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naMenS
De fabel van het hybride ezelsei

Tot veler verbijstering steunt een meerderheid in de Tweede Kamer het Kabinet in zijn poging de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Reïntegratie 
Arbeidsgehandicapten (REA) te vervangen door de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA). Aan die WIA zijn twee veelomvattende regelingen gekoppeld: de regeling 
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

MSzien schreef daar al eerder over in de artikelenserie 
Werken met MS. Met in aflevering 5 (jaargang 2004 
nummer 6) de jobstijding dat naar schatting enkele 
duizenden arbeidsongeschikt rakende mensen met MS 
straks een minder hoge uitkering krijgen. Nog steeds is 
de eerstverantwoordelijke minister Aart Jan de Geus 
niet helemaal uitgebroed op zijn WIA. Maar inmiddels 
kan zijn affiche van grote hervormer van de bijna 
veertigjarige WAO al wel overgeplakt in grote sloper. 
Lijkt hij de nieuwste aflevering te schrijven van de soap 
Jan-Potter Balkenende II.  

De Geus zijn bijdrage heeft een Suske&Wiske-achtige 
titel: de fabel van het hybride ezelsei. Want WIA doet niet alleen als klank denken aan een 
muilezel maar ook in veel kenmerken: een moeilijk hanteerbaar en te doorgronden van-alles-wat-
schepsel. Een gedrocht (term van de vakbond FNV), al voordat het is uitgebroed. En het 
verschrikkelijke is dat vrijwel iedereen dit ziet, alleen de maker zelf niet en enkele andere 
deelnemers aan het huppeldepup-debat (term van het VVD-Kamerlid Bibi de Vries) in het 
kippenhok dat Parlement heet. Oké op een enkele uitzondering na. Zo zegt Jan de Wit (SP): “Dit is
geen sociaal vangnet maar een valkuil”. Noemt Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) het 
“ingewikkeld en onlogisch”. Spreekt Kees Vendrik (GroenLinks) van “een zooitje” en Jet 
Bussemaker (PvdA) van “een Kafkaiaans stelsel”.  

Raad van State 
Opmerkelijk genoeg zit er bij de 52 pagina's wet, de toelichting van 223 pagina's, de diverse 
bijlagen en honderden pagina’s Kamerverslagen één zo kritisch stuk, dat het onbegrijpelijk is dat 
de wetmakers onverstoord hun koers vervolgen. Dat ze het uiteindelijk nauwelijks meer hebben 
over de inhoud van de wet, maar alleen hoe die het best is uit te voeren... privaat, publiek, of in 
een mengvorm – hybride, zoals dat ook in de politiek is gaan heten. Nu of op termijn. Dat ene stuk 
is bovendien niet zo maar een stuk, maar het commentaar van de Raad van State, het 
allerhoogste onpartijdige adviesorgaan van Regering en Parlement. Een notitie, al geschreven in 
december 2004 nota bene, die in feite niets heel laat van het wetsontwerp. Als gebruikelijk in 
een beetje verhullende taal, maar niet mis te verstaan, zeker niet voor iemand met enige 
leeslessen zoals Aart Jan.  

Zo schrijft de Raad van State onder meer: Niet uitgesloten is dat de financiële last in feite 
hoger zal uitkomen dan de last bij ongewijzigd beleid. Met andere woorden: het is twijfelachtig 



of de WIA besparend kan werken. Kritiek waarmee De Geus het wel een béétje moeilijk heeft, 
maar – zo oppert hij - als er dan geen geld overblijft dan toch wel een besparing die voor een 
deel bestaat uit veronderstelde gedragseffecten. Oh? Bovendien kan naar het oordeel van de 
Regering niet worden volstaan met een wijziging van de huidige WAO. Waarom niet? Geen idee!  

De leden van de Raad van State hebben er veel kritiek op dat de WIA - net als overigens de 
huidige WAO -de resterende-verdiencapaciteit-formule hanteert. Die is zonder meer voordelig 
voor de veelverdieners en nadelig voor de weinigverdieners. De Raad van State geeft daarvan 
een duidelijk cijfervoorbeeld. Stel: twee werknemers, de een met een inkomen van 75.000 euro, 
de ander van
30.000 euro. Beiden worden duurzaam arbeidsongeschikt. De arbeidsongeschiktheid houdt voor 
ieder van hen in (...) dat ze alleen nog maar functies kunnen vervullen waarmee een inkomen van 
15.000 euro verdiend kan worden. De werknemer die voorheen nog een inkomen had van 75.000 
euro komt in de IVA. Hij levert meer dan 80 procent verdiencapaciteit in, krijgt dan dus een 
volledige uitkering en hoeft niet meer te werken. Daarentegen verliest de werknemer van 30.000 
euro 50 procent verdiencapaciteit en komt daarmee in de WGA: hij moet zich beschikbaar 
stellen op de arbeidsmarkt. De Raad van State valt er bovendien over, dat de wet mensen die 
door ziekte of handicap minder hoeven in te leveren dan 35 procent verdiencapaciteit – wat je 
als iemand met een laag salaris nou eenmaal veel eerder doet omdat er altijd nog wel wat weinig-
verdienende baantjes in de computer zitten – geen enkel uitkeringrecht meer geeft.  

Ook hier geeft De Geus de Raad van State weliswaar een beetje gelijk maar gaat het volgens hem 
om een principiële keus, eerder al gemaakt door de Sociaal-Economische Raad (SER), ook een 
hooggeacht adviescollege immers. Een volstrekt willekeurig ingenomen standpunt, zo vindt de Raad
en gevreesd moet worden dat de gekozen indeling de keuringspraktijk onder zware druk zal 
plaatsen. Tegen dovemansoren gezegd. De Geus antwoordt, niet bang te zijn dat het systeem leidt 
tot onrechtmatige uitkeringen. Hij voegt eraan toe: het finaal oordeel komt immers exclusief in 
handen van de beslissingsautoriteit. Inderdaad... Kafka.

Uitvoering 
Bijzondere aandacht vraagt de Raad voor de extra belasting van de stelselwijziging voor de 
uitvoeringsinstanties, die de afgelopen jaren al zwaar onder druk zijn gezet. De Raad wijst in dit 
verband op het complexe karakter van de WIA en voegt eraan toe dat met ingang van de nieuwe 
wet er toch nog - maar liefst 47 jaar! - twee systemen naast elkaar zullen blijven bestaan namelijk
voor de bestaande gevallen de WAO en voor alle nieuwe gevallen de WIA. Ook de Geus acht de 
uitvoering bij voorbaat een zware opgave, maar naar zijn oordeel zonder meer uitvoerbaar. En ook 
de huidige WAO is ingewikkeld, zo stelt hij.  

Het tenslotte alles samenvattende oordeel van de Raad van State is, dat het voorstel 
heroverweging verdient en ten onrechte voorbijgaat aan enkele vragen die van wezenlijk belang 
zijn uit een oogpunt van de toekomstbestendigheid.

Oftewel INPAKKEN EN WEGWEZEN!  

Maar zo zal het wel weer niet gaan. Er is een parlementair compromis gesloten, de nieuwe wet 
komt er en Aart Jan blijft. Want vooralsnog lijkt er geen beslissingsautoriteit te vinden die hem 
arbeidsongeschikt verklaart.  

De Redactie, 30 juni 2005
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oefeningen en medicijnen 

Tegen spasmen is vaak iets te doen 

Maar liefst vier van de vijf mensen met MS hebben in enige mate last van 
spasmen. Een ongemak waaraan vaak iets te doen is. De mogelijkheden hiertoe 
variëren van ergotherapie tot medicijnen.

Door: Renée Verwers *)

De meeste mensen met MS beseffen het zelf 
nauwelijks, maar naast vermoeidheid behoort 
het onwillekeurig, onbewust samentrekken van 
spieren, het maken van ongecontroleerde, 
plotselinge bewegingen, tot de meest 
voorkomende symptomen van MS. Het 
verzamelwoord is spasmen. Als je alle gradaties 
daarvan meetelt heeft maar liefst 80 procent 
van alle mensen met MS er last van, zo blijkt 
uit gegevens van de National Multiple Sclerosis 
Society (NMSS) de Amerikaanse MS-
vereniging.

Spasticiteit is een mysterieus symptoom. Het komt, het gaat. Het voelt 
verschillend bij verschillende personen, en zelfs bij één en dezelfde persoon op 
verschillende tijden. Het komt zelfs voor dat een arts spasticiteit signaleert 
terwijl je zelf je daarvan niet bewust bent. En… spasticiteit is trouwens niet altijd 
alleen maar een negatief verschijnsel: de stijfheid die een spasme aan benen kan 
geven, kan soms een hulp zijn om goed te blijven staan en zelfs om je goed te 
verplaatsen.

Diverse medische deskundigen zeggen dat spasticiteit ontstaat door een verhoogde 
gevoeligheid in delen van de spieren die zorgen voor het aanspannen, het 
ontspannen en het strekken van die spieren. Normaal is dat het lichaam er zelf voor 
zorgt dat sommige spieren zich ontspannen terwijl andere zich samentrekken. Als 
die coördinatie verloren is gegaan, trekken teveel spieren op een zelfde moment 
samen. Bij mensen met MS kunnen dan bijvoorbeeld benen 'op slot gaan', weigeren 
te buigen.

Flexor en extensor
Heb je een lichte vorm van spasticiteit, dan voel je meestal hooguit gespannen, 



strakke spieren. Heb je het ernstiger, dan kan het pijnlijk zijn, kunnen ledematen 
verdraaien, kun je problemen hebben met je in richtingen te bewegen waar je heen 
wilt.  

