 3157 
(maandag, woensdag, vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Of bij het Meditatiecentrum Ananda; Pieter van Kan ; Burg. Stroinkweg 
124, 8344 XR Onna, telefoon (0521) 522556. Laat je goed informeren want 
dit centrum is erg religieus getint.

In Amsterdam zit een yogaleraar die speciaal les geeft aan MS-patiënten. 
Zijn naam is Rik Verbeek en hij heeft ook in Engeland in een speciaal 
yogacentrum les gegeven aan mensen met MS. Bij hem kun je terecht voor 
meer informatie over aangepaste yoga en de andere 'MS-gerelateerde 
yogalessen' in het land. Dat zijn er niet zoveel overigens.

Verder schreef Verbeek samen met M.Wapenaar het boek 'Eigenwijze 
yoga', met de ondertitel 'Yoga voor bijna iedereen'. Het boekje laat een 
aantal yoga-oefeningen zien die goed zijn te doen voor mensen met een 
handicap. Het kost 11,50 euro en wordt uitgeven bij BZZTÔH in Den Haag.

Verder kun je Verbeek zelf bellen of mailen voor meer info. 
rik.verbeek@wxs.nl telefoon (020) 6449214.

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Gehandicaptenauto of brommobiel

Droog naar je werk, gezellig naar buiten

Als autorijden niet meer gaat of als het maar niet wil lukken om een 
rijbewijs te halen, kan een gehandicaptenauto een uitkomst zijn. In 
deze v/h@mensen.nl de voors en tegens daarvan op een rijtje.

Door: Trudy Mantel

Een gehandicaptenauto is iets anders dan een gewone 45 km-auto, de 
zogenoemde brommobiel. Om in een brommobiel te mogen rijden heb je een 
bromfietscertificaat nodig en je mag er alleen mee op de rijbaan rijden. De 
gehandicaptenauto valt volgens de wet onder de invalidenvoertuigen. Dat 
betekent dat hij bijna overal mag rijden en staan en je hebt er geen 
rijbewijs of bromfietscertificaat voor nodig.

Zowel de gehandicaptenauto als de brommobiel mogen alleen rijden op 
wegen die niet verboden zijn voor langzaam verkeer. Zo'n verbod staat 
aangegeven met het bord 'verboden voor tractoren(!)' In tegenstelling tot 
de brommobiel kan de gehandicaptenauto dan verder over het fietspad 
terwijl de brommobiel het nakijken heeft.

We bespreken hier alleen invalidenvoertuigen; over brommobielen heeft de 
ANWB in Kampioen nr.11 van dit jaar een onderzoek gepubliceerd. Voordeel 
van de brommobiel is zijn grotere breedte, maar daar staat tegenover dat 
hij niet overal mag komen.

De wettelijk vastgestelde maximumbreedte van een invalidenvoertuig, dus 
ook van de gehandicaptenauto, bedraagt 1 meter 10 en dat is smal. Dit 
geeft wel een grote wendbaarheid en bruikbaarheid op fiets- en 
wandelpaden, maar het betekent dat je in moet schikken als je iemand mee 
wilt nemen. In de praktijk blijkt echter, dat twee mensen van min of meer 
'normale' omvang er prima in kunnen zitten. 



Overgenomen uit 'Overal Welkom', magazine voor Canta-rijders 

Canta
De Canta en zijn 'voorloper' de Arola, 
beide van de firma Waaijenberg zijn 
de bekendste modellen 
gehandicaptenauto die in de handel 
zijn. Het autootje ziet er leuk uit en 
is met allerlei accessoires nog 
comfortabeler te maken. 
Vanzelfsprekend zijn alle 
aanpassingen die aan een 'gewone' 
auto zijn aan te brengen ook mogelijk 
in de Canta. Je kunt dan denken aan 
handgas en een verstelbare stoel. Het 
is zelfs mogelijk om de auto zo in te richten dat het mogelijk wordt om er 
door de achterdeur binnen te rijden met rolstoel of scooter. Veel is 
mogelijk; in feite wordt elk exemplaar geheel op de toekomstige gebruiker 
toegesneden. Bij de aanschaf van een nieuwe Canta moet je rekenen op een 

minimumprijs van €11.140, maar dit bedrag kan door extra's en aanpassingen 
aanzienlijk hoger uitvallen. Een 'occasion' is natuurlijk voordeliger. En 
mocht je neiging hebben tot het ruige werk: er is zelfs een model met 
vierwielaandrijving.

