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De hond of de kat:
het verschil maakt niet gelukkiger...

Of je nou van de hond of van de kat wordt gebeten, zoals de oude 
uitdrukking luidt... het maakt niks uit. Dat schiet je te binnen bij het lezen 
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van het Hoofdlijnenakkoord van de politieke combinatie CDA/VVD/D66, het 
Kabinet Balkenende-2. U weet wel, dat akkoord met het wonderlijke 
boodschappenlijstje Meedoen, meer 
werk, minder regels. Want één ding 
is wel duidelijk: of we nou te maken 
hebben met de pitbulls van de LPF 
of met Boris de Kat van D66, van 
geen van beide worden we beter.

Schreven we bij de komst van 
Balkenende1, een jaar geleden: "Het 
nieuwe Kabinet belooft weinig goeds 
voor mensen met MS, trouwens 
sowieso voor mensen met een ziekte 
of handicap". Hetzelfde kunnen we 
nu schrijven bij Balkenende-2. Een 
Kabinet dat net als de eerste editie 
immers mede wil bezuinigen op de 
sociale zekerheid - dus de uitkeringen - en op de gezondheidszorg. Dat 
laatste onder meer door eigen bijdragen en eigen risico's in te voeren en 
een rem te zetten op het aantal te vergoeden zorgbehandelingen.

De sociale zekerheid moet het ontgelden waar het gaat om de toepassing 
van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de WAO. 
Balkenende-2 heeft het, in de van politici bekende verhullende taal, over 
het structureel bevorderen van de arbeidsparticipatie die de werking van 
de socialezekerheids-regelingen moet verbeteren. En dat leidt dan mede 
tot hervorming van de WAO. Of de vertaling daarvan, die we terugvinden in 
de financiële bijlage bij het akkoord, gehandhaafd blijft - de huidige WAO-
gerechtigden jonger dan 45 jaar herbeoordelen op basis van het nieuwe 
WAO-criterium; voordeel voor de schatkist enkele tonnen euro - is 
inmiddels overigens zeer de vraag.

Hoe die hervorming van de WAO eruit moet gaan zien laat zich raden aan 
de hand van het akkoord van Balkenende-1. Daarin stond onder meer: 
"Slechts indien er geen enkel reëel perspectief is op arbeid als gevolg van 
een duurzaam volledig verlies van arbeidsgeschiktheid dient er recht op een 
WAO-uitkering te bestaan. Op die basis moet de WAO ingrijpend worden 
gewijzigd. Wie door arbeidsongeschiktheid niet langer in staat is om zijn 
oude werk te verrichten heeft aanspraak op hulp bij het vinden van ander 
werk, maar ook de plicht om ander werk te aanvaarden".

Commentaar
Het commentaar daarop toen van de Chronisch Zieken en 
Gehandicaptenraad (CG-Raad) kan nu onverkort opnieuw gelden: "Het 
voornemen om uitkeringen als de WAO nog slechts toe te kennen aan een 
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zeer beperkte groep en verder het principe van wie niet werkt zal niet eten 
te huldigen, is ronduit onacceptabel", aldus de raad toen. Die eraan 
toevoegde dat de regeringspartijen de accenten nu wel erg sterk verleggen 
"naar een samenleving die bestaat uit - oudere - jongeren, die gezond van 
lijf en leden zijn".

Meteen na het bekend worden van het akkoord van Balkenende-2 was de 
reactie van de CG-Raad nauwelijks milder. De raad begeleidde enkele 
tientallen zieken en gehandicapten in een protest op maandagavond 19 mei 
aan de poort van congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort, waar het 
CDA vergaderde over het sociaal beleid. De demonstranten hadden zich 
gehuld in gescheurde kleren en riepen: We laten ons niet verder uitkleden.

Open brief
En op de Internetsite van de CG-Raad verscheen intussen een veelzeggende 
open brief aan CDA-voorman Balkenende, geschreven door Heleen van 
Tilburg, kennelijk zelf iemand met een chronische ziekte of handicap.

"Geachte heer Balkenende. Het motto van het nieuwe Kabinet is: niemand 
staat aan de kant! Dat is mooi.(...) Maar wat doet u met de mensen die nu al 
aan de kant zitten, letterlijk, in een rolstoel, of figuurlijk? Het huidige 
regeerakkoord treft deze groep mensen, 1 tot 2 miljoen, onevenredig hard. 
Iedereen moet de broekriem aanhalen. Maar hoe doet iemand dat die 'm al 
te strak heeft zitten? (...) Het is onzinnig om bij deze groep te spreken 
over prikkels om weer aan het werk te gaan (...). Datzelfde geldt voor de 
eigen bijdrage in de ziektekosten, als prikkel om het gebruik van 
zorgvoorzieningen te beperken. Mensen met een handicap hebben niet de 
keuze of zij wel of geen gezondheidszorg nodig hebben. (...) U bent er trots 
op dat u beleid voert dat stoelt op christelijke grondslagen, waarin zorg 
voor zwakkeren in de samenleving een groot goed is. Uw regeerakkoord 
getuigt van het tegenovergestelde. Ik ben er werkelijk nieuwsgierig naar of 
u dát aan uw moeder uit kunt leggen, laat staan aan mij. Heleen van Tilburg". 
(www.cg-raad.nl)

Waarmee zij hem aanspreekt op het klaarblijkelijke verschil tussen de 
theorie en de praktijk van het beoogde reveil van de normen en waarden. 
Want zwaarder dan dat telt klaarblijkelijk de portemonnee. Op alles zit een 
prijskaartje en sociaal gedrag is Balkenende2 kennelijk te duur, gevoel en 
begrip voor de zwakkeren in de samenleving is zelfs al zo goed als 
uitverkocht.

Gewone mensen zouden zich ervoor schamen, deze gezonde Hollandse 
jongens en meisjes, de gezagsdragers van Nederland anno 2003, lijken die 
schaamte voorbij. In het regeerakkoord van een jaar geleden kwamen het 
woord handicap en het begrip chronische ziekte niet eens voor. Nu staan 
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die woorden er dan wel in, maar het verschil maakt ons niet gelukkiger...
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MSzien 2003, nr.3

Soms een probleem:

Denken en Geheugen

De psychotherapeut drs. Jan Kuys, zelf MS, schreef een artikelenserie 
over de vraag welke gevolgen MS kan hebben voor het zogeheten 
kenvermogen, de cognitie van de mens, van geheugen tot en met 
emoties. Die serie uit 2001 is elders te lezen op MSweb. Onlangs 
besteedde het blad MS Matters, het orgaan van de Britse MS-
organisatie NMSS, eveneens veel aandacht aan dit onderwerp. Jenneke 
de Jong, arts en medewerker aan MSweb, schreef voor MSzien een 
samenvatting.

Door: Jenneke de Jong *)

Het heeft heel lang geduurd voordat is 
onderkend dat er bij MS problemen met het 
denken en geheugen kunnen ontstaan als gevolg 
van de ziekte. Het gaat dan om de zogeheten 
cognitie van de mens, het kenvermogen, het 
vermogen om te denken, weten, zich dingen te 
herinneren, enzovoort. 

Bij deze problemen is het net zoals bij de 
andere verschijnselen van MS, ze kunnen 
ontstaan maar het hoeft niet. Ongeveer 45 tot 
60% van de mensen met MS hebben één of 
andere vorm van lichte tot matige cognitieve problemen. Het moment 
waarop er cognitieve problemen kunnen komen is onafhankelijk van de 
lichamelijke problemen. De mate waarin je er last van hebt kan net als bij 
de lichamelijke klachten wisselend zijn.

Ons denken en het geheugen verlopen langs zenuwen die naar verschillende 
plaatsen in de hersenen gaan. Als de isolerende laag rond de zenuwcellen 
aangetast is kunnen er problemen komen met het denken en het geheugen. 
Het kan moeilijker worden om opgeslagen informatie weer op te roepen, 
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gesprekken te volgen of dingen door te denken en te beredeneren.