Er zijn twee soorten spasmen die bij MS veel voorkomen: flexor en extensor. Je 
spreekt van flexor-spasticiteit als sprake is van een onvrijwillige buiging van de 
heupen of knieën, waarbij ze ongewild richting je borst bewegen. Extensor-
spasticiteit is een onvrijwillige strekking van de benen. De heupen en knieën blijven 
gestrekt met de benen erg dicht bij elkaar of gekruist bij de enkels. Spasticiteit 
kan ook optreden in de armen, maar bij MS komt dit minder vaak voor. 

Bij de een kan spasticiteit een stijf been veroorzaken, terwijl bij een ander het 
lopen onmogelijk wordt gemaakt. Bij veel mensen draagt de inspanning om te 
bewegen met spastische spieren in grote mate bij aan die beruchte MS-
vermoeidheid. Net zoals andere symptomen van MS, komt en gaat een spasme en 
verergert het verschijnsel onder bepaalde omstandigheden. Bekende veroorzakers 
zijn lage temperaturen, een hoge vochtigheid, nauwe kleding en schoenen, een 
maagverstopping (obstipatie), een slechte houding, een virale infectie als 
verkoudheid of griep of een bacteriële infectie met huidwonden of 
blaasontstekingen.

Spasticiteit kan je in de weg staan bij diverse dagelijkse activiteiten. Niet 
iedereen zoekt middelen of therapieën ertegen, terwijl die er wel degelijk zijn en 
het van belang is de negatieve effecten van een spasme zoveel mogelijk te 
beperken. Je kunt proberen de aangedane spieren te ontlasten, bij anderen gaat 
het erom de spasticiteit te ‘ontwijken’ door nieuwe manieren te gebruiken om 
dingen te doen. Behandeling is er ook op gericht om ernstige complicaties van de 
spasticiteit te voorkomen. Voor de hand liggende mogelijkheden zijn fysiotherapie, 
ergotherapie en hulpmiddelen als spalken of beugels. Maar daarnaast zijn er tal van 
medicijnen

Een fysiotherapeut zal je vaak specifieke oefeningen aanleren om de flexibiliteit te 
vergroten en de spasticiteit te verlichten. Naast actieve oefeningen die je zelf 
doet, kunnen fysiotherapeuten de verkorte spiervezels strekken en ontspannen, 
het bewegen van de gewrichten verbeteren, de aangespannen spieren uitstrekken 
en de circulatie verbeteren. Sommige van deze technieken kunnen ze zelfs leren 
aan een ander, een familielid of vriend die je kan helpen bij je zelf thuis. 

Passend pakket 
Zorg ervoor dat een passend pakket van oefeningen deel uitmaakt van je routine. 
Vraag hiervoor ook advies van de arts of verpleegkundige. Onderzoek de 
mogelijkheid van aanvullende ontspanningsoefeningen, massage, yoga of 
ademhalingsoefeningen. Dit geeft geen genezing, maar maakt het gemakkelijker om 
te slapen en de problemen van de volgende dag met een helder hoofd tegemoet te 
kunnen treden.  

En als dat geen verbetering geeft, dan zijn 
er misschien nog medicijnen die je kunnen 
helpen. Er zijn verschillende medicijnen 
tegen spasticiteit. De meest effectieve 
dosering zal afhangen van het bereiken van 
een balans tussen de goede en de slechte 
werkingen. Een effectieve dosering zal van tijd tot tijd veranderen: een infectie, 
koud weer, een ingegroeide teennagel - wat dan ook de spasticiteit uitlokt - zal ook 
de hoeveelheid medicatie beïnvloeden. Gebruikelijk is de dosering langzaam te 
verhogen totdat de positieve werking optimaal is. Bij bijwerkingen krijg je een 
lagere dosis.  

Maar ga er bij spasmen in elk geval niet van uit dat er niéts gedaan kan worden! 
Verbetering is meestal mogelijk en maatwerk is daarbij vaak haalbaar. 
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*) Renée Verwers is onderzoeks- en ontwikkelingsanaliste bij het Medisch Centrum 
Rijnmond Zuid (MCRZ) in Rotterdam. Zij heeft zelf MS. Een geschreven portret 
van haar heeft gestaan in MSzien jaargang 2004 nummer 6.

Medicijnen tegen spasmen

De lijst van meest gebruikte medicijnen tegen 
spasmen is niet bepaald kort. Hier maar eens 
achter elkaar de bekendste, in alfabetische 
volgorde.  De gegevens over werking en bijwerking 
van deze medicijnen uit deze lijst zijn speciaal 
voor dit doel geverifieerd en aangevuld door de 
neuroloog en immunoloog dr. Rogier Hintzen, 
directeur van het MS-centrum ErasMS in Rotterdam, en de neuroloog dr. J. 
Moll  van het Medisch Centrum Rijnmond Zuid (MCRZ) in Rotterdam.  

BACLOFEN
Baclofen (Lioresal®) is een spierontspanner. Meestal moet je die enkele malen 
per dag innemen. Mogelijke bijwerkingen zijn duizeligheid, slaperigheid en 
spierslapte. Baclofen ontspant zowel normale als spastische spieren. 
Misselijkheid, een minder vaak voorkomend bijverschijnsel, is meestal te 
voorkómen door Baclofen in te nemen met wat voedsel. Bij hoge doses 
vermindert Baclofen de concentratie en draagt het bij aan vermoeidheid. 
Omdat het gewoonlijk de flexibiliteit binnen een korte periode herstelt, kan 
Baclofen ervoor zorgen dat andere behandelingen zoals fysiotherapie meer 
effect hebben. 



Baclofen geneest de spasticiteit niet en verbetert ook niet de coördinatie of 
sterkte.  

BACLOFEN-POMP
Sommigen hebben een hogere dosis Baclofen nodig, maar kunnen niet tegen de 
bijwerkingen daarvan. Een operatief ingebrachte pomp kan hele kleine 
hoeveelheden van het medicijn direct en continu in de vloeistof rondom het 
ruggenmerg brengen. De Baclofen-pomp kan het functioneren van iemand 
verbeteren, of op z'n minst op niveau houden. Het kan zelfs mensen helpen om 
ambulant te blijven. Bij personen met een minimale mobiliteit vermindert het de 
pijn en de huidbeschadigingen. Het is een computergestuurde pomp die werkt op 
een batterij. Het gewicht is ongeveer 6 ons. Een chirurg brengt de pomp in 
onder de huid van je buik. Een slangetje loopt van de pomp naar het ruggenmerg. 
De pomp is zo geprogrammeerd dat die een vooraf ingestelde dosis Baclofen, 
specifiek voor jou, afgeeft. Mensen die zo’n pomp gebruiken komen als regel 
eens in de drie maanden terug bij de arts voor een nieuwe voorraad medicijn en 
controle van het computerprogramma. Na drie tot zeven jaar - als de batterij 
op is – moet de pomp operatief worden vervangen. Het slangetje blijft dan op 
z'n plek. 

BENZODIAZEPINES
Spasticiteit is soms te behandelen met zogeheten benzodiazepines als Diazepam 
(Valium®) of Clonazepam (Rivotril®), meestal in kleine doses. Deze medicijnen 
zijn vaak niet zo effectief, maar hebben het voordeel dat ze de angst 
verminderen, waardoor het makkelijker is om te ontspannen en een goede 
nachtrust te krijgen. Sufheid en mogelijke afhankelijkheid bij langer gebruik 
maken de benzodiazepines een minder wenselijke keus. In sommige 
omstandigheden kunnen benzodiazepines en een ander anti-spasticiteitmedicijn 
echter samengaan. Mensen bij wie dit werkt zijn liever een beetje traag en 
volledig buigzaam dan klaarwakker en spastisch. Artsen schrijven 
benziodiazepines vaak voor om te gebruiken tegen nachtelijke krampen en 
spasmen.

BOTULINUM TOXINE
Injectie van Botulinum Toxine (Botox®) heeft laten zien te helpen bij 
spasticiteit. De werking is echter beperkt tot de geïnjecteerde spier, en de 
behandeling moet elke drie tot zes maanden worden herhaald. Je mag slechts 
kleine hoeveelheden van het medicijn tegelijkertijd krijgen geïnjecteerd omdat 
anders het immuunsysteem antistoffen zou kunnen gaan vormen. Botulinum 
Toxine is dan ook geen goede keuze als vele spieren spastisch zijn of als de 
spastische spieren groot zijn. Het is wel een goede keus als bijvoorbeeld de 
armspieren spastisch zijn: deze spieren zijn klein en hebben geen grote 
hoeveelheid medicijn nodig. Bijwerkingen zijn onder meer zwakheid van de 
geïnjecteerde spier en sommige nabij gelegen spieren, en een korte griepachtige 
ziekte. Ondanks z'n effectiviteit is Botulinum Toxine nog niet goedgekeurd voor 

de behandeling van spasticiteit als gevolg van MS. Bovendien is het medicijn erg 
duur.

DANTROLENE
Als andere medicijnen – alleen of in combinatie - ineffectief zijn gebleken krijg 
je meestal Dantroleen (Dantrium®). Het werkt door de spieren gedeeltelijk te 
verlammen en is dus een slechte keus voor mensen die nog kunnen lopen. 
Dantroleen kan ernstige bijwerkingen geven, waaronder leverbeschadiging en 
bloedafwijkingen. Hoe langer iemand dit medicijn gebruikt, des te groter de 
kans om deze bijwerkingen te ontwikkelen.  Mensen die Dantroleen gebruiken 
moeten dan ook regelmatig hun bloed laten controleren. 