Smally
Kort geleden bracht Sieberg Minicars de Smally op 
de markt. De Smally is voorzien van een Honda-
benzinemotor en voldoet aan alle eisen die aan een 
invalidenvoertuig worden gesteld. Ook hier is 
maatwerk mogelijk, de auto is op alle mogelijke 
manieren aan te passen. Hij is van polyester en dus 
oersterk en de instap is heel royaal gehouden. 
Afhankelijk van de aanpassingen moet je denken aan een prijs van minimaal €
10.435.

Shuttle
Zeker niet 
ongenoemd mag 
blijven de 
Shuttle van de 
firma Freewiel. 
Dit bedrijf 
kwam eerder in 
het nieuws met 
de Pendel, een 
soort
scootmobiel
waar je met je 
rolstoel op kunt 
rijden. Nu dus 
de Shuttle, een 
elektrisch
aangedreven
autootje waar je met je rolstoel in kunt rijden. Er staan geen stoelen in en 
de bediening gaat geheel met de hand. De maximale snelheid is 40 km/uur 
en de actieradius voor hij weer aan de lader moet is 70 km. De auto kan 
zakken om het inrijden te vergemakkelijken, met behulp van een 
afstandsbediening. Op de Supportbeurs van dit jaar kreeg de Shuttle een 
prijs van de Vereniging voor fabrikanten en importeurs van 
revalidatiehulpmiddelen (Fireva). Als je helemaal rolstoelgebonden bent is 
de Shuttle aantrekkelijk omdat je niet hoeft over te stappen en toch altijd 
je eigen rolstoel bij je hebt. Er zijn geen verdere aanpassingen nodig. Voor 
een Shuttle ben je een kleine € 17.000 kwijt.

WVG



Het is altijd moeilijk te voorspellen hoe de verschillende gemeenten omgaan 
met de verstrekking van een gehandicaptenauto. Het feit dat het hier gaat 
om een 'invalidenvoertuig', zou eigenlijk moeten garanderen dat dit voor 
mensen met een handicap een normale verstrekking is. Wettelijk gezien 
vallen deze autootjes immers onder dezelfde categorie als een scootmobiel. 
Sommige gemeenten interpreteren dat ook zo en verstrekken onder 
bepaalde omstandigheden het autootje. Meestal hanteren gemeenten 
echter het beruchte adagium 'goedkoopst adequaat' en dat is bijna altijd 
de scootmobiel, in combinatie met een taxivergoeding. Dan wordt 
bijvoorbeeld een Canta alleen verstrekt aan mensen voor wie het 
bezwaarlijk is om op een open voertuig te rijden. Ook kunnen soms sociaal-
psychologische factoren, zoals het meenemen van je kind, meespelen. Het 
komt er op neer dat je als MS-patiënt met heel goede, door een deskundige 
ondersteunde, argumenten moet komen wil je in aanmerking komen. Mijn 
eigen, betrekkelijk kleine, gemeente Binnenmaas heeft er sinds 1994 maar 
één verstrekt en dat was aan iemand met longemfyseem!

Rijden
Je met maximaal 45 kilometer per uur door de stad of over de buitenweg 
voortbewegen heeft zo z'n haken en ogen. Omdat in de stad de auto's 50 
km (of meer) plegen te rijden loop je al gauw het risico van 'wachtenden 
achter u' als je op de rijbaan rijdt. Wat dit betreft is de invoering van de 
maximumsnelheid van 30 km op de meeste wegen binnen de bebouwde kom 
een verbetering!