Soms is het ingewikkeld deze problemen te ontdekken, zeker als ze 
langzaam ontstaan. Maar daarnaast is het ook moeilijk om ze te erkennen. 
Toch is het zo dat ontkennen meer moeilijkheden kan geven dan wanneer je 
accepteert dat ze er zijn en je een manier ontdekt om er mee om te gaan. 
Door het te benoemen kun je je zelf beter begrijpen en anderen kunnen ook 
beter begrijpen wat er gebeurt. Door onwetendheid kan er bij anderen snel 
een gevoel komen van: oh, ze is niet geïnteresseerd, ze heeft er geen zin in.

Sterke en zwakke kanten
In het kort kun je zeggen dat cognitie te maken heeft met het geheugen en 
het denken. Meer precies beschrijft cognitie de manier waarop we:
- de aandacht vasthouden, verdelen en richten;
- leren en ons nieuwe dingen herinneren;
- denken en problemen beredeneren en oplossen;
- onze activiteiten plannen en uitvoeren;
- taal gebruiken en verstaan;
- objecten herkennen, dingen samenvoegen en afstand bewaren.
Deze vaardigheden variëren bij iedere persoon, we hebben allemaal onze 
sterke en zwakke kanten.

De eerste symptomen van cognitieve problemen zijn vaak het niet kunnen 
onthouden van afspraken, gesprekken niet kunnen herinneren en het niet 
kunnen blijven concentreren op de dingen waar je mee bezig bent.

Johanna is een brief aan het schrijven op de computer. De bel gaat en er is 
iemand voor een collecte aan de deur. Als ze dit afgehandeld heeft gaat ze 
naar de wasmachine om de was er in te doen. Weer terug in de kamer ziet 
ze dat ze eigenlijk een brief aan het schrijven was. Ze was het even 
vergeten.

Niet zo goed meer als het was
Niet iedereen met MS krijgt zulke cognitieve problemen, maar veel mensen 
met MS beseffen toch op een bepaald moment dat hun psychologisch 
functioneren niet zo goed meer is als het was. Problemen met concentratie, 
geheugen, het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken en het 
beredeneren kunnen moeilijker verlopen.

Veel mensen beschrijven het als: met denken niet zo snel meer te zijn als 
normaal. Zij kunnen nog steeds hun taken doen maar het kost hun moeite en 
meer tijd. Onderzoek wijst ook uit dat het proces van informatie 
verwerken en oproepen langzamer verloopt.
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Er zijn ook mensen die moeilijkheden 
ondervinden met het maken van plannen 
en oplossen van problemen. Ze weten wat 
ze willen doen maar vinden het lastig 
waar te beginnen en de stappen te 
ondernemen die gedaan moeten worden. 
Problemen met plannen, structureren en 
het houden van overzicht kunnen 
verwarring en spanning, stress geven die 
op hun beurt weer cognitieve problemen 
kunnen opleveren.

Ook vind je het soms moeilijk de juiste 
woorden te vinden. Het zit op het puntje van je tong, je weet het woord 
maar kunt het niet vinden. Dit kan problemen geven in een gesprek omdat 
het te lang duurt voor je op het woord gekomen bent zodat het gesprek al 
weer ergens anders over gaat. Het kan ook gebeuren dat je een verkeerd 
woord zegt, wat verwarring kan geven bij de ander.

Als je als naaste van iemand met MS cognitieve problemen opmerkt moet je 
er open over proberen te praten. Het kan een opluchting zijn voor degene 
met MS als iemand anders er over begint. Het kan helpen om de problemen 
helder te krijgen en er over te praten.

Ontstaan
Hersenbeschadigingen kunnen blijvende cognitieve problemen veroorzaken. 
De ontstekingen die bij MS in de hersenen ontstaan zijn voorbeelden van 
een hersenbeschadiging. Er zijn ook factoren die tijdelijke cognitieve 
problemen kunnen geven. Voorbeelden hiervan zijn: depressie, stress, pijn, 
vermoeidheid en een Schub. Andere dingen die de concentratie en het 
denken kunnen beïnvloeden zijn hoog alcoholgebruik, slechte 
voedingstoestand, ziekte en medicijnen die het centrale zenuwstelsel 
beïnvloeden.

Veel mensen vinden dat cognitieve problemen, net als lichamelijke klachten, 
verergeren door moeheid. Als je erg moe bent is het moeilijk om je te 
concentreren en nieuwe informatie op te slaan. Als je daarna uitgerust bent 
gaat het weer makkelijker. Depressie, angst en zorgen kunnen vergelijkbare 
problemen geven.

Tijdens een Schub kunnen ook verergeringen van cognitieve problemen 
ontstaan als er een zwelling is in het centrale zenuwstelsel en 
boodschappen niet effectief doorkomen. Als de zwelling verdwijnt, 
verdwijnen ook de klachten. Als er lidtekens ontstaan dan blijven de 
klachten.
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Verschil met Alzheimer
Meestal is het zo dat de informatie wel wordt opgeslagen in de hersenen 
maar moeilijk weer is op te roepen. Dit is een groot verschil met de ziekte 
van Alzheimer waarbij de informatie niet wordt opgeslagen. Mensen met 
MS blijven herinneren wie ze zijn, hebben geen ernstige problemen met 
communicatie en kunnen hun dagelijkse activiteiten meestal blijven 
verrichten. Dementie door de ziekte komt bij mensen met MS heel weinig 
voor.

Bij mensen met MS kan het denkproces langzamer verlopen maar het blijft 
wel hetzelfde proces. Daardoor is het moeilijker flexibel te reageren, 
direct te reageren en te wennen aan veranderingen. Het proces van 
analyseren - oplossen - uitvoeren verloopt langzamer. Anders gezegd: de 
intelligentie is niet aangetast. Dit lijkt vaak alleen zo omdat het denken is 
vertraagd.

Laten onderzoeken
Zodra er een vermoeden is van cognitieve problemen is het van belang een 
onderzoek hiernaar te laten doen. Maak het bespreekbaar met je huisarts 
of neuroloog. Overigens: op een zogeheten MRI-scan is meestal niets te 
zien van cognitieve problemen.

Voor een goed onderzoek kun je terecht bij een neuropsycholoog. Deze is 
gespecialiseerd in het begrijpen van hoe de hersenen gerelateerd zijn aan 
het gedrag en hoe ziektes van de hersenen invloed hebben op functies zoals 
geheugen, concentratie en emoties. Door middel van testen kan de 
neuropsycholoog informatie krijgen over dit functioneren. Een 
neuropsycholoog is meestal verbonden aan een ziekenhuis of een 
revalidatiecentrum.

Gevolgen
Zelfs milde cognitieve problemen kunnen onzekerheid en angst veroorzaken. 
Het is belangrijk om te weten dat het symptomen van MS kunnen zijn en 
dat er manieren zijn om mee om te gaan.

Het niet onderkennen kan snel misverstanden doen ontstaan over het 
functioneren van degene met MS. Zodra begrepen wordt wat er aan de 
hand is kan daarnaar worden gehandeld worden en zijn er oplossingen te 
bedenken.

Een van de eerste gevolgen kan dus zijn onbegrip van de omgeving over je 
functioneren. Cognitieve problemen kunnen van grote invloed zijn op de 
mogelijkheid om te kunnen werken. Met name concentratie, vermoeidheid 
en niet meer creatief kunnen denken kunnen een beperking zijn om goed te 
werken. Cognitieve problemen kunnen van invloed zijn op je gevoel van 
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eigenwaarde. Feit is dat maatschappelijk gezien achteruitgang door 
lichamelijke problemen makkelijker wordt geaccepteerd dan achteruitgang 
door cognitieve problemen.

Maar door de problemen te herkennen, te onderkennen en te accepteren 
zijn we al een heel eind op de goede weg. Dat betekent: laten onderzoeken 
en bespreekbaar maken, hoe moeilijk dat ook kan zijn.Daarnaast is het zo 
dat iedereen die te moe is, het te druk heeft of onder stress staat ook 
deze klachten kan krijgen. Dus zorg er voor dat dit niet bij jou gebeurt.