GABAPENTIN
Mensen met epilepsieaanvallen krijgen soms Gabapentin (Neurontin®). Bij MS 
werkt het tegen sommige pijnsoorten en mogelijk ook tegen spasticiteit. De 
meest voorkomende bijwerkingen zijn een vertroebeld of dubbel zicht, 
duizeligheid en slaperigheid. 

PHENOL
Een al oudere behandeling is de injectie van de ‘zenuwblokker’ phenol. Deze 
behandeling moet elke drie maanden herhaald.  Je krijgt het niet zo vaak meer 
voorgeschreven omdat het middel nogal rigoreus te werk gaat en er inmiddels 
betere keuzes zijn.

TIZANIDINE
Om spasmen snel te kalmeren en gespannen spieren te ontspannen kun je baat 
hebben bij Tizanidine (Sirdalud®). Het geneest de spasticiteit niet en 
verbetert ook niet de spiercoördinatie of -sterkte. Tizanidine moet je enkele 
malen per dag innemen. Naast slaperigheid is een droge mond een veel 
voorkomende - meestal tijdelijke - bijwerking. Minder vaak komt lage bloeddruk 
voor.

IN ONDERZOEK
Daarnaast zijn er nog diverse middelen in onderzoek op hun bruikbaarheid tegen 
spasticiteit bij MS. Cannabis bijvoorbeeld, te roken en in thee. Cannabis is het 
actieve bestanddeel in marihuana en hasj. Diverse onderzoeken laten weliswaar 
zien dat cannabis-preparaten niet zonder meer effectief zijn. Toch lijken 
sommigen er baat bij te hebben. Verder onderzoek is nodig om veilig en 
effectief gebruik van cannabis-preparaten te ontwikkelen.  

Ook is 4-Aminopydrine mogelijk bruikbaar. Dit is  een medicijn om beschadigde 
zenuwen te repareren. Niet bedoeld voor gebruik tegen spasticiteit, maar wel 
om lopen, traplopen en de handgreepsterkte te verbeteren en in zijn 
algemeenheid tegen vermoeidheid. 
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‘De ziekte van mijn dochter is háár ziekte’ 

MS treft ook de familie

Plonie en Kenneth Stuger hebben drie kinderen: Natascha, Raymond en een 
nakomertje Jordy. Op 22 jarige leeftijd krijgt Natascha (1977) de diagnose 
MS. Het gezegde: MS treft het hele gezin, is ook in dit geval geen loze 
kreet. En zeker voor Plonie stort de wereld  - op zijn minst tijdelijk - in. 
Háár kind, háár Natasch heeft MS! Met vallen en opstaan hebben moeder en 
dochter geleerd om deze nieuwe situatie het hoofd te bieden.

Door: Nora Holtrust

 “Natascha zou meteen na de uitslag in het Dijkzigt ziekenhuis naar huis komen om 
te helpen met het verjaarsfeestje van 
Jordy”, vertelt Plonie (1954), “ik had wel 
gevraagd of ik mee moest maar nee, dat was 
niet nodig. De oogarts had een 
oogzenuwonsteking geconstateerd en haar 
teruggestuurd naar de neuroloog voor de 
uitslag. Niks aan de hand, alleen nog even de 
uitslag halen, dachten we”.

“Lekker naïef”, weet Plonie achteraf, “maar 
ja, ik was die dag al zo druk met alle 
voorbereidingen van het feestje. Dus terwijl ik bezig ben met slingers ophangen, 
gaat de telefoon: “hoi Mam, ik sta bij de NS, kom je me ophalen?”. Nog voor ik iets 
kon zeggen lag de hoorn er al weer op”. Een minuut later dringt het tot Plonie door 
wat haar dochter werkelijk heeft gezegd:  “hoi Mam, ik heb MS. Kom je me 
ophalen”.

Plonie’s wereld stort op dat moment helemaal in. “ Ik heb een vriendin met ernstige 
MS en ik zie meteen dat beeld voor me:  rolstoel, zwaar gehandicapt, noem maar op. 
Met de telefoon nog in mijn handen begin ik te brullen. Daarna ben ik naar de 
overburen gerend al roepend: Natasch heeft MS, Natasch heeft MS. Wat moet ik 
nou”.  

Niet veel later staat Plonie op het station.  “Daar stond Natasch, zo van, niks aan 
de hand. Achteraf zei ze ook, dat het op dat moment nog helemaal niet tot haar 
doordrong. En zelf heb ik alleen iets gezegd van ‘wat rot’. Veel meer weet je ook 

moeder Plonie en Natascha 

niet te zeggen op zo’n moment”.

Feestje
Thuisgekomen gaan moeder en dochter er stilzwijgend vanuit dat ze Jordy’s 
feestje niet willen bederven. “Tja, hoe kun je dat? De knop om en een feestje 
vieren? Dat is eigenlijk heel gek. We liepen samen naar Jordy’s school en komen een 
jonge vrouw tegen op een scootmobiel die flink aan het toeteren is zo van uit de 
weg iedereen. Ik zei tegen Natasch: jij gaat niet zo speeden’ hoor, als je zo’n kar 
krijgt. En daar liepen we toen samen om te lachen”.  

Intussen was Natascha, 22 lentes oud, helemaal alleen naar het spreekuur geweest 
om daar de diagnose MS te krijgen. Plonie is er nog steeds woedend over. Ze heeft 
de neuroloog ook met haar boosheid geconfronteerd maar die reageerde heel 
laconiek van: “Nou mevrouw, ze is toch volwassen. Stel dat we ons bij iedereen 
moeten gaan afvragen of er iemand bij moet zijn als we de diagnose vertellen”’.  

Familie
De diagnose MS heeft van meet af aan veel 
impact op de gezinsleden. Plonie had sterk het 
gevoel verantwoordelijk te zijn voor de ziekte 
van haar dochter. Want ze kwam er nu pas 
achter dat MS meer dan eens in de familie 
voorkomt. Twee nichtjes hebben MS en ook de 
broer van haar moeder. “Van die broer werd 
altijd gezegd dat hij evenwichtsstoornis had. 
Nu pas begrijp ik dat hij MS had maar dat 
mocht de buitenwereld niet weten. En dan te 
bedenken dat jouw kind MS heeft en dan ook nog eens te horen krijgen dat die 
ziekte uit jouw familie komt!”. 

Ook op Natascha’s twee jaar jongeren broer Raymond is de ziekte van invloed. 
“Raymond heeft volgens mij een tijd gedacht: als zij het krijgt kan ik het ook 
krijgen”, zegt Plonie “en vervolgens zijn kont tegen de krib gegooid. Laat uit en zo. 
Is dat te wijten geweest aan haar ziekte of hoorde dat bij zijn leeftijd? Dat is 
natuurlijk toch moeilijk te peilen. Want als ik er wel eens naar vroeg mompelde hij: 
‘nou daar hou ik me niet mee bezig’. Ja stoer. Hij heeft er nooit goed over durven 
praten.”  

Het leven van Raymond is in die tijd wel in een versnelling geraakt: een vrouw, een 
kindje, verhuizen, werken. Plonie vertelt er liever niet teveel over, maar ze heeft 
het er duidelijk moeilijk mee. “Hij heeft nu een druk leven en we denken dat hij er 
niet meer zo mee bezig is. Als hij hier is, zal hij wel altijd vragen hoe het met haar 
is. Maar als ze naar het ziekenhuis gaat, komt hij niet. Dan zegt-ie zelf, nou dat 
weet je wel hè, daar hou ik niet van. Maar dan belt hij wel naar mij. Of als Natasch 
moet verhuizen bijvoorbeeld, dan staat hij ook echt wel voor haar klaar.”  

Werkstuk



Toen zijn grote zus de diagnose MS kreeg, vierde Jordy dus net zijn zesde 
verjaardag.  Dat feestje ging gewoon door en Jordy’s verdere leventje eigenlijk 
ook. Misschien merkte hij wel dat zijn ouders soms verdrietig waren maar aan zijn 
zus zelf zal hij niet veel hebben gemerkt.

Een paar maanden geleden moest Jordy - inmiddels elf jaar - een werkstuk voor 
school maken. Al pratend met zijn moeder valt de keuze op het onderwerp MS en 
Plonie belooft te helpen. “Ik heb eerst voor Jordy een elektriciteitsdraad kapot 
gemaakt, een stukje omhulsel er af gehaald zodat de draadjes bloot komen te 
liggen. En hem toen verteld dat dat bij Natasch ook gebeurt. Dan weet die zenuw 
niet meer zo goed wat ie moet. Wil ie me nou een hand geven of een klap. En zo heb 
ik het Jordy duidelijk gemaakt”. 

Jordy kreeg een negen van de meester! “Elk onderdeel van het werkstuk duurde 
eigenlijk altijd langer dan ik gedacht had”, vertelt Plonie. “Dan zei hij bijvoorbeeld: 
ja maar, kan m’n zus dat dan ook krijgen? Door dat werkstuk te maken heeft hij de 
ziekte erg op zichzelf geprojecteerd. Voelde zich steeds moe en wilde zelfs naar 
de huisarts. Gelukkig heeft de dokter hem gerust kunnen stellen: je gaat naar 
school en je hebt vriendjes, daar kan je ook moe van worden. Het heeft toch meer 
impact op een kind dan je je realiseert”.  