Het fietspad is vaak ook geen optie omdat je met je 1 meter 10 daarvoor 
aan de brede kant bent en fietsers langzamer rijden. Schoolkinderen, 
skaters en honden zijn op het fietspad medegebruikers waar je terdege 
rekening mee moet houden.

De buitenweg heeft dezelfde problemen nog in ernstiger mate. Omdat de 
auto's daar 80 km/uur rijden lijkt het toch veiliger - en rustiger - om voor 
het fietspad te kiezen. Een van de grote charmes van de gehandicaptenauto 
is dat hij ook mag rijden op fietspaden die voor bromfietsers verboden 
zijn. Het schijnt echter voor te komen dat de politie ze van het fietspad af 
stuurt! Maar het omgekeerde komt ook voor, van de rijbaan naar het 
fietspad.

Het is belangrijk dat een bestuurder zelf goed weet wat mag en wat niet 
mag. In het boekje 'Veilig op Pad' van de organisatie 3VO staat het 
allemaal duidelijk uitgelegd. Ook belangrijk is, dat hij of zij zich dient aan 
te passen aan het overige verkeer. Op de rijbaan ben je een bromfietser, 
op het fietspad een fietser en op het voetpad een voetganger!

Parkeren

Parkeren mag met een invalidenvoertuig in parkeervakken, op trottoirs, op 
invalidenparkeerplaatsen en in voetgangersgebieden. Een extra 
invalidenparkeerkaart is hierbij niet nodig. Wel moet je een parkeerkaart 
neerleggen op plaatsen met een algemeen parkeerverbod: je mag daar drie 
uur staan. Net als bij het parkeren met een invalidenparkeerkaart is het 
belangrijk om de andere weggebruikers niet te hinderen.

Oplossing
Hanneke Douw, 
mederedacteur van 
v/h@mensen.nl en 
enthousiast Canta-gebruiker 
zegt: "Voor mij is de Canta 
mijn overleving geweest. 
Mijn kind komt overal; ik kan 
haar overal naar toe brengen 
en overal met haar naar toe 
gaan. Ik ben totaal 
onafhankelijk van andere vervoerders. Dus ben ik verliefd op dat ding en ik 
scheur er mee van hot naar her. De hond uitlaten doe ik met de Canta. Ik 
rij met 30 km per uur en hij rent achter me aan. De andere weggebruikers 
hebben het nakijken. De auto's willen dat ik op het fietspad rijd en de 
fietsers schreeuwen me van het fietspad af. Ik mag het allemaal, zelfs op 
het voetpad mag ik rijden, dus uiteindelijk lach ik iedereen uit. Ik zit nooit 
in de file. Invaliditeit heeft zo z'n voordelen!"

Hoewel veel mensen, als ze zouden kunnen kiezen, een al of niet aangepaste 
'echte' auto zouden prefereren lijkt een gehandicaptenauto een prima 
alternatief. Je kunt droog naar je werk, je kunt iemand meenemen voor een 
ritje in de natuur en je kunt op bezoek in een andere plaats. Voor veel 
mobiliteitsproblemen is zo'n auto een oplossing en.. je hoeft niet door de 
molen van het CBR om je rijbewijs te halen of te laten verlengen.

Meer informatie over de Canta is te vinden op www.waaijenberg.com of 
www.canta.nl; over de Smally op www.sieberg.com en over de Shuttle op 
www.freewiel.nl

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Partner Column (5)

Kijk, een zeerover!

De redactie van v/h@mensen.nl vraagt 'partners' te vertellen wat het 
betekent om je leven te delen met iemand die MS heeft. Deze keer 
Thea, 53 jaar, de vrouw van Raymond die dertien jaar geleden de 
diagnose MS kreeg. Thea werkt bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. De twee hebben geen kinderen.