Medicijnen zijn er niet voor deze problemen. Wel zou je medicijnen kunnen 
proberen tegen moeheid of depressie. Depressieve gevoelens kunnen de 
klachten ook verergeren. Een goede manier om om te gaan met de 
problemen is te compenseren, manieren te vinden waardoor je minder last 
hebt van de verschijnselen. Enkele tips wat dit betreft staan hieronder.

*) Voor dit artikel is gebruik gemaakt van een aantal publicaties uit het 
Britse blad MS Matters.

T I P S

Tips voor mensen die merken dat zij - waarschijnlijk door 
hun MS - cognitieve problemen hebben of krijgen:

�     Probeer familie, vrienden, werkgever en collega's te 
vertellen over je problemen. Dit kan het aantal 
misverstanden verminderen. Anders is het mogelijk dat 
ze je problemen uitleggen als domheid of desinteresse.

�     Het is belangrijk je eigen sterke en zwakke dingen te 
kennen. Daardoor kun je positief scoren en andere 
dingen vermijden.

�     Verschillende activiteiten uitvoeren helpt om je 
cognitieve vaardigheden te oefenen en verschillende 
hulpbronnen te gebruiken.

�     Herken je eigen grenzen en wees niet bang hulp te 
vragen.

�     Put jezelf niet uit, leer om moeheid te herkennen en 
probeer rustpauzes in te lassen.

�     Concentreer je op één ding tegelijk. Zet radio en TV uit 
als je ergens mee bezig bent of een gesprek voert.

�     Plan tijd voor belangrijke taken en zeg dat je niet 
gestoord wilt worden en ook waarom niet.

http://www.msweb.nl/nl/mszien/mszien3-geheugen.htm (5 of 6) [19-6-03 10:11:23]

Denken en geheugen

�     Heb geen gesprek over je schouder, kijk de ander aan.
�     Gebruik eigen geheugen-hulpmiddeltjes zoals 

ezelsbruggetjes. Maak bijvoorbeeld een beeldverhaal 
van iets wat je wilt onthouden.

�     Als iemand zijn naam zegt herhaal dat dan en gebruik de 
naam nog een keer in het gesprek, het bezinkt dan 
beter.

�     Schrijf alles op en leg dit op een vaste plaats. De dingen 
die je gedaan hebt streep je door

�     Maak op een centrale plek in huis een gezinskalender 
waar iedereen zijn activiteiten opschrijft.

�     Werk met memo-papiertjes.
�     Maak een heel grote boodschappenlijst voor de vaste 

dingen waar je op kunt aanstrepen wat je deze week 
nodig hebt.

�     Leg pen en papier bij de telefoon. Een schema met 
ruimtes voor naam, tijd van bellen en wat besproken is 
kan helpen.

�     Gebruik moderne hulpmiddelen. Je kunt boodschappen 
inspreken op een dictafoon of jezelf een sms'je sturen. 
Ook kun je je horloge of telefoon inprogrammeren om 
dingen niet te vergeten.

�     Ontwikkel routines en houd je er aan.
�     Leg dingen steeds op dezelfde plaatsen weg.
�     Kijk je medicijnen na, sommige pijnstillers, antidressiva 

en antimoeheidsmiddelen kunnen geheugenproblemen 
verergeren.

�     Blijf kalm als iets niet lukt, door kalm te blijven lukt het 
even later misschien wel.

�     En tenslotte houd je gevoel voor humor en blijf in jezelf 
geloven!

terug naar overzicht MSzien
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'...heb het ook heel vaak leuk' (1)

MSzien wil de komende tijd in het bijzonder aan kinderen de ruimte 
geven ons te vertellen wat het betekent als je een ouder met MS hebt. 
Een aantal partners heeft hierover al iets verteld, nu is het woord aan 
de kinderen of jong volwassenen zelf. Rosa (11 jaar) bijt het spits af.

Door: Rosa Douw

Ik ben Rosa en ik ben elf jaar en ik heb een halfbroer van 33 jaar. Ik heb 
een vader en een moeder die nog bij elkaar zijn. Mijn moeder heeft MS. 
Dat is een ziekte aan je zenuwen, waar het beschermlaagje van de zenuwen 
kapot gaat, waardoor een deel van de boodschap, die de zenuwen van de 
hersenen naar de spieren moet geven, eruit gaat waardoor de boodschap 
maar half aan komt.

Mijn moeder vroeg me of ik een stukje wilde schrijven over wat ik er van 
vond dat zij MS heeft. Dat kan ik eigenlijk moeilijk vertellen omdat ik niet 
anders weet dan dat mijn moeder MS heeft. Ik zal het toch proberen.
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Soms haat ik het 
echt, want dan 
vraagt ze, ah Roos, 
doe dit en oh Roos, 
doe dat dan ook 
nog even. Nu je 
toch staat, doe dat 
dan ook nog even 
voor me, Roos. Daar 
heb ik echt vaak 
geen zin in. Dan wil 
ik gewoon even 
zitten, al klinkt dat 
nogal lui.

Wat ik ook heel stom vind is dat ik niet gewoon samen met haar kan fietsen. 
Wat ik iedere moeder met haar kind zie doen, kan niet bij mij. Ze kan wel 
achter me aan met de Canta, maar dat is iets anders. Maar het is niet zo, 
dat we niks samen kunnen doen hoor. We kunnen naar de stad, en naar de 
film, dat soort dingen. Dus ik heb het ook heel vaak leuk met mijn moeder.

Wat ik heel leuk vind aan mijn moeder is dat zij er niet over zeurt dat ze 
pijn heeft en dat ze gewoon door gaat met het leven. Bij ons thuis loopt 
mijn moeder zonder stokken of andere hulpmiddelen. Dat kan, want we 
hebben niet zo'n groot huis. Eigenlijk hebben we een boot en ze kan zich 
dus overal vasthouden.

Val-les
Maar ze valt dus ook geregeld. Mijn moeder heeft val-les gehad. Daar leer 
je vallen of meer goed terecht komen, als je valt. Dus als mijn moeder thuis 
valt, weet ze hoe en komt ze goed neer. Ik 
schrik me wel elke keer te pletter als ze valt, 
al weet ik dat ze weet hoe ze terecht moet 
komen.

We hebben ook thuiszorg. Dan hoeft mijn 
moeder niet al het schoonmaakwerk alleen te 
doen. Mijn moeder is niet altijd thuis. Of 
eigenlijk lijkt het of ze een fulltime job heeft. 
Ze geeft les op scholen over hoe het is om met 
een handicap te leven omdat kinderen vaak 
denken dat als je gehandicapt bent dat je dan 
altijd binnen zit en zielig ben. Mijn moeder 
bewijst het tegendeel.
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Ze is ook voorzitter van de MS Vereniging, afdeling Amsterdam, waar ze 
vaak een vergadering voor heeft. Ze is dus eigenlijk de hele dag bezig en ik 
kan me ook geen moment voorstellen dat zij zielig doet en binnen zit. Als 
mijn moeder thuis komt is ze best moe en dan help ik haar met koken. Maar 
dat vind ikzelf ook heel leuk.

Ik heb ook een raad voor kinderen van wie de ouders een handicap hebben 
en ze echt even geen zin hebben. Wees trots op jezelf dat jij een 
gehandicapte helpt met leven en denk jezelf eens weg, dan zie je hoe je 
vader of moeder je nodig heeft. Dat doe ik altijd en bij mij werkt dat. Ik 
hoop dat je er iets aan hebt.