Internet 
Toen Natascha in juni 1999 de diagnose MS kreeg ging Plonie bij wijze van spreken 
dezelfde dag nog achter de computer zitten. “Avonden zat ik achter het 
schermpje. Dat was mijn manier om het te verwerken. Natascha wilde er helemaal 
niets van weten maar ik ben gelijk gaan lezen, lezen, lezen. Het mooie was dat ik 
later op een heleboel vragen van haar een antwoord had. Dan zei ze: Mama ik heb 
dit of dat en dan had ik dat al lang ergens gelezen. Hoe MS door heel het lichaam 
gaat en niet op één plekje gaat zitten omdat jij dat toevallig een lekker plekje 
vindt”.  

Maar pas als de relatie van Natascha na anderhalf jaar schipbreuk lijdt, en ze weer 
thuis komt wonen, ziet Plonie hoe het écht met haar dochter gaat. “Toen bleek 
bovendien dat ik er moeite mee had om mijn houding te bepalen. Kijk, de eerste 
avond na de diagnose zei ik tegen haar: “Natascha, zorg dat je leeft. Pak wat je 
pakken kan, zolang als het kan”. Maar toen ze dus weer thuis woonde, wilde ik voor 
haar zorgen, haar beschermen. Joh doe je wel voorzichtig? Moet je nu echt wel 
uit? Door de dagelijkse confrontatie, werd het toch opeens een ziekte”.  

Plonie vervolgt: “Door het voor Natascha opkomen, het verwerken en nog wat 
andere dingen in het gezin, ben ik ziek geworden. Ik heb me eerst een dagje ziek 
gemeld maar ben uiteindelijk elf maanden thuis gebleven. In die tijd ben ik naar 
een psychotherapeute gegaan en die heeft me geleerd weer op mezelf te 
vertrouwen. En de ziekte van mijn dochter ook háár ziekte te laten zijn. Zij vond 
dat het teveel mijn ziekte was geworden. Ik had teveel het gevoel dat ik 
verantwoordelijk was voor haar ziekte. Dat wil niet zeggen dat ik haar niet mag 
helpen maar ik moet er op een andere manier naar kijken”. 

Natascha
Op dat moment komt het onderwerp van 
gesprek zelf binnenlopen. Natascha 
woont inmiddels weer op zichzelf, vlak 
om de hoek. “We kunnen niet bij elkaar 
naar binnen kijken hoor”, roept 
Natascha, “maar het is wel heel erg 
makkelijk, zo dichtbij”.

Plonie: “Op een gegeven moment hebben 
we met elkaar afgesproken dat zij alles 
zelf doet en ik alleen help als ze er zelf om vraagt. Dat werkt natuurlijk niet van de 
één op de andere dag, van doe alles maar lekker zelf. Ik moest echt af en toe mijn 
handen vastbinden als ik zag hoe moeizaam sommige dingen gingen… Hoewel, een 
week later kan het ook weer hartstikke goed gaan.

Toen ze een tijdlang nogal slecht liep, zei ik tegen haar, meid, waarom zouden we 
geen stok gaan lenen, heb je wat steun. Zegt zij: ik denk meer aan een rollator. 
Nou, toen schrok ik me kapot hoor. ’s Morgens zat ik bij mijn moeder van 80 en die 
had net een scootmobiel aangevraagd. Maar goed, ik heb wel het idee dat je door 
die hulpmiddelen te gebruiken misschien erger voorkomt. Af en toe jank ik even uit 
bij m’n man en dan zegt hij: wat kunnen we er aan doen? Dat relativeert dan weer. 
Je kunt er alleen maar voor haar zijn. Je kan er niets aan veranderen. Dat heeft 
die therapeute me geleerd. Maar dat wil niet zeggen dat je af en toe geen angst 
hebt”.
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Proeven zeggen weinig, maar praktijk bewijst: 

Verkoeling kan helpen tegen MS-klachten

Wetenschappelijk mag de zin van verkoeling bij MS dan moeilijk zijn te bewijzen, 
proefondervindelijk is er eigenlijk geen twijfel. Want sommige klachten van MS 
verminderen duidelijk, zo weten ze in het Zandvoortse woon- en 
voorzieningencentrum Nieuw Unicum. Hier wonen ongeveer tweehonderd mensen met 
een ernstig lichamelijke handicap, van wie bijna de helft met MS. Velen van hen 
zeggen baat te hebben bij airconditioning en koelpakken.

Door : Raymond Timmermans

Sommige MS-klachten verminderen duidelijk 
door verkoeling. Vooral koelpakken kunnen dan 
helpen. Dit is weliswaar maar deels te bewijzen 
uit enkele bescheiden proeven in binnen- en 
buitenland, maar eens temeer uit de 
praktijkervaring binnen het woon- en 
voorzieningencentrum Nieuw Unicum in 
Zandvoort.  De verpleegkundig specialist daar is 
Coby van den Berg: “Je kunt zeggen dat 80 
procent van de mensen hier last heeft van de 
warmte. En dan heb je het over de ernstiger 
vormen van MS: RR MS en SP MS. Juist die 
mensen hebben dan veel aan een koelpak, zo 
blijkt”.

Een van de onderzoeken op dit gebied is enkele 
jaren geleden gedaan aan de Groningse universiteit, onder leiding van prof. dr. J. de 
Keijser. Financier van dit onderzoek was MS internationaal (MSi) een organisatie die 
vooral actief is als het gaat om alternatieve wegen om iets aan MS te doen. Het ging in 
Groningen om een kleine testgroep: tien mensen met MS die tevoren hadden gezegd veel 
last te hebben van warmte buiten of van een warm bad of douche. De onderzoekers 
lieten hen via een apparaat aansluiten op een pak met buisjes waardoorheen ze de 
koelvloeistof glycerine voerden. Het bleek enkele symptomen van MS terug te dringen, 
met name vermoeidheid, evenwichtstoornissen en verminderde spierkracht. Maar 
waarom? Niet zozeer vanwege de temperatuursreductie, zo concludeerden de 
onderzoekers, maar waarschijnlijk vooral door de verminderde productie van 
stikstofdioxide via de witte bloedcellen, dit dan als gevolg van die temperatuurdaling.  

Ook is onderzoek gedaan aan de Universiteit van Rochester in New York in de Verenigde 
Staten . Hier met een tachtigtal patiënten. Maar ook in New York was de conclusie: het 

werkt maar we weten niet precies hoe en waarom. 

Warme dag
Coby van den Berg (1954) haalt haar schouders op als ze die tamelijk vage resultaten 
hoort. “Ik heb wat dit betreft waarschijnlijk de typische visie van een verpleegkundige, 
niet van een medische wetenschapper. Ik ga er vanuit dat als een patiënt na gebruik van 
een koelpak zegt dat ie minder moe is, dan is dat zo. Vraagt het ze maar gewoon hier. 
Kom dan maar op een lekker warme dag”.

Coby van den Berg is een vriendelijke, joviale en vooral erg praktisch ingestelde vrouw. 
Rood haar; blauwe ogen; moderne bril; vlot gekleed. We ontmoeten haar op de heetste 
voorjaarsdag sinds jaren: vrijdag 27 mei 2005. Met ons rolt Joop Ruigrok opgewekt haar 
werkkamer binnen. Joop heeft secundair progressieve multiple sclerose (SP MS) en 
woont nu zo'n zeven jaar in Nieuw Unicum. “Ik ben getrouwd maar ik woon hier alleen.
Mijn vrouw woont hier overigens niet ver vandaan gelukkig, in Heemstede. Het is niet 
leuk maar het kan niet anders. Ik moet bij alles worden geholpen, 24 uur per dag, zeven 
dagen per week. Dat begint 's ochtends met opstaan, wassen, aankleden en het ontbijt 
op de kamer. Ik heb twee verplegers of verpleegsters nodig. Ik ben een vrij zware 
patiënt moet je weten”.  

Hij bedoelt dat laatste niet alleen figuurlijk maar vooral letterlijk, zo blijkt. Joop is een 
forse, zware man en mankeert naar eigen zeggen van alles. Niettemin is hij zeer actief: 
de drijvende kracht van de bewonerscommissie van Nieuw Unicum. “En ik heb het hier 
naar omstandigheden goed. Thuis had ik het niet volgehouden. Ik heb al meer dan twintig 
jaar MS en ben steeds meer achteruit gegaan. De laatste jaren kreeg ik vier keer per 
dag thuiszorg en ook dat zeven dagen per week”. Joop heeft vele jaren gewerkt in het 
personeelsrestaurant van een groot streekziekenhuis. 

Een van zijn grootste problemen nu is de warmte. “Alleen in de winter heb ik het iets 
gemakkelijker. Als ze hier tenminste niet als een idioot gaan stoken”. Hij woont in een 
appartement, alles gelijkvloers, op de eerste verdieping. Kamer met plat dak, zo'n 
beetje op het zuiden. “ Daar kreeg ik snel te maken met zulke tropische temperaturen 
dat ik er gek van werd. Toen ben ik, ik denk vijf jaar geleden, als een van de eersten hier 
begonnen met koelpakken. Via Coby”.  