Thea Timmermans

Wat betekent het om je leven te delen met iemand die MS 
heeft... Daar moet ik even diep over nadenken. Ik weet 
eigenlijk niet meer goed hoe het was toen Raymond nog géén 
MS had. Al sinds februari '89 is er met hem iets vreemds 
aan de hand. Raymond heeft dan plots een 'doof' gevoel op 
zijn borst, zijn schouders; zijn handen voelen vreemd, het 
lijkt of er zand met stroop in zijn vingers zit; het tikken 
gaat moeilijk en steeds vaker mis.

Hij is in 1988 van de krant naar de regionale radio verhuisd. Raymond is een 
workaholic. De krant was 'zijn' krant, de radio is 'zijn' radio. De 
onregelmatige werkuren zijn niet meer zo onregelmatig als bij de krant, 
maar hij bereidt een zendtijduitbreiding voor en blijft die workaholic.

Zijn lichamelijke klachten verdwijnen niet en hij komt in maart '89 via een 
verstandige fysiotherapeut bij de neuroloog terecht. Die besluit hem een 
week ter observatie op te nemen. Twee dagen vóór die opname nemen de 
vreemde klachten toe. Zijn oogleden zakken en hij ziet de rechte weg vóór 
zich gekruist dubbel.

Na die week observatie weten we wat hij allemaal niet mankeert. Wat wèl 
weten we dan nog niet. Tegen het dubbel-zien helpt een ooglapje. Mijn 
moeder haalt het bij de apotheek. Kinderen op straat wijzen hem na: "Kijk, 
een zeerover!" We kunnen erom lachen.

Een half jaar later velt een 'second-opinion-arts' het vonnis. "MS; u heeft 
een vriendelijke vorm van die verschrikkelijke ziekte". Ik ben misselijk als 
ik het hoor.

Raymond, toen 42, leest direct alles over MS wat hij vinden kan. Hij wil er 
alles over weten. Ik niet. Ik kan me er niet toe zetten. Ik weet al iets van 
MS, omdat een collega vrijwilligerswerk doet bij de MS-vereniging. Pas na 
ongeveer een jaar begin ik erover te lezen.

Na enige tijd kan Raymond weer aan het werk. Vier halve dagen per week, 
met hulp van vriendelijke mensen die zijn gedachten voor hem uittikken. 
Ons verzet tegen de gevolgen van de ziekte is dan nog groot. We willen het 
niet weten, maar we weten dat de radio zijn eindstation is. Er zit geen 
werkgever te wachten op een MS-patiënt, ook niet op een patiënt die met 
handen en voeten aan het werk probeert te blijven.

Langzaam ontwikkelen we 
een leefpatroon. We 
wennen eraan. 's Middags 
gaat Raymond een paar uur 
rusten. Daarna kan hij 
thuis nog wel wat doen. 
Niet meer op het niveau 
van 's ochtends, maar 
toch. Hij besluit om twee 
dagen per week te koken. 
Aanvankelijk heb ik de neiging om hem, als ik uit kantoor kom, ermee te 
helpen. Het snijden gaat zo onhandig. Hij laat veel vallen. Maar ik leer me te 
vermannen. Niet mee bemoeien! Ik pak de krant of stop een was in de 
machine. Ik kijk gewoon niet. En hij kookt heerlijk. Hij schaft nieuwe 
kookboeken aan en probeert elke week een nieuw recept. Smullen!

Even ziet het ernaar uit dat we de auto moeten wegdoen. Raymond ziet het 
rijden steeds minder zitten en ik durf niet. Maar plotseling staat er een 
rijinstructeur voor de deur die mij uitnodigt voor een proefles. Mijn slimme 
zus heeft me aangemeld. Ik heb inmiddels mijn rijbewijs. We kunnen de 
auto houden.