De kinderen van ouders met MS die ervaringen willen 
uitwisselen kunnen lid worden van een MSweb-mailgroep. 
Deze mailgroep is bedoeld voor kinderen vanaf 16 jaar. 
Meer informatie vind je in de rubriek: Trefpunt --> 
Mailgroepen.

terug naar overzicht MSzien
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'Ik kan en wil gewoon niet anders'

Dorinda Roos: Vriendin, zelfs van beroep

De Stichting Vrienden MS Research, dé financiële krachtbron voor 
onderzoek naar MS, voert sinds kort campagne onder het motto MenS 
in Beeld. Met als onderdeel de gelijknamige sculptuur. Aan de 
ontwerpster, Corry Ammerlaan, hebben we al eerder aandacht besteed. 
Aan de eerste uitreikster, Vrienden-ambassadrice Maartje van 
Weegen, eveneens. Tijd om ook eens nader kennis te maken met de 
initiatiefneemster van de campagne, Dorinda Roos, directeur van de 
stichting.

Door: Raymond Timmermans

Met Corry Ammerlaan, de ontwerpster van de 
sculptuur voor MenS in Beeld, heeft ze een 
opmerkelijk ding gemeen. Beiden voor de klas 
gestaan. Dorinda Roos (37) nog heel lang, want 
ze werkt pas sinds 2000 fulltime bij de 
Stichting Vrienden MS Research.

Voor die tijd was ze vooral leerkracht, onder 
meer als een zogeheten remedial teacher, 
iemand die kinderen begeleidt en opleidt die 
problemen hebben. Ze deed dat tot grote 
waardering van velen, niet in het minst haar 
leerlingen zelf. Toen ze haar beroep van docent 
inwisselde voor haar huidige functie, waren er namelijk diverse kinderen die 
spontaan in huilen uitbarstten.

Rouwverwerking
Het opzienbarendste wapenfeit uit die tijd viel te registreren tussen 1992 
en 1996, toen ze als docent op een school in het Zuid-Hollandse Voorburg 
een ongeneeslijk zieke Marokkaanse leerling, zijn ouders en zijn 
klasgenoten tot zijn dood en bij de rouwverwerking begeleidde. Het begin 
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van en de inspiratie voor een groot aantal activiteiten, gericht op kinderen 
en de dood.

Zo is ter nagedachtenis van dit overleden kind onder haar leiding de 
grootste quilt ter wereld gemaakt en organiseerde zij onder meer voor het 
Katholiek Pedagogisch Centrum ten behoeve van leerkrachten workshops 
over verdriet en rouw bij leerlingen.

Dit alles zo opvallend, dat de VPRO in 1999 een driedelige televisie-
documentaire maakte met Dorinda in de hoofdrol. Pierlala, over kinderen en 
de dood was de titel. Een aangrijpende film, die in Nederland is bekroond 
met een Academy Award. Het geheel bezorgde Dorinda de Gouden Speld 
voor Internationaal Vrijwilliger van het jaar en ze kreeg laatst van 
staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport) de versierselen die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.

Dorinda Roos: een lange, slanke vrouw. Donkerblond haar; diepliggende, 
blauwe ogen. Weinig opsmuk. Draagt vaak een sjaal, maar ook een 
spijkerbroek; daarmee sjiek en sportief tegelijk. Hartelijk, goedlachs, 
bewogen. Voor de complimenten aan haar adres haalt ze haar schouders op. 
"Alles is zo relatief. Wanneer je meemaakt dat kinderen sterven, weet je 
wat voor altijd echt betekent. Vroeger vond ik dat een prachtige 
uitdrukking. Een woord vol belofte, toekomst. Hele visioenen doemden op. 
Nu betekent het voor mij vaak onherroepelijk.

Een kind dat sterft is zo fundamenteel fout, dat je het nauwelijks 
omschrijven kunt. Alle pogingen daartoe ten spijt. Je bent je kind kwijt, 
voor altijd en niets of niemand die daar iets aan veranderen kan. Nooit 
meer voelen, nooit meer zien, nooit meer vasthouden, nooit meer lachen, 
nooit meer verzorgen. Niks, nooit meer... Binnen dat proces enig leed 
kunnen verzachten is het minste wat je kunt doen en complimenten zijn 
daar eigenlijk niet op hun plaats".

Campagnes
Terugdenkend aan de TV-aandacht van toen: "Het is 
misschien vreemd om te zeggen, maar die documentaire 
vond ik prachtig. Door de inbreng van de kinderen wel te 
verstaan: puur, spontaan, eerlijk, warm en door emotie 
gedreven. Dat de documentaire deze prijs won, was mooi 
voor de aandacht voor dit thema. De documentaire is 
bovendien nog genomineerd voor een Emmy in New York. 
Stel je voor, een Nederlandse documentaire over 
kinderen en de dood, genomineerd voor een Emmy! Daar 
kan geen campagne tegenop".
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Dat is een deel van haar vakgebied nu, het bedenken van campagnes. Bij de 
Vrienden gaat het dan om het werven van geldfondsen teneinde onderzoek 
te kunnen doen naar MS.

Hoe ze daarbij is gekomen? "Het onderwijs is een prachtig gebied om in te 
werken, zeker. Maar toch ben ik er bewust minder in gaan werken. Want ik 
wilde meer tijd in de charitatieve hoek kunnen besteden. Voel me 
aangetrokken tot mensen die het moeilijk hebben. Het lijkt wel een 
combinatie van emotie en instinct: ik kan en wil gewoon niet anders. Heb me 
wat bekwaamd in Public Relations en Fondsenwerving en toen besloten de 
overstap te maken. Wilde werken in een gebied waar een probleem lag. Een 
gespreid bedje is niks voor mij. Maatschappelijke, menselijke problemen die 
om een oplossing vragen, dat trekt me. En zo kwam ik bij deze MS-
stichting".

Voelt zich inmiddels zeer nauw betrokken bij mensen met MS. Wil letterlijk 
alles doen wat in haar vermogen ligt om hen te helpen een waardevol 
bestaan te leiden. "Waarbij je wel moet bedenken dat in hoeverre je 
bestaan waardevol is, in de eerste plaats afhangt van je eigen beleving. 
Daar kan ik dus niets over zeggen. Wat ik heel erg vind, is wanneer ik van 
mensen ervaar dat ze zichzelf als per definitie waardeloos ervaren, omdat 
ze MS hebben. Tegen een vriendin zeg ik weleens: haal dat MS-etiket van 
je voorhoofd. Het gaat me om jou, dat je MS hebt is erg genoeg, maar je 
hébt MS je bént het niet".

Ze laat een stilte vallen. "Ik ben een bevoorrecht mens, als ik zo om me 
heen kijk".

Team
Bescheiden. Het was ook 
staatssecretaris Ross 
opgevallen dat de Internetsite 
van de Vrienden - 
www.msresearch.nl - niet meer 
dan zes woorden aan haar wijdt. 
Citaat: De directeur is mevrouw Dorinda Roos. En daarnaast staat een klein 
pasfotootje, zwart-wit.

"Heel bewust. Wij zijn een team en maken het met elkaar. Wie welke 
functie heeft doet er niet toe. Het gaat erom dat we er allemaal zijn, 
elkaar aanvullen en ondersteunen en zo borg kunnen staan voor de uitvoer 
van onze fantastische doelstelling. Dat ik toevallig directeur ben is 
irrelevant. Allemaal zijn we een schakel van het geheel.

Daarbij bevalt een bescheiden plaats mij in persoonlijke zin uitstekend. Ik 
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kan prima op de voorgrond treden, hele congressen toespreken, maar dan 
heb ik iets te melden. Iets dat niet over mij gaat, maar over MS en MS 
Research. Probeer ik mensen bekend te maken met de ziekte, ze te 
triggeren om te zorgen dat het MS-onderzoek gewaarborgd blijft... totdat 
er een oplossing is gevonden".

Dorinda is sinds twee jaar directeur van de stichting. Praat voortdurend 
met diverse instanties. Reist heel Nederland door om bedrijven te 
interesseren voor sponsoring. Pleegt overleg over een reizende 
tentoonstelling over MS, de MS-expotheek Gaat naar symposia in verre 
buitenlanden om onderzoekers te ontmoeten en collega-fondswervers. 
Overlegt met bestuurders. Almaar bezig. Zit ook in haar door een sponsor 
beschikbaar gestelde leaseauto vrijwel voortdurend te bellen - handsfree 
uiteraard.