Toeval
Coby heeft het gunstige effect van verkoeling min 
of meer bij toeval ontdekt. “ik werkte toen nog 
niet hier. Ik had een MS-patiënt die koud 
gedoucht wilde worden en af en toe een koud 
voetenbad wilde. Dat hielp. Hier in Nieuw Unicum 
heb ik dat uitvergroot gezien.  Dan zie je in 
veelvoud wat warmte doet. Sommige mensen met 
MS houden bij warmte de gordijnen dicht en 
komen hun bed niet meer uit. Dat is naar mijn 
oordeel slecht voor hun kwaliteit van leven. Goed, 
dacht ik. Daar moeten wij dus mee aan het werk. 
Dus iedereen moet als ie wil een koude douche 
kunnen nemen. Maar vergeet dat maar. Sowieso is 

Coby van den Berg, verpleegkundig 
specialist van Nieuw Unicum en een van 
haar beste koelpakklanten Joop Ruigrok 



dat vaak voor mensen die MS hebben niet zo eenvoudig, zeker niet als ze geen 
handfuncties meer hebben. Dan kunnen ze zichzelf niet wassen en moeten wij dat doen. 
Dat is in de praktijk natuurlijk nauwelijks haalbaar”.  

Toen hoorde ze via MSi van die koelpakken. ”Ik heb die getroffen op een beurs. Ik 
dacht: laat ik het eerst eens proberen voor een jongen hier van een jaar of dertig die 
van alles en nog wat mankeert. Had en heeft geregeld diverse infecties. Vroeger moest 
hij dan als de sodemieter naar het ziekenhuis. Kon niks meer. Moest aan de beademing 
en het infuus. Met hem ben ik begonnen met die koelpakken. We hebben afgesproken: 
als hij maar enigszins verhoging krijgt, geef hem dan onmiddellijk het koelpak aan, een 
paracetamol of een zetpil en ga vervolgens onderzoeken wat het probleem is. Sinds we 
dat doen hoeft hij nooit meer naar het ziekenhuis”. 

Vermoeidheidscijfer
Voor Coby aanleiding verder te gaan met proefondervindelijk experimenteren. “Kijk... je 
hebt het over iets dat niet zo gemakkelijk te meten is. Maar we geven wel de 
vermoeidheid een cijfer”. Ze gebruikt daarvoor de zogeheten Visueel Analoge Schaal, de 
Vascha. Die werkt van 1 tot 10. De 1 is voor iemand die niet vermoeid is, de 10 voor 
iemand die dodelijk vermoeid is. “We hebben nagegaan of er op die schaal iets verandert 
met het koelpak. En dan blijkt dat de achten vieren zijn geworden. De mensen zijn wel 
vermoeid maar niet zo erg meer dat ze niets meer kunnen”. 

Nieuw Unicum heeft nu vier soorten koelpakken. Eerstens een stuk of vijf koelvesten 
van MSi, gratis bezorgd. Daar passen koelelementen in die je dus eerst in de vriezer 
moet leggen.. Dan zijn er pakken met chemische koelelementen. Die worden al koud als je 
je hand erop legt. Die heeft Nieuw Unicum gekocht van Medizorg. Ook van MSi zijn de 
mobiele apparaten met vest, werkend met glycerine. “Daar hebben we er een stuk of 
twaalf van. Die staan overal op de afdelingen. Ze zijn verrijdbaar”.  En tenslotte zijn er 
dan ook nog de zelfgemaakte koelpakken. “Gewoon nagemaakt. Eigenlijk kan iedereen 
dat. Kun je het ook heel gemakkelijk eens uitproberen. Je koopt voor een paar euro een 
bodywarmer en je maakt er wat zakken in, of liever je vraagt iemand dat voor je te 
doen. En je koopt wat koelelementen. En klaar is Kees”. 

Joop heeft alle soorten uitgeprobeerd. “Ik heb nu het gewone vest met vier 
koelelementen. Dat doe ik twee, op een dag als vandaag drie keer aan; 25 tot 30 minuten. 
Gewoon over m’n interlockje. Komt er power door je lichaam. Je bloed stroomt als een 
idioot. En je zou zeggen dan word je weer bloedheet, maar dat is dus niet zo. Als ik in 
zo’n koelpak heb gezeten voel ik me prinsheerlijk”. Bovendien heeft hij airco op de 
kamer. “Altijd aan. Temperatuur 17 graden. Maar goed; ook dan heb ik nog het koelpak 
nodig”. 

Joop gelooft sinds hij de heilzame werking heeft ondervonden van de koelpakken iets 
meer in alternatieve zorg en geneeskunde. “Ach ja... sommige van die dingen dan... zoals 
deze koelpakken en zoals acupunctuur... ook acupunctuur heb ik aan den lijve 
ondervonden. Maar kom me niet aan met iriscopie...” Coby is dat geheel met hem eens. 
“Maar ik noem dat geen alternatieve maar aanvullende zorg, naast de medische zorg. 
Maar ik zeg erbij: doe dat gecontroleerd. Je moet nooit iets ongecontroleerd doen. Ook 
het koelvest niet. Het is niet zo van: ik voel me niet lekker geef me een koelpak. Je moet 
steeds eerst weten wat de oorsprong is van een bepaalde klacht. Want denk erom: ook 

zo’n koelpak geneest niet. Het helpt. Ik weet dat trouwens ook uit eigen ondervinding. 
Op een zomerse dag kon ik niet meer. Dacht ik: trek een koelpak aan. En een half uur 
later was ik kiplekker”. 

Zelf maken 
Inmiddels zijn koelvesten niet alleen te verkrijgen via MSi en 
Medizorg maar ook bij het Nationaal MS-Fonds. Maar zoals 
Coby van den Berg zegt: je kunt zo'n vest dus ook gemakkelijk 
zelf maken. “Kopen of zelf maken”, zo geeft ze wel als 
waarschuwing vooraf: “Bespreek het eerst met je arts of 
verpleegkundige. Elke therapie zonder enig toezicht of consult 
kan in jouw geval namelijk ongewenst of gevaarlijk zijn. Het is 
goed dat tijdig vast te stellen. Iemand die een slecht hart 
heeft moet waarschijnlijk uitkijken. Je kunt het best eerst aan 
je huisarts vragen: wat zou u ervan zeggen als ik zo’n koelvest 
ga gebruiken. Vragen of hij er geen bezwaar tegen heeft”.  

En ze voegt eraan toe. “Vind je arts het goed, wees dan bij 
voorbaat blij dat er koelpakken zijn. Ik heb in België in een MS-centrum een veel 
barbaarser koelsysteem gezien: ijsbaden...  Ze gaan er met badpak en al in. Eén bad voor 
mensen met MS die incontinent zijn en een voor de anderen...” 

MSzien, jaargang 2005, nr. 3 – Rubriek: ALTERNATIEVEN 

Coby van den Berg is eerder aan het woord geweest in MSzien, toen over incontinentie 
en ontlastingsproblemen bij MS. Zie hiervoor nummer 4 van jaargang 2004.

koelvest van Medizorg  
prijs: 284,17 Euro 

Informatie over koelpakken:
Informatie over de werking van koelpakken is onder meer te krijgen bij: 
- Coby van den Berg van Nieuw Unicum , per e-mail te consulteren via 
c.van.den.berg@nieuwunicum.nl
- de leverancier Medizorg via info@medizorg.nl; zie ook www.medizorg.nl
- het Nationaal MS Fonds is op Internet te vinden via www.nationaalmsfonds.nl
- MS Internationaal via www.ms-int.nl
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MS Research in zilver (3)

De Stichting MS Research stimuleert en financiert nu precies 25 jaar 
onderzoek naar MS. Een verjaardag om voor ons, mensen met MS, iets langer 
bij stil te staan. Deze keer de derde in een serie van zes columns, geschreven 
vanuit alle geledingen van MS Research. Na voorzitter mr. H.P.G. den Tex en 
medewerker Martijn Schuurman nu dr. Hans van Noort, secretaris van de 
Wetenschappelijke Raad van MS Research. Hij staat onder meer stil bij het 
belang van dit adviescollege van de Stichting.

Door: Dr. Hans van Noort *)

Een belangrijke doelstelling van de Stichting MS Research 
is het subsidiëren van MS-onderzoek. Om de beschikbare 
fondsen zo doelmatig mogelijk daarvoor in te zetten vaart 
het bestuur van de Stichting op adviezen van een 
Wetenschappelijk Raad. Deze Raad bestaat uit artsen en 
onderzoekers die ieder op hun eigen manier bij MS-
onderzoek betrokken zijn en een brede kennis hebben van 
wat er nationaal en internationaal gaande is. De Raad 
beoordeelt de onderzoeksvoorstellen die de Stichting 
ontvangt van Nederlandse onderzoekers, waarbij de Raad 
over kansrijke voorstellen nog eens apart advies vraagt aan 
buitenlandse collega’s met specialistische kennis van zaken. Ook beoordeelt de 
Raad de voortgang van projecten die eerder met steun van de Stichting zijn 
gestart.

Natuurlijk hanteert De Raad als voornaamste criterium voor zijn beoordeling de 
vraag of van een onderzoeksproject verwacht mag worden dat het bijdraagt tot 
een beter begrip van MS, en nieuwe vormen van behandeling dichterbij brengt. Een 
tweede belangrijk criterium is echter ook de vraag of het werk van onderzoekers 
bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse netwerk van MS-
onderzoek. Immers, MS is een zeer ingewikkelde ziekte en voor verbeterde 
behandeling is het noodzakelijk dat meer begrip ontstaat van complexe systemen 
zoals het afweersysteem en het centrale zenuwstelsel. Ook verbeterde diagnostiek 
is uiterst belangrijk, en inzicht in de precieze factoren die doorslaggevend zijn 
voor de kwaliteit van leven van mensen met MS.