Raymond's werkgever schaft een computer met 
spraakherkenningprogramma voor hem aan, die op zolder komt. Hij mag 
thuis werken en leert de halve dag energie die hij heeft, zeer efficiënt in 
te richten. Niet alleen zijn werk, maar alle zaken die hij en ik moeten doen, 
afspreken, regelen, staan in zijn agenda. Elke dag werkt hij dat lijstje af. 
Wat niet af komt of niet lukt, verschuift naar de volgende dag. Mij gebeurt 



het wel dat ik een weekend verlummel aan van alles en toch niets doen. Het 
zal hem niet overkomen. Zijn halve dagen zijn volgeboekt. Lummelen komt in 
zijn woordenboek niet voor.

Het huis moet geschilderd. Hij belt de schilder. De tuinman moet de tuin 
winterklaar maken. Hij belt de tuinman. De vakantie moet voorbereid. Hij 
verzint de bestemming, haalt folders, stippelt de reis uit. Het huis moet 
geïsoleerd worden. Hij belt en schrijft en plant en spreekt en reserveert 
en boekt en .... "Thé, volgende week komt de schilder om offerte uit te 
brengen". "Thé, begin december komt de tuinman de tuin winterklaar 
maken". "Thé, zaterdag komt Ad bij ons eten. Goed?" "Thé, Piet vraagt of 
we over twee weken naar Amsterdam komen" "Thé, de offerte voor 
dubbelglas is binnen, we moeten er even naar kijken".

Soms wordt het me wat te veel. "Tim, nou moeten we even een tijdje 
helemaal niks, hoor", zeg ik dan. En ik verzucht: "Wie van ons heeft er hier 
eigenlijk MS?"

terug naar overzicht 
v/h@mensen.nl
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Een stickie ?

Veelbelovend maar nu toch nog maar niet!

De Londense neurologen prof. A.J. Thompson en dr. D.Baker schreven 
deze zomer in het vakblad 'Neurology' een commentaar met de 
nieuwsgierig makende titel 'Een stickie? Veelbelovend maar nu toch nog 
maar niet!'. Aanleiding hier maar eens de stand van zaken op 
'marihuanagebied' samen te vatten.

Door Mart Mantel*

Enige honderden mensen met MS gebruiken geregeld een cannabisproduct 
om minder last te hebben van hun ziekte. Dit resultaat van een onderzoek, 
een jaar of vijf geleden, van de veelomvattende Nederlandse technologie-
organisatie TNO geldt vermoedelijk nog steeds. Wie het wil nalezen: dit 
onderzoek is besproken in MenSen nummer 2 van 1998 en terug te vinden in 
het archief van deze website. Of het zinvol is, dit cannabis-gebruik, is 
evenwel anno 2002 nog steeds de vraag.

Cannabis is de naam van een aantal 
hennepsoorten, waarvan marihuana de 
bekendste is. Dit soort stoffen zou 
spasmen bij mensen met MS kunnen 
verminderen. Deze gedachte wordt ook 
ondersteund door resultaten van 
dierproeven.

In een kleine patiëntengroep kon een 
team van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam onlangs echter geen 
resultaat aantonen voor het verminderen 
van de spasticiteit. Wel werden allerlei 
bijwerkingen vastgesteld, zoals 
hoofdpijn en duizeligheid.



Het gezaghebbende Engelse artsenvakblad British Medical Journal maakte 
vorige maand melding van mogelijke andere neveneffecten. Een verhoogd 
percentage depressieve klachten en verschijnselen van schizofrenie blijkt 
voor te komen bij stickierokers. Dit zijn niet noodzakelijk mensen met MS 
en ze hebben veelal langdurig en vanaf hun jeugd gerookt.

Zenuwsignaal
Wetenschappers proberen sinds kort om de stof die de veronderstelde 
gunstige effecten veroorzaakt te identificeren. Natuurlijk met als 
uiteindelijk doel om hem synthetisch na te maken en zo te komen tot een 
werkzaam geneesmiddel. Daarin zijn dan de veroorzakers van de 
bijwerkingen niet aanwezig.