Tijd voor zichzelf? Nauwelijks, maar ze zegt zelf het genoeg te vinden. 
"Dan luister ik naar het klarinetconcert van Mozart, de Sonate Pathetique 
van Beethoven, of A whole new world uit Disney....Probeer zelf piano te 
spelen... Heb ooit vrij aardig gefloten - nee niet op mijn vingers - maar dat 
doe ik niet meer. Lees als het even kan een boek of kijk een film Out of 
Africa, Autumn in New York, Dying Young. Ben gek op natuur in brede zin. 
Maar het meest houd ik van schrijven, -be-denken, filosoferen en tekenen. 
Zorgvuldig emoties en gedachten in woorden proberen te vangen vind ik een 
prachtige bezigheid".

Mens in de cirkel
En verzint dan ineens zoiets als deze MenS in Beeld-
campagne. "Omdat je enerzijds iets zoekt wat mensen 
leuk vinden om geld aan te besteden, iets dat ze cadeau 
kunnen doen. Maar dat moet dan ook meteen iets zeggen 
over ons en de ziekte MS... Het is deze mens in de cirkel 
van MS geworden, een mens die zich strekt op zoek naar 
een helpende hand. Op zoek naar vrienden. Mensen die 
door onderzoek iets tegen de ziekte kunnen ondernemen".

Een beeldje waarvoor vier mensen met MS als het ware 
model hebben gestaan Dorinda heeft er zelf voor gezorgd 
dat Corry Ammerlaan deze vier kon ontmoeten. Maar het 
beeldje is onbedoeld ook te zien als een symbool van 
Dorinda zelf. De uitgestrekte, helpende hand van Ridder Dorinda. Ze kijkt 
verbaasd: "Iemand voor iemand zijn, daar gaat het toch helemaal om in het 
leven. Is dat nou zo iets bijzonders?"

Dorinda Roos: een ware Vriendin, zelfs van beroep.
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Het beeldje is inmiddels al door enkele duizenden gekocht. 
Bestellen kan door een e-mail te sturen naar 
info@msresearch.nl, onder vermelding van naam en 
adresgegevens. De sculptuur kost € 35,-- (inclusief 
verzendkosten).Informatie over de sculptuur en de 
maakster is ook te vinden op de Internetsite van de 
Vrienden, www.msresearch.nl en die van Artihove Art 
Centre, www.artihove.nl.

terug naar overzicht MSzien
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MSZIEN --> Alternatieve middelen (7)

MSzien 2003, nr.3

Voor een betere stemming:

Therapeutic Touch

Mensen met MS hebben vaak last van gevoelsstoornissen. Het lijkt 
alsof je niks voelt in een bepaald lichaamsdeel, je voeten bijvoorbeeld 
of je onderbenen. Maar als je in aanraking komt met iets of iemand, 
blijk je wel degelijk daarop te reageren. Je been trekt zich samen in 
een soort van spasme en dat is een pijnlijke ervaring. De mensen die 
zich hierin herkennen zouden wellicht baat kunnen hebben bij 
Therapeutic Touch, kortweg TT.

Door: Hanneke Douw

Aangeraakt worden ervaar je soms bijna als een kwelling. De fysiotherapeut 
zal zeer omslachtig te werk moeten gaan om de ontspanning van het lichaam 
te bewerkstelligen. Vaak lukt dat dan toch niet en je lijf zit je behoorlijk in 
de weg. Vrolijk word je daar niet van en zo is de cirkel van algehele malaise 
rond. Therapeutic Touch, TT, kan dan een oplossing zijn.

TT is wat heet een verpleegkundige 
interventie, die valt onder het domein 
complementaire zorg. Basisgedachte is, 
dat een mens een open energiesysteem 
is. Bij ziekte kan dit energieveld 
verstoord zijn geraakt. Door middel van 
strijkende bewegingen langs het 
lichaam wordt geprobeerd dit systeem 
weer in harmonie te brengen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat TT 
een gunstig effect heeft op pijn bij 
brandwondpatiënten, mensen met 
terminale kanker en bij postoperatieve 
pijn. Bij mensen met MS is twee jaar geleden door middel van een 
zogeheten pilot project in Amsterdam onderzocht of TT iets zou kunnen 
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betekenen om klachten die met MS verband houden te doen verminderen.

Ook bij MS
Die pilot heeft bewezen dat ook mensen met MS de gunstige resultaten van 
een TT-sessie kunnen ondervinden Tien mensen zijn gedurende negen weken 
behandeld door wisselende TT-therapeuten. Die therapeuten waren allen 
ook verpleegkundige en hadden hun opleiding tot TT'er gevolgd bij het Van 
Praag Instituut in Utrecht.

Alle behandelden gaven aan wel iets te voelen, ontspanning bijvoorbeeld bij 
het inslapen en minder spasmen, minder pijn of een verbeterde stemming in 
het algemeen. Anders gezegd: de kwaliteit van leven nam duidelijk toe 
gedurende de periode van behandeling.

Natuurlijk is één TT-behandeling weer niet afdoende. Net zoals bij andere 
aanvullende vormen van zorg zul je TT moeten blijven herhalen. Wekelijks 
bijvoorbeeld, of gewoon als je veel last hebt.

Maar een groot voordeel is dat ook je partner, mantelzorger, vriend of 
vriendin de cursus TT kan gaan volgen en je dan kan gaan behandelen. Je 
hoeft geen verpleegkundige te zijn om TT te mogen toepassen. Een 
dierbare hoeft op deze manier niet altijd nutteloos toe te zien hoe rot je 
je soms voelt, maar kan daadwerkelijk handelen.

Geloof
Bedenk dat ook bij deze vorm van therapie 
het geloof erin een grote rol speelt. Je moet 
geloven in het zelfhelend vermogen van de 
mens en voor de behandeling moet je je open 
kunnen stellen. Baat het niet, schaden doet 
het zeker niet: dat gaat hier zeker op. En 
alleen al van de liefdevolle aandacht van een 
TT'er kun je genieten. Samen met je dierbare 
kan het een prettige ontspannen manier van 
voor elkaar zorgen zijn. En daar is niks mis 
mee.

Cursus
De cursus Therapeutic Touch bestaat uit 7 
hele lesdagen. De afsluiting bestaat uit een theoretische en een praktische 
toets. Gaat dat goed, dan krijg je een certificaat. Gedurende de cursus is 
het de bedoeling dat de cursist thuis of op het werk ervaring opdoet om 
zodoende tot een uitwisseling te komen in gevalsbeschrijvingen.

Als je meer wil weten over TT'ers bij jou in de buurt of over de cursus 
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neem dan contact op met het Van Praag Instituut - directeur Martine 
Busch, MA - Springweg 7, 3511 VH Utrecht; telefoon: (030) 2341707. Op 
Internet te vinden via www.vanpraaginstituut.nl.

terug naar overzicht MSzien
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MSZIEN --> Portret

MSzien 2003, nr.3

Agnes van Leeuwen, contactpersoon MSVN:

Een trotse Ridder van Oranje

Agnes van Leeuwen (1954) heeft ongeveer twintig jaar een progressieve 
vorm van MS. Na het stellen van de diagnose, is zij al snel 
rolstoelgebruiker. Afgekeurd voor betaald werk, werpt Agnes zich 
sindsdien op als belangenbehartiger van gehandicapten in vele Haagse 
organisaties. Haar inspanningen van de afgelopen jaren vinden op 29 
april hun bekroning. Op die dag is Agnes benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau.