Juist vanwege die verschillende facetten en complexiteit is het cruciaal dat MS-
onderzoek niet in geïsoleerde onderzoeksgroepen wordt uitgevoerd, maar met 
intensieve communicatie en samenwerking tussen de acteurs van dit onderzoek, de 
verschillende disciplines. De Raad rekent het tot zijn taak om deze samenwerking 

Dr. Hans van Noort 

te stimuleren. Zo organiseert de Raad jaarlijkse MS-dagen waarbij MS-
onderzoekers binnen Nederland samen komen om de voortgang en nieuwe ideeën 
met elkaar te bespreken, en nieuwe samenwerkingen te smeden. Van tijd tot tijd 
organiseert MS Research zulke MS-dagen samen met zusterorganisaties uit andere 
Europese landen, om ook op die manier internationale samenwerking en 
kennisuitwisseling te bevorderen. In de keuze van te steunen projecten streeft de 
Raad nadrukkelijk naar verdere versterking van het onderzoeksnetwerk, ook voor 
de toekomst. Succesvol onderzoek doen betekent immers succesvol samenwerken. 

MS-centra
Deze instelling van de Raad heeft er mede toe geleid dat in Amsterdam en 
Rotterdam met steun van MS Research twee grote MS-centra zijn gekomen voor 
zowel onderzoek als patiëntenzorg. Samenwerking tussen de verschillende 
deskundigheden staat daarbij centraal. Ook is er veel aandacht voor het onderling 
begrip tussen degenen die de zorg en behandeling van mensen met MS uitvoeren en 
degenen die het ziekteproces helpen ontrafelen, nieuwe behandelingsvormen 
uittesten en diagnostische methoden ontwikkelen. Daarnaast is er, juist met het 
oog op versterking van de toekomst van MS-onderzoek, speciale aandacht voor het 
steunen van veelbelovende jonge onderzoekers via de zogenoemde ‘MS fellowships’. 
Daarbij steunt MS Research voor een periode van 4 jaar een jonge onderzoeker 
met gebleken interesse in MS-onderzoek financieel bij het opbouwen van een 
nieuwe onderzoeksgroep. Verder heeft de Raad aandacht voor jonge studenten die 
een stage in het buitenland willen volgen binnen een MS-onderzoeksgroep. De Raad 
rekent erop dat door deze persoonsgerichte steun nieuwe impulsen aan het 
onderzoek zijn te geven. 

In de afgelopen jaren is die strategie succesvol gebleken. Met steun van de 
Stichting is een actieve groep onderzoekers in Nederland gevormd die onderling 
veel met elkaar samenwerken en communiceren. Verschillenden van hen genieten 
ook internationaal inmiddels een goede reputatie en zijn daarnaast bekende namen 
en gezichten binnen patiëntenkringen geworden en bij publieksvoorlichters en 
media. En belangrijker nog: verschillende Nederlandse onderzoekers spelen 
inmiddels een belangrijke rol bij het ontwikkelen en het in diverse stadia uittesten 
van nieuwe behandelingsvormen, waarvan sommige met directe steun van de 
Stichting MS Research tot stand zijn gebracht. Nederlandse onderzoekers hebben 
daarnaast belangrijke bijdragen geleverd aan de recent sterk verbeterde 
diagnostiek en methoden voor de rechtstreekse beeldvorming van het ziekteproces 
via hersenscans. Ook de internationaal gerenommeeerde Hersenbank in 
Amsterdam, die uniek materiaal voor MS-onderzoek beschikbaar maakt, is mede 
het resultaat van steun van de Stichting MS Research. 

Toch zijn we er nog niet. Juist het feit dat het MS-onderzoek in Nederland zo 
sterk is gegroeid en in betekenis is toegenomen, betekent dat de Raad inmiddels 
veel meer goede voorstellen ter beoordeling krijgt voorgelegd dan hij zou kunnen 
steunen met de beschikbare middelen. Helaas hebben daardoor in de afgelopen 
jaren goede en kansrijke voorstellen toch niet de steun kunnen krijgen die ze in de 
ogen van de Raad verdienen. Dit biedt continue uitdaging aan onderzoekers, en aan 



de Raad, om zo efficiënt mogelijk om te springen met de kostbare middelen om 
toch te kunnen blijven doorwerken. Het biedt ook een uitdaging aan de Stichting en 
allen die haar doelstellingen willen steunen, om met verhoogde inspanningen verder 
te gaan. Totdat de steeds groeiende kennis rondom MS ook daadwerkelijk vertaald 
kan worden in een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met MS en – 
uiteindelijk- in ingrepen die MS tot staan brengen. Dat daarvoor blijvende steun 
nodig is voor onderzoek staat voor de Raad vast. Want we weten steeds meer, maar 
moeten dus ook steeds meer doen.  

*) Dr. Hans van Noort is MS-onderzoeker bij TNO en secretaris van de 
Wetenschappelijke Raad van de Stichting MS Research. Wie het MS-onderzoek 
financieel wilt helpen, kan dit doen door geld over te maken op giro 6989 van de 
Stichting MS Research, Voorschoten.
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Prof. Weiner getuigt in boek uit eigen praktijk 

De strijd tegen het monster MS

Mensen met MS hebben vele vragen. Twee vragen komen heel veel voor. Waarom 
heb ik MS gekregen en waarom is er nog steeds geen goed geneesmiddel voor? 
Vragen die hun dokter niet kan beantwoorden, ook al zou hij dat graag willen. De 
neuroloog en wetenschappelijk onderzoeker prof. dr. Howard L. Weiner beschrijft 
in zijn boek ‘Curing MS’ - vrij vertaald ‘MS behandelen’ - welk begin van een 
antwoord er op die vragen is.

Door: Mart Mantel 

Prof. dr. Howard L. Weiner, de auteur van het boek ‘Curing MS’, 
is meer dan dertig jaren volop bezig geweest met de ziekte MS. 
Hij beschrijft hoe hij als student geneeskunde voor het eerst in 
contact komt met de ziekte wanneer een goede vriend en 
medestudent al tijdens zijn studie de eerste verschijnselen van 
de ziekte gaat vertonen. Vanaf dat moment beschouwt hij de 
ziekte als een ‘monster’, dat hij zijn verdere leven wil 
bestrijden. 

Nu - na meer dan dertig jaren - is prof Weiner docent aan de 
Harvard Medical School in Massachusetts en oprichter en 
directeur van een MS-centrum. Hij geeft naast het behandelen van zijn patiënten 
leiding aan een groot laboratorium, dat zich met MS-onderzoek bezig houdt. Hij heeft 
meer dan 350 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. 

Hoofdpersoon in het boek is het monster MS, dat hij wil temmen. De auteur laat zien 
hoe wetenschappelijk onderzoek in de laatste dertig jaren met veel vallen en opstaan 
belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij de kennis over de monsterachtige ziekte MS. 
Het verhaal gaat over zijn patiënten. Over de hoop en vrees van die mensen en hun 
familie. Hij betoont zijn dankbaarheid en bewondering voor de vele vrijwilligers, die zijn 
klinische onderzoek mogelijk maken. Hij vertelt ook over de ontberingen, tegenslagen en 
teleurstellingen van die mensen. 

Het boek gaat ook over wetenschappers en dokters, die met regelmaat hun hoop de 
bodem zien ingeslagen. Daarbij geeft hij tussen de regels door een overzicht van de 
geschiedenis van de ziekte. Hoe de eerste beschrijving van de symptomen te vinden zijn 
in de literatuur van 1794. Hij vertelt over het onder de microscoop ontdekken van de 
karakteristieke zenuwbeschadigingen rond 1840. Over het werk van Charcot tussen 
1870 en 1900, dat de ziekte tot een door dokters te onderscheiden en dus ‘officieel’ 

Prof. dr. Howard L. Weiner



benoembare ziekte maakte. En over de ontdekking door Kaplan in 1941 van bij ontsteking 
behorende eiwitten in de ruggenmergvloeistof die grond gaf aan  het idee dat de ziekte 
gepaard ging met een ontsteking. 

Wedijver
In het boek komt - naast de beantwoording van vele vragen die hem mensen met MS 
hebben gesteld - onder meer ook de onderlinge wedijver van wetenschappers aan de 
orde, die schril afsteekt tegen de weerbarstigheid van moeder Natuur bij het oplossen 
van de raadsels rond de ziekte MS. Howard Weiner geeft de lezer, aan de hand van het 
verhaal over zijn eigen loopbaan, een duidelijk inzicht in de aanpak van wetenschappelijk 
onderzoek. 

Hij gaat daarbij niet voorbij aan de financiële belangen van zowel farmaceutische 
firma’s als van onderzoeksgroepen. Deze belangen dreigen soms het onderzoek de 
verkeerde kant op te sturen. Ook komt de invloed van de lekenpers op de publieke opinie 
ter sprake. Die geeft onderzoekers vaak aanleiding met nog niet bewezen beweringen 
naar buiten te treden. Daardoor ontstaat valse hoop bij de mensen met MS. 

Na lezing van het boek heeft de lezer een goed overzicht over de verschillende 
wetenschappelijke benaderingen van de ziekte MS en over de vorderingen, die de 
laatste dertig jaren bij de bestrijding ervan zijn gemaakt. Daarbij komt helaas vrijwel 
alleen de  verbetering voor die helft van de patiënten ter sprake die lijdt aan de 
relapsing vorm van de ziekte (RRMS) Ook Howard Weiner kan nog weinig goeds melden 
voor de andere helft. Degenen dus met de chronische of progressieve vorm.  