Hiervoor is het nodig om meer te weten te komen over de manier waarop de 
betreffende stof werkt. De laatste tijd is daar wat meer over bekend 
geworden. Zo ontstaan spasmen doordat een zenuwsignaal, dat een spier 
moet aansturen niet bij die spier aankomt. Dat komt weer omdat op één of 
meer plaatsen waar de zenuw zijn signaal zou moeten doorgeven een storing 
zit. Een zenuw geeft zijn signalen door middels het transporteren van 
chemische stoffen vanaf het uiteinde van een zenuwcel naar een cel die er 
naast ligt.

Vastgesteld is dat het werkzame 
bestanddeel van de hennep zich kan 
hechten tussen de beide cellen en zo 
het overhevelen van de signaalstoffen 
kan beïnvloeden. Probleem hierbij is, 
dat dit proces ook signalen kan geven 
die van invloed zijn op de psychische 
activiteit van de gebruiker. Daarom is 
het goed om het gehalte van de 
gebruikte cannabisachtigen zeer 
nauwkeurig te doseren. Zo worden de 
spasmen verhinderd zonder 
tegelijkertijd psychische problemen 
te veroorzaken.

Echt of nep?
Dit jaar publiceerde het gezaghebbende blad Neurology in een van de 
nummers van mei een onderzoek naar de veiligheid van 
tetrahydrocannabinol, afgekort THC. Dit is een werkzaam bestanddeel van 
cannabis en mogelijk nuttig bij de behandeling van pijnen en spasmen. Voor 
dit onderzoek werd een groep gebruikers vergeleken met een groep die een 
nepmedicijn of placebo kreeg.

De redactie van het blad plaatst in het in de aanhef genoemde commentaar 
evenwel kritische kanttekeningen bij dit onderzoek. Het was niet in de 
eerste plaats gericht op de effectiviteit van de stof, maar meer op de 
eventuele bijwerkingen. Bovendien was het heel moeilijk om de twee 
groepen te vergelijken omdat de meeste proefpersonen snel doorhadden of 
ze echt of nep kregen.

Andere onderzoeken die de werking van cannabis bestuderen zijn overigens 
nog in volle gang. Het betreft allereerst een uitgebreide studie naar het 
zich al of niet welbevinden bij therapie van 660 patiënten in Engeland. 
Verder is in de Verenigde Staten een farmaceutische firma bezig met 
onderzoekingen naar de anti-spasmewerking van een synthetische stof, 
ajuleminezuur. Deze stof lijkt op THC en is al gecontroleerd op 
bijwerkingen omdat het middel officieel is goedgekeurd voor gebruik ter 
voorkoming van ontstekingen. Bovendien loopt inmiddels een nieuw 
onderzoek bij de VU.

Spray
Een probleem blijft voorlopig, dat deze potentieel goed werkzame stoffen 
alleen kunnen worden toegediend via inspuiten in de aderen. Dit maakt een 
algemeen gebruik voorlopig moeilijk. Bij inname via de mond komt 80% niet 
in het bloed terecht. Wat er wel in opgenomen wordt doet er lang over om 
weer te verdwijnen. Daardoor wordt het heel moeilijk om de dosering 
scherp in de hand te houden. En dit is weer belangrijk om bijverschijnselen 
te voorkomen.

Een oplossing voor dit probleem biedt misschien een veelbelovend 
onderzoek waarbij het middel via een spray wordt toegediend. Hoewel de 
toekomst veelbelovend is zullen we dus nog even moeten wachten tot we 
spasmen met deze medicijnen de baas kunnen worden. En klopt misschien 
dat commentaar van Baker en Thompson inderdaad: .... 'nu toch nog maar 
niet!'

* Mart Mantel is klinisch chemicus te Rotterdam. Door de ziekte van zijn 
vrouw volgt hij de in de literatuur beschreven ontwikkelingen in de MS-
research op de voet.
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