Door: Nora Holtrust

Vader en moeder van Leeuwen hebben al zes kinderen als Agnes wordt 
geboren. Vader is referendaris op het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. De geboorteplaats van Agnes valt dan ook makkelijk te raden, 
Den Haag, een stad waar ze met veel plezier al die jaren is blijven wonen. 
Moeder werkte als apothekers-assistente, "tot ze trouwde, want zo ging 
dat in die tijd - het stond zelfs in de wet - getrouwde vrouwen moesten 
stoppen met werken", vertelt Agnes als we haar spreken in haar geheel 
aangepaste benedenwoning met heerlijke tuin aan de Valkenboskade in Den 
Haag.
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Na de middelbare school reist 
Agnes op en neer naar Leiden en 
volgt daar een opleiding tot analiste 
in de microbiologie en meer in het 
bijzonder de sero-immunologie. Na 
haar opleiding gaat ze als analiste 
aan de slag in het destijds 
Gemeentelijke Ziekenhuis van Den 
Haag, nu het ziekenhuis Leyenburg.

"Tja, wanneer is het allemaal 
begonnen. Ook bij mij is er dat 
bekende verschil in tijd tussen de 
eerste klachten en de diagnose zelf. 
Destijds waren er in zo'n 
diagnoseperiode natuurlijk ook nog 
geen MRI's. Terugkijkend denk ik 
dat ik mijn eerste flinke Schub 
kreeg toen ik achttien was en 
anders in ieder geval wel op mijn 
tweeëntwintigste. Maar mijn 
huisarts heeft ze allemaal gemist".

Bijna dertig
"Enfin, ik ben dus gaan werken en dat is ook nog wel een jaar of twaalf goed 
gegaan. Maar toen ik begin dertig was, ben ik ingestort. Ik heb ook last van 
astma en een lichte hartafwijking en daarom kwam ik in eerste instantie bij 
de cardioloog terecht. Die heeft me helemaal onderzocht en schreef 
vervolgens aan de huisarts dat het hem een goed idee leek als ik eens zou 
worden nagekeken op MS".

Dus toen pas werd Agnes doorverwezen naar de neuroloog. "Eerst in het 
ziekenhuis waar ik werkte maar dat vond ik niet zo prettig en toen naar het 
Academisch Ziekenhuis in Leiden. Daar wisten ze me al snel te vertellen dat 
ik inmiddels de progressieve vorm van MS had. De artsen hebben dus de 
Relaping-Remitting vorm van daarvoor bij mij in feite gemist".

In de tijd dat ze op de diagnose zat te wachten, heeft Agnes op advies van 
de neuroloog helemaal rust genomen. "Maar na de diagnose heb ik nog wel 
geprobeerd mijn werk weer op te pakken. Ik heb een poosje, zeg maar op 
therapeutische basis gewerkt. Alleen noemde je dat toen nog niet zo. Niet 
lang daarna kreeg ik weer een gigantische Schub en kwam de afkeuring voor 
de WAO al snel in beeld, gevolgd door ontslag. Ik heb op een maand na, net 
de 12,5 jaar niet gehaald. Maar, ik kreeg evengoed wel een heel leuk 
afscheid op de afdeling. En hoewel de aanleiding van het weggaan treurig 
was, bewaar ik aan dat afscheid toch een goeie herinnering".

http://www.msweb.nl/nl/mszien/mszien3portretagnes.htm (2 of 5) [19-6-03 10:14:16]

Portret Agnes van Leeuwen

Agnes werkte dus in een ziekenhuis van de gemeente en vertelt dat ze 
tegelijk met de papieren van de afkeuring voor de WAO een heel 
vriendelijk briefje kreeg dat ze het raar vonden dat ik nog geen 
vervoersvoorziening had. "Als ik de rest van de papieren maar even wilde 
invullen, dan kreeg ik alsnog en zelfs met terugwerkende kracht, een 
vervoersvoorziening toegewezen. Daar schrok ik toch wel erg van. Ik 
realiseerde me toen pas, dat het eigenlijk veel erger met me gesteld was, 
dan ik zelf in de gaten had. Want als zij dus al zien dat je een 
vervoersvoorziening nodig hebt, terwijl ik daar nog niet over had 
nagedacht…"

Cursussen
"Tja, en dan sta je dus op straat. In het begin ga je nog wel eens terug naar 
je werk, maar ja dat houdt op een gegeven moment natuurlijk ook op. En dan 
heb je zoiets van, wat nu? Ik had wel wat fysiotherapie en ergotherapie, 
maar dat vult de dag toch ook niet. Toen ben ik maar eens begonnen met 
wat cursussen te volgen op het gebied van homeopathie. Vanuit die opleiding 
zeiden ze, waarom ga je de vierjarige opleiding niet volgen? Dat heb ik toch 
maar niet gedaan omdat ik mezelf geen praktijk zag starten".

Op een gegeven moment kwam Agnes bij een gespreksgroep terecht van de 
toenmalige Nederlandse MS Stichting (NMSS). "Het toeval wilde dat de 
coördinator die dat leidde, juist wegging en me vroeg of ik het van haar 
wilde overnemen. Daar moest ik eerst wel over nadenken, want ja, was ik al 
sterk genoeg om de problemen van anderen te kunnen aanhoren? Kon ik 
daarmee omgaan? Ik heb dat toen wèl gedaan".

Niet veel later, in 1987, werd zij ook coördinator van Den Haag en omgeving 
voor de NMSS. Zij heeft allerlei functies vervuld en ook de overgang 
meegemaakt van de MS Stichting naar de MS Vereniging (MSVN). "Op een 
gegeven moment zou ik zelfs voorzitter worden van de Afdeling, maar daar 
stak het landelijk bestuur een stokje voor. Een voorzitter in een rolstoel 
werd te duur vanwege de vervoersproblematiek. En dat voor een 
patiëntenvereniging! Ik heb bijna mijn lidmaatschap opgezegd. Maar ik ben 
na al die jaren nog wel steeds telefonisch contactpersoon voor de Afdeling 
Zuid-Holland Noord".

Belangenbehartiging
In het midden van de jaren tachtig begon voor mensen met een handicap 
heel voorzichtig de belangenbehartiging op gang te komen. Agnes is toen 
meer die kant opgegaan. Het was echt het begin van een ontwikkeling, want 
de Regionale Patiënten en Consumenten Platforms (RP/CP) bijvoorbeeld, 
bestonden nog niet eens. "Maar er kwamen overal cliëntenraden en in de 
afgelopen jaren ben ik lid geweest - of nog steeds - van een groot aantal 
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raden, zoals van het GAK, de Thuiszorg, het Sofia Revalidatiecentrum en 
later dus ook van het RP/CP.

Tegenwoordig stop ik de meeste tijd in de Haagse Raad Welzijn 
Gehandicapten. Daar ben ik ook voorzitter van. De eerste voorzitter in een 
rolstoel. Toen ik met belangenbehartiging begon, was je eigenlijk vooral 
bezig om de mentaliteit van de mensen te veranderen. Te laten zien dat 
mensen met een ziekte of in een rolstoel wel degelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan de maatschappij. Inmiddels is er echt sprake van een 
cultuuromslag. De Raad Welzijn Gehandicapten is inmiddels een officieel 
adviesorgaan van de Gemeente en er wordt veel serieuzer met onze 
adviezen omgegaan. We worden soms zelfs om advies gevraagd. Voordeel 
van een voorzitter in een rolstoel is, dat er daardoor allerlei 
toegankelijkheidsproblemen in de vergaderlocaties aan het licht komen, 
waar oplossingen voor moeten worden gevonden. Zoiets heeft meteen zijn 
voordeel voor anderen".

De Raad Welzijn is nu bezig om nauwer samen te werken met de RP/CP en 
dan wordt Agnes vice-voorzitter met een achterban van meer dan honderd 
clubs. "Daarmee kun je echt wel een vuist naar allerlei instanties maken".

Oranje rozen
Dan komt de Lintjesregen, 29 april 2003. "Op 
die dag wist ik wel dat ik zelf ook iets zou 
krijgen. Een goeie vriendin kwam twee weken 
daarvoor met een bos oranje rozen op bezoek. 
En zo kwam ik aan de weet dat ik 29 april om 
9.00 uur op het ministerie van Volksgezondheid 
werd verwacht. Dat moest ook wel, want als ik 
de deur uitmoet, dan heb ik heel wat te regelen. 
Niet alleen het vervoer, maar ook de thuiszorg 
moet ik tijdig inlichten, zodat ze mij op tijd uit 
bed komen halen".