Proefdiergedrag
Weiner heeft zelf vooral onderzoek gedaan met proefdieren. Aan dit soort onderzoek is 
te danken dat er geneesmiddelen op de markt zijn gebracht. Uitgebreid vertelt hij over 
de manier waarop al sinds 1933 onderzoekers proefdieren ziek hebben gemaakt door ze 
extracten van hersenweefsel – en na zuivering verkregen eiwitten uit de myelinelaag van 
de zenuwen - toe te dienen van andere dieren. Die proefdieren kregen geen MS maar 
kunstmatige experimentele allergische encephalitis (EAE). De symptomen van die ziekte 
vertonen zoveel overeenkomst met MS, dat wetenschappers haar vaak haast identiek 
aan MS beschouwen.

In een aantal aparte hoofdstukken gaat de auteur nader op de 
resultaten in. Over de oorzaak van het krijgen van MS zijn 
hypotheses opgesteld, die tot nu toe niet zijn weersproken. Ze zijn 
in tegendeel herhaaldelijk juist gebleken bij het voorspellen van 
proefdiergedrag en vooral ook bij het ziekteverloop van mensen, die 
op grond van die hypotheses ontwikkelde geneesmiddelen kregen.  

Op grond daarvan geeft Weiner zijn stelling dat MS ontstaat 
omdat bloedcellen (zogenaamde T-cellen) in het bloed van patiënten 
aanwezig zijn, die geprogrammeerd zijn om na binnendringen in het zenuwweefsel de 
omhulling van de zenuwen (het myelineweefsel) te ontsteken en te vernietigen. De 
uiteindelijke oorzaak van het ontstaan van de ontsteking- de foute programmering - is 
nog steeds duister.  

'Curing MS' 
Prof. dr. Weiner

Veelal veronderstellen deskundigen dat een contact met infectieuze materie - 
bijvoorbeeld een virus, een bacterie, een eiwit – tot de fatale programmering heeft 
geleid. Deze materie zou dan een chemische structuur hebben, die overeenkomt met 
structuren, die ook in het myelineweefsel voorkomen. Gebleken is dat er geen sprake is 
van één duidelijk te omschrijven structuur en ook niet van één duidelijk te omschrijven 
T-cel.  

Aangezien bovendien uit epidemiologisch onderzoek bekend is dat ook genetische en 
bijvoorbeeld geografische omstandigheden van invloed zijn op het krijgen van de ziekte, 
krijgen alleen die mensen MS waarbij zowel de genetische aanleg, de omstandigheden en 
de structuur van de veroorzakende materie ongunstig zijn.  

De conclusie van Weiner is dan ook dat MS eigenlijk niet bestaat en dat iedereen, die 
aan de ziekteverschijnselen lijdt, eigenlijk zijn eigen unieke vorm van MS heeft. Dat 
strookt ook met zijn ervaring dat iedere patiënt zijn eigen verhaal heeft en dan ook zijn 
eigen unieke benadering nodig heeft. 

Geneesmiddelen 
Dat neemt niet weg dat er aan de MS-horizon licht gloort. Heel uitgebreid gaat Weiner 
in op de ontwikkeling van geneesmiddelen. In aparte hoofdstukken beschrijft hij de 
wordingsgeschiedenis van werkzame geneesmiddelen als Betaferon,  Avonex, Rebif en 
Copaxone en de latere ervaringen daarmee van zijn patiënten. Hij vertelt over zijn 
pogingen zogeheten monoclonale antistoffen - eiwitten, zoals die in de zenuwvloeistof 
van MS-patienten voorkomen - in te spuiten bij patiënten. En zijn teleurstelling over de 
resultaten.

Beeldend beschrijft hij de vergeefse pogingen van Salk rond 1980 om een vaccin tegen 
MS te ontwikkelen op dezelfde wijze als hij dat zo succesvol had gedaan tegen polio. 
Weiner heeft met wisselend succes patiënten met chemotherapie behandeld en doet 
over die behandeling en over de gevoelens van de patiënten verslag.  

Na dertig jaar ontmoet hij aan het eind van het boek zijn vroegere medestudent, die 
hem – als in het begin beschreven - voor het eerst in aanraking bracht met de ziekte. 
Die blijkt inmiddels in hoge mate gehandicapt te zijn. Hij geeft hem als zijn mening dat 
hij er over dertig jaar veel beter aan toe zou zijn als hij nu weer op het ziekteniveau van 
dertig jaar geleden zou kunnen verder leven.  

11 september 2001
Centraal in het boek staat de samenvatting van een interactieve lezing, die Weiner
heeft gehouden op de gedenkwaardige 11 september 2001, in het Noord-Ierse Belfast 
voor de Britse MS-vereniging. De dag van de aanval op de Twin Towers en het Pentagon.

Aan de hand van 21 eenvoudig te begrijpen stellingen – als dia's vertoond - behandelt hij 
in 21 bladzijden de ziekte MS, daarbij een discussie weergevend met het publiek in de 
zaal. Het is frappant hoe volledig en gedetailleerd hij zijn visie op de wetenschappelijke 
stand van zaken daarin weet weer te geven. Alleen al de lezing van dit gedeelte is de 
aanschaf van het boek waard. Het geeft voor een deel antwoord op de meest door 
mensen met MS gestelde vragen. 



Hoewel zijn boek natuurlijk in het Engels is geschreven is het voor Nederlandse mensen 
met een gemiddelde vaardigheid in het Engels goed te volgen. Zijn vertelstijl is helder 
en verveelt nergens. Hij maakt veel gebruik van dialogen. Zijn formulering is ook bij 
ingewikkelde onderwerpen eenvoudig. Zijn wetenschappelijke uiteenzettingen zijn tussen 
gesprekken met patiënten geplaatst en hebben vaak direct verband met die gesprekken. 
Hij vertelt een verhaal, waarin alle aspecten van de ziekte aan bod komen.  

Het valt in hoge mate te prijzen, dat iemand met zo’n ervaring zo’n duidelijk boek heeft 
geschreven. Het blijft jammer, dat er geen vertaling in het Nederlands gemaakt is. Wie 
weet gebeurt dat nog eens. 
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Met spraakherkenning of virtueel toetsenbord 

De computer is aan te passen 

Vroeg of laat krijgen veel mensen met MS problemen met de handfunctie. Eerst 
lukt schrijven niet meer, vervolgens wordt ook het bedienen van een toetsenbord 
een moeilijke taak. Omdat de computer voor velen van ons een belangrijk venster op 
de wereld is, ging MSzien op zoek naar mogelijkheden de computer aan te passen.

Door: Trudy Mantel

Het hebben van tintelende vingers is vaak één van de 
eerste verschijnselen die mensen van hun MS merken. 
Vaak blijft het daarbij, maar soms zorgt het grillige 
verloop van MS ervoor dat de handfunctie geleidelijk 
achteruit gaat. Omdat de computer niet meer is weg te 
denken uit ons dagelijks leven en vooral voor minder 
mobiele mensen een belangrijk communicatiemiddel is, is 
die uitval van de handen vaak een harde klap. Als je niet 
meer dan vijftig woorden achter elkaar kunt tikken en 
daar dan ook nog als een berg tegenop ziet, wordt het dan ook tijd om naar 
alternatieven uit te zien. Die zijn er gelukkig. 

Het meest voor de hand ligt de spraaksoftware; deze is makkelijk te installeren op bijna 
elke computer en met wat doorzettingsvermogen ook makkelijk aan te leren. Vereiste is 
wel, dat je stem goed gebleven is en je de woorden duidelijk kunt articuleren. Als dat 
niet zo is zijn er mogelijkheden om het toetsenbord virtueel op een andere manier te 
besturen, via muis, hoofdbeweging of een blaaspijpje.  

Spraakherkenning
Spraakherkenningssoftware is al tientallen jaren in gebruik bij mensen die veel tekst te 
dicteren hebben zoals artsen en advocaten. Naarmate de software zich verder 
ontwikkelde gingen meer mensen er gebruik van maken. Secretaresses kregen de 
software ter voorkoming van een muisarm. Mensen met een slechte handfunctie gingen 
hem gebruiken om toch nog eens iemand een briefje te kunnen sturen. De laatsten 
hebben daarbij een groot voordeel: motivatie. Secretaressen zeggen nogal eens: “Ik kan 
het net zo snel typen”. Iemand met een handicap daarentegen zal alles doen om de 
software zo snel mogelijk onder de knie te hebben. En natuurlijk is oefening nodig. De 
gebruiker moet met de software leren omgaan en de computer moet wennen aan de stem 
van de gebruiker. 

computer met aanpassingen 



Cedere Consultancy is wat tegenwoordig heet een Informatie-Communicatietechnologie-
bedrijf (ICT-bedrijf), gevestigd in Deventer, dat zich heeft gespecialiseerd onder 
andere in mensen met een handicap te leren omgaan met spraakherkenningsoftware. 
Directeur Godie Vierbergen vertelt hoe je aan de software kunt komen: “De AWBZ 
vergoedt het pakket, de installatie en de training. Nadat een 
offerte is aangevraagd, bij ons bijvoorbeeld en een arts of MS-
centrum een verklaring voor de noodzaak ervan heeft afgegeven, 
kun je de vergoeding aanvragen als hulpmiddel bij de 
zorgverzekeraars.

In een arbeidssituatie kan de vergoeding plaatsvinden via het 
UWV. De werkgever, een reïntegratiebureau of de sociale dienst 
vraagt dit aan bij het UWV. Meestal stuurt een 
bedrijfsfysiotherapeut of een ergotherapeut de mensen door 
naar ons”. 

Cedere Consultancy werkt met Dragon Naturally Speaking, het meest 
gebruikersvriendelijke en betaalbare programma dat op de markt is. Om het te kunnen 
installeren heb je minimaal een Pentium-3 processor nodig en 256 MB werkgeheugen. 
Dan moeten er geen grote toepassingen zoals AutoCad op je computer draaien, want dan 
heb je meer power nodig.  

De medewerkers van Cedere installeren de software voor je en dan kan het leertraject 
beginnen. Godie Vierbergen: “Wij rekenen op een training van vier maal twee uur aan huis 
en voor tussendoor krijg je opdrachten. Na deze periode kun je volledig met de stem 
werken”. Ze waarschuwt wel om niet al te lang te wachten met het overgaan op 
spraakherkenning: “Het is beter om te starten op een punt dat je de computer nog kunt 
gebruiken, je stem nog goed is en er nog enige aansturing van het toetsenbord of de 
muis mogelijk is. Dit is geen voorwaarde, het geeft echter wel een makkelijker start”. 

Wilma Klein
Wilma Klein is vijftig jaar en heeft sinds 
twee jaar MS. Ze zit nu in een rolstoel en 
haar armen doen ook niet veel meer. In haar 
werk heeft ze altijd met computers gewerkt 
en nadat ze ziek geworden was kreeg ze 
thuis ook de behoefte om er weer wat mee 
te doen. Spraakgestuurd welteverstaan; ze 
kwam in contact met Cedere Consultancy en 
zij installeerden Dragon op haar computer. 
Ze is enthousiast: “Ik kan e-mailen met 
vriendinnen en alle telefoonnummers staan 
erin. En soms zit er zoveel in mijn hoofd, dat moet ik gewoon opschrijven. Dan praat ik 
tegen de computer en die schrijft het keurig voor mij op; via het netwerk dat we thuis 
hebben printen we het uit via de computer van mijn man”.

In het begin had ze het idee “dit leer ik nooit”, maar na een paar instructiesessies had 

Spraakherkennings 
software 'Dragon' 

Wilma Klein 

ze het onder de knie. “De computer staat de hele dag aan; ik roep “wordt wakker” en dan 
gaat hij aan het werk. Ik kan weer alles, ook iets opzoeken op internet”. 

Dragon Naturally Speaking is niet het enige spraakherkenningsprogramma. Raymond 
Timmermans, hoofdredacteur van dit blad, is vijf jaar geleden begonnen met 
FreeSpeech van Philips. Hij kan er smakelijk over vertellen:“Het was voor mij indertijd 
een enorme uitkomst. Ik ben door mijn MS  eigenlijk alleen nog maar in staat te tikken 
met mijn linkerduim en rechter middelvinger en ik kan je verzekeren... dat schiet niet 
op.

Het probleem indertijd was overigens dat mijn oude computer niet geheel geschikt is 
voor zo'n toch redelijk zwaar softwareprogramma. Het gevolg is geweest dat ik in die 
vijf jaar FreeSpeech inmiddels drie keer een systeemcrash heb gehad met als resultaat 
dat je dan de hele content, zoals dat dan heet, alle basisspraak zogezegd, opnieuw moet 
inspreken.

Typisch "MS"
En zo’n beetje om de dag heb ik in elk geval een tijdelijke vertraging doordat mijn 
Windows en FreeSpeech het weer eens niet met elkaar kunnen vinden. Houdt je 
computer om volstrekt onduidelijke redenen ermee op, kun je nog net de laatst 
ingesproken tekst opslaan, moet je je als de bliksem afmelden en opnieuw opstarten 
inclusief FreeSpeech. Minutenlang niks kunnen doen.. Typisch MS denk je dan. 
Inderdaad maar dan MicroSoft. 

Kenmerk van een spraakherkenningsysteem is dat het jouw uitspraak, jouw intonatie 
moet herkennen en verwerken. Hij voegt aan de hem bekende 50.000 woorden ook 
woorden toe die je zelf nieuw gebruikt: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport bijvoorbeeld, de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad. Minister Hans 
Hoogervorst. Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp... Foutloos. De Russische 
pianiste Olga Bobrovnikova tikt ie zelfs nog voordat ik die naam goed heb kunnen 
uitspreken. Maar daar moet je zo’n naam wel een keer voor hebben opgeslagen. Want de 
eerste keer dat je dat doet staat er meestal klinkklare nonsens. Dan wordt Rifka Rafid 
van de Hersenbank Hij heeft Karadzic. 
Zouden ze willen bij het Tribunaal”. 

Dus lachen en huilen soms? 
“Zeker... af en toe wordt ik er bijna wanhopig van. Maar telkens als ik op het punt sta 
hem weg te doen, is ie plots zo aardig, zo goed. Net een mens soms. Ik kan me dat ook 
herinneren van een paar jaar geleden. Ik begin zijn memootjes aan mensen die ik ken 
meestal met: Dag, 
Wat doet ie... tikt ie spontaan Hallo. Dag zat zeker nog niet in zijn content. Dacht dat ik 
gek werd. Ik tien keer dag gezegd, hij tien keer hallo tikken. Maar goed, aan het eind 
van zo’n sessie vul je je content aan. Dan weet ie het dus voor goed. Zet ik ‘m de 
volgende dag aan, tikt ie spontaan, nog voor ik wat gezegd heb: dag, dag, dag... 
Onbegrijpelijk maar wel humor”. 
Aldus Raymond. 



Schermtoetsenbord
Er zijn nog meer mogelijkheden. Als je de muis nog kunt bedienen heeft Windows XP een 
schermtoetsenbord, waarop je de tekens die je wilt typen kunt aanklikken. Het staat in 
menu start > bureauaccessoires > toegankelijkheid > schermtoetsenbord. Er verschijnt 
een klein toetsenbord op je scherm dat je in alle programma’s kunt gebruiken.  

Kenniscentrum Xidis richt zich op computergebruik door mensen met een handicap. 
Sinds september 2004 gaan ze samen met het Kenniscentrum voor Handicap en 
Revalidatie, IVR. Via de site van Xidis kun je advies krijgen en er is een hele reeks 
programma’s te downloaden die het gebruik van de computer kunnen vergemakkelijken. 
Heel handig kan zijn een programma dat automatisch woorden aanvult, meestal in 
combinatie met een schermtoetsenbord. De meeste van die programma’s zijn lang niet 
gratis, het is dus misschien handiger om de reguliere weg te bewandelen, want de 
zorgverzekeraar vergoedt onder de juiste omstandigheden ook deze aanpassingen. Dus 
indicatie door arts, offerte door een ICT-bedrijf, goedkeuring door zorgverzekeraar, 
installatie en instructie door het ICT-bedrijf. Op de site van Xidis staan alle 
mogelijkheden om een aanpassing vergoed te krijgen beschreven. 

Blaaspijpje
Het bedrijf GEWA legt zich sinds 1993 toe op omgevingsbesturingssystemen voor 
mensen met een handicap. Deuren en ramen automatisch openen, lampen en apparatuur 
aan en uit doen. Ook computerbedieningssoftware hoort daarbij. Daarbij komt het erop 
neer dat een virtueel toetsenbord bediend kan worden met alles wat nog enigszins kan 
bewegen. Maatwerk dus. 

Eddy van Hasselt is 62 jaar en heeft al zijn hele leven MS. 
Veertig jaar geleden kreeg hij de diagnose. Nu is hij vrijwel 
geheel verlamd en hij vertelt: “Via mijn ergotherapeute heb 
ik al een paar jaar geleden omgevingsbesturing gekregen, 
waardoor ik - na wat aanpassingen in huis - vanuit mijn 
rolstoel of bed met een hoofdbeweging of een aanblazing 
bepaalde alledaagse handelingen kan verrichten. Onder 
alledaagse handelingen versta ik lampen aan en uit doen, 
deuren openen en dichtdoen, maar ook telefoon en televisie 
bedienen. Bij deze omgevingsbesturing zat ook het 
computerprogramma 'Hands OFF!', een virtueel toetsenbord 
dat bediend kan worden met de muis, een hoofdbeweging of 
een blaaspijpje. Het voordeel van dit programma vind ik, dat 
het niet alleen doet aan woordherkenning, maar ook aan woordvolgordeherkenning. 
Hiermee kon ik zelfstandig typen. Dit programma is onlangs uitgebreid met een muis- en 
cursorbesturingsprogramma dat ik met een blaaspijpje kan bedienen. Hierdoor kan ik 
niet alleen de cursor nauwkeurig besturen - er gaat helaas wel eens iets mis - maar het 
virtueel toetsenbord is nu ook nog iets eenvoudiger bereik- en bedienbaar voor mij 
geworden”. GEWA Nederland voegt hier aan toe: “Momenteel leveren wij The Grid als 
schermtoetsenbord. Dit is de laatste versie van HandsOff, waarin zowel de 
functionaliteiten als de gebruiksvriendelijkheid verder geperfectioneerd zijn“. 

Eddy van Hasselt  

Er is dus heel veel mogelijk en er is geen enkele reden om de computer op non-actief te 
stellen