Terugkijkend zegt Agnes: "De dag zelf was fantastisch. Staatssecretaris 
Ross van Dorp hield een heel leuk persoonlijk praatje en toen kwam er voor 
mij toch nog een verrassing, want ik had niet verwacht dat ik tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau zou worden benoemd. De officiële uitreiking 
vond ik echt heel mooi gedaan en daarna was er een hele gezellige receptie. 
Staande dat wel, wat voor ons nooit zo leuk is. Maar toen mevrouw Ross 
merkte dat we in de gang zaten, regelde ze een tafeltje in de zaal. Dat 
Ridderschap, net als vroeger mijn vader, dat zie ik echt als een bekroning 
van mijn inspanningen".
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Onderzoek en MS

MSzien 2003, nr.3

Een dag bij het herseninstituut

Om er te komen moet je wat over hebben, want het Nederlands 
Instituut voor Hersenonderzoek (NIH) ligt verscholen achter het 
Amsterdams Academisch Medisch Centrum (AMC). Niettemin: een 
indrukwekkend instituut, merk je al binnen een dag.

Door: Hanneke Douw

Binnenkomen is een pasjeskwestie of de juiste mensen kennen, maar dan 
word je ook met alle egards behandeld. Lopend door de gangen zie je 
mensen in krappe kamers achter de computer, maar ook een ruimte waarin 
zich het materiaal bevindt en het eigenlijke onderzoek wordt uitgevoerd. 
De deur mag even open maar daar blijft het ook bij.

Ze werken er met virussen en alhoewel dat 
geen enkel kwaad kan - zo verzekeren de 
wetenschappers - omdat de virussen als het 
ware lam zijn gemaakt en kreupel, wordt alle 
voorzichtigheid betracht en gaat de deur 
snel weer dicht. Hier werken 120 mensen 
verdeeld in 10 groepen waarvan de 
Nederlandse Hersenbank er een is.

Dat de Nederlandse Hersenbank van fundamenteel belang is om überhaupt 
onderzoek naar een ziekte als MS te kunnen doen lijkt evident. Gebruik 
maken van proefdieren en het proefdiermodel houdt ergens op omdat je die 
geen echte MS kunt geven maar slechts een daarop gelijkende ziekte. Om 
uiteindelijk écht te kunnen uitvinden hoe het zit bij deze zenuwaandoening 
zul je de hersenen van gezonde mensen naast die van mensen met MS - in 
verschillende gradaties - moeten kunnen leggen. Onderzoek op deze manier 
is de enige mogelijkheid om het raadsel goed te kunnen oplossen... ooit... 
want let wel: een en ander zal niet van vandaag op morgen gebeuren.
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Niet voldoende
Wanneer het instituut een onderzoek wil uitvoeren krijgt het daarvoor de 
benodigde stukjes weefsel van de Nederlandse Hersenbank. Ook andere 
landen maken trouwens voor hun onderzoeken gebruik van middelen van 
deze bank. En omdat het aantal mensen dat hun hersenen na overlijden ter 
beschikking stelt nog niet overhoudt, moet er dus af en toe nee verkocht 
worden, simpelweg omdat er dus niet voldoende is. Vandaar dat ze hier de 
mensen graag aansporen vast te leggen dat na overlijden de hersenen naar 
de Hersenbank mogen.

Iedereen die zijn hersenen ter beschikking wil stellen kan ervan op aan dat 
de gang van zaken zeer snel, respectvol en behoedzaam is. Het lichaam van 
een overledene gaat direct naar het ziekenhuis van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, waar het hersenweefsel wordt verwijderd. Daarna gaat het 
lichaam van de overledene weer meteen in oude staat naar de familie. Van 
de ingreep is niks te zien. Niets staat een gewone begrafenis of afscheid 
nemen in de weg.

Inge Huitinga
Een van de onderzoekers die daarvan alles weet is Inge Huitinga (1960). Ze 
studeerde medische biologie met als specialisatie immunologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, promoveerde in 1992 op MS en werkte onder meer 
in Oxford. Daar groeide haar interesse in de meer neuro- pathologische 
kant binnen de immunologie.

Zodoende kwam ze terecht bij professor Schwaab, directeur van het NIH. 
En ofschoon dit instituut via een slurf verbonden is met het academisch 
ziekenhuis is het een volstrekt onafhankelijke eenheid. Hier probeert ze 
met een kleine club mensen een aparte MS-unit van de grond te krijgen en 
dat lijkt aardig te gaan lukken.

Als ze gaat praten over het onderzoek dat ze doet naar de oorzaken en 
gevolgen van MS krijgen Inges ogen een aparte glans. Vol vuur vertelt ze 
dat ze zeker weet de oorzaak ooit te zullen vinden, samen met anderen 
wellicht, maar het moet lukken zo vertelt ze. Inmiddels is ze zover dat ze 
heeft ontdekte dat er een direct verband bestaat tussen het 
stresshormoon cortisol (een hormoon dat iedereen produceert, ook mensen 
met MS, op het moment dat er sprake is van een ontsteking) en het 
voorkomen van ontstekingen in de Hypothalamus. Dit is een klein gedeelte 
onder in de hersenen waarvan totnogtoe is gedacht dat het met MS niks 
van doen had.

Wat Inge nu weet is, dat wanneer er meerdere ontstekingen in de 
Hypothalamus actief zijn het stresshormoon cortisol - dat bijvoorbeeld ook 
in prednisolon zit - dat de ontsteking moet afremmen, veel minder wordt 
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gemaakt. Het hormoon lijkt afgedempt, terwijl het juist heel actief zou 
moeten zijn. Het gevolg is dat de ontstekingen forse schade kunnen 
aanrichten en de demyelinisatie (de afbraak van de beschermlaag die 
rondom de zenuwen ligt) grote vormen aanneemt.

Zonder op de zaken vooruit te willen lopen, zo beklemtoont Inge, vertelt ze 
dat de vele ontstekingen in de Hypothalamus en de gevolgen daarvan, wel 
eens een verband zouden kunnen hebben met de aard en het beloop van MS. 
Nu is voorzichtigheid in onderzoeksland altijd geboden. Ook kijkend en 
luisterend naar Inge is duidelijk dat nog veel meer hersenonderzoek 
noodzakelijk is om uiteindelijk de gehele puzzel te kunnen leggen. Maar elke 
stap vooruit, hoe klein ook, is er een en wanneer niet meer van nut voor de 
huidige generatie mensen met MS, dan toch zeker voor de volgende.

Prikbord
Slenterend door dit gebouw, kom je de verzameling hersenen op sterk 
water tegen, maar ook het prikbord met daarop de vlammende artikelen die 
in de pers zijn verschenen naar aanleiding van onderzoeken die gedaan zijn 
binnen dit instituut. Wat opvalt is dat er op dit moment niks over MS hangt 
en Inge zelf geeft aan dat het tijd wordt dat daar verandering in komt.

Kijkend door de microscoop naar een stukje hersenweefsel met daarin alle 
soorten van ontstekingshaarden naast elkaar, is te zien hoe ingewikkeld MS 
is. Inge laat zich niet van de wijs brengen. Zich zo nu en dan 
verontschuldigend laat ze zien hoeveel verschillende ontstekingshaarden er 
naast elkaar kunnen liggen in een stukje hersenweefsel. Als MS-patiënt 
immers en meekijkend door de microscoop zie je letterlijk je eigen vijand 
en dat kan best confronterend zijn, aldus Inge.

Maar de uitleg die Inge erbij geeft en de passie die je in haar betoog voelt 
geven je het rotsvaste vertrouwen dat het probleem MS en het bijdragen 
aan de oplossing ervan bij haar in goede handen is.

De formulieren voor het doneren van hersenweefsel zijn 
verkrijgbaar bij de Nederlandse Hersenbank, Meibergdreef 
33,1105 AZ Amsterdam telefoon (020) 5665499 of via 
www.hersenbank.nl.

terug naar overzicht MSzien
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MSZIEN --> Hulpmiddelen

MSzien 2003, nr.3

Inventarisatie:

Waar zijn hulpmiddelen te halen?

Op gang proberen te blijven is in het leven van iemand met MS een belangrijk doel. 
In de komende nummers gaat MSzien aandacht besteden aan de hulpmiddelen die 
daarvoor bestaan. Een inventarisatie van 'waar alles te halen is'.

Door: Trudy Mantel

Het is niet leuk om ziek te zijn, zeker niet chronisch ziek. 
Je hele leven komt op zijn kop te staan en als je MS hebt 
krijg je meestal te maken met lichamelijke beperkingen. 
Toch zijn er lichtpunten: laten we blij zijn dat we niet 
honderd jaar geleden leefden of in een ontwikkelingsland. 
Het aantal hulpmiddelen hier en nu is aanzienlijk, 
bovendien is onze samenleving bereid om onder 
voorwaarden de kosten - gedeeltelijk - voor haar rekening 
te nemen.

Maar, om met Johan Cruyff te spreken: "ieder voordeel 
heb z'n nadeel". Soms denk je dat het regelen van het op 
gang blijven een volledige dagtaak is. Een inventarisatie 
van 'waar alles te halen is'.

Een groot aantal instanties houdt zich bezig met ons 
welzijn en de bureaucratie heeft daarbij behoorlijk 
toegeslagen. Op een revalidatiepoli of een MS-poli is een 
ergotherapeut aanwezig die de weg hoort te weten in het 
woud van regels en voorschriften. Bijvoorbeeld dat de 
ziektekostenverzekeraar een trippelstoel levert. Als er 
een motortje aan moet - als je niet kunt lopen kun je ook 
niet trippelen - komt de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en dus de gemeente 
in beeld. Zo zijn er wel meer voorbeelden te bedenken.

Mensen die niet zo'n integrale behandeling in een centrum of poli hebben zullen wat 
vaker zelf op zoek moeten. Voor hen hebben we de door mensen met MS veel gebruikte 
voorzieningen in een tabel gezet. Hoe je eraan komt en met ook nog wat nuttige 
websites. Een volgende keer zullen we wat gedetailleerder op de verschillende 
voorzieningen ingaan.
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Voorziening: Verstrekkende 
instantie: Bijzonderheden:Websites:

Woningaanpassingen WVG (gemeente) Ook trapliften www.grootveld.net/handicap.htm

Vervoersvoorzieningen WVG (gemeente) Taxi of speciaal 
vervoer www.handicap.nl

Scooter WVG (gemeente) www.leefwijzer.nl

Rolstoel WVG (gemeente) Ook elektrisch www.kboh.nl

Rollator of krukken Zorgverzekeraar www.fellow-roll.com

Openbaar vervoer TRAXX Boven 5 zones www.s-g-v.nl

Incontinentiemateriaal Zorgverzekeraar www.incontinentie.net

Tillift WVG (gemeente) www.pronkergo.nl

Douchestoel WVG (gemeente) www.sanmedi.nl

Aangepast meubilair Zorgverzekeraar www.beenhakker.nl

Thuiszorg
Regionaal 
Indicatie 
Orgaan

www.thuiszorg.pagina.nl

Computeraanpassingen Zorgverzekeraar www.computerenhandicap.nl

Persoonsgebonden 
budget

Regionaal 
Indicatie 
Orgaan

www.pgb.nl

De in de lijst genoemde websites overlappen elkaar; sommige hulpmiddelen worden op 
meerdere sites genoemd. Met name www.handicap.nl geeft heel veel nuttige informatie. 
De volgende sites kunnen ook nog nuttig zijn:
College voor Zorgverzekeringen: www.cvz.nl;
Vereniging Nederlandse Gemeenten: www.vng.nl met links naar alle gemeenten;
Alle zorgverzekeraars staan op www.medischestartpagina.nl;
Adressen van RIO's (Regionaal Indicatie Orgaan) zijn te vinden op www.lvio.nl, de site 
van de Landelijke Vereniging van Indicatie Organen

Regeling Hulpmiddelen
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Sinds 1 januari 2002 is voor de zorgverzekeraars de gewijzigde Regeling Hulpmiddelen 
van kracht. De wijziging houdt in dat mensen recht hebben op een hulpmiddel dat 
adequaat functioneert, ongeacht hoe lang het gebruikt is. Als je dus na een jaar door je 
stoel zakt heb je recht op een nieuwe. Ook hebben de verzekeraars wat meer vrijheid 
gekregen om eigen regels vast te stellen. Hoe dat gaat uitpakken moet nog blijken, maar 
in principe mag de verzekeraar zelf beslissen of hij bijvoorbeeld meer 
incontinentiemateriaal verstrekt. Dat is mooi, maar het kan wel weer ongelijkheid in de 
hand werken. Bij de gemeenten heeft het ook lang geduurd voor ze met de WVG 
enigszins op één lijn zaten. De Regeling Hulpmiddelen geldt voor alle 
ziekenfondsverzekerden en de meeste particulier verzekerden.

Gemeente
De andere grote verstrekker is de gemeente. De zorgverzekeraar verstrekt meestal op 
advies van de behandelende arts, de gemeente laat doorgaans opnieuw indiceren. Dit 
gebeurt soms door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) en soms door de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), soms ook door nog een andere instantie. Dit 
lijkt regelzuchtig, maar het heeft wel het voordeel dat een ergotherapeut bij je thuis 
komt om te beoordelen welke aanpassingen voor jou nuttig kunnen zijn. Zo voorkom je 
dat je in je net aangepaste badkamer de draai niet kunt maken met de rolstoel.

ANGO
Bij alles wat er geregeld is, is het niet te vermijden dat soms mensen tussen de wal en 
het schip vallen. Gehandicapt zijn kost toch al veel geld en soms laat het gezinsbudget 
gewoon niet toe om een noodzakelijke voorziening zelf aan te schaffen als deze om wat 
voor reden dan ook niet wordt vergoed. De Algemene Nederlandse Gehandicapten 
Organisatie (ANGO) heeft vorig jaar ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan 
mensen met zulke problemen. Het ging daarbij voornamelijk om vervoersvoorzieningen 
en om aanpassingen aan de woning. Het geld hiervoor komt uit de jaarlijkse ANGO-
collecte en van verschillende andere fondsen, waarvoor de ANGO de verstrekkingen 
verzorgt. Informatie over de ANGO staat op www.handicap.nl.

Over het algemeen worden mensen met MS voor individuele hulp eerst verwezen naar 
het Prinses Beatrixfonds, www.beatrix.nl. Na goedkeuring van dit fonds, verzorgt de 
ANGO de verstrekking.

REA
Voor aanpassingen op het werk is de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten ingesteld. 
De regie over de toepassing van deze wet is in handen van het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). Het gaat hier uitsluitend om aanpassingen aan de 
werkplek en een rolstoel op het werk. Deze hulpmiddelen mag je dan dus alleen dáár 
gebruiken.

Krukje
Gelukkig komen velen van ons nooit toe aan al deze zware voorzieningen. Sommige 
mensen met MS weten zich hun leven lang te redden met simpele huis-tuin-en- 
keukenoplossingen. Een krukje in de douche of voor het aanrecht, of een touwtje aan 
het voeteneind van je bed kunnen al een wereld van verschil maken. Het is ook wel even 
slikken als je van hulpmiddelen gebruik moet gaan maken en veel mensen 'tobben' 
daarom te lang door. De ervaring leert echter dat, als het hulpmiddel er is, dit een 
enorme verlichting van het dagelijks leven betekent!

In het volgende nummer van MSzien gaan we nader in op de verschillende soorten 
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incontinentiemateriaal.

terug naar overzicht MSzien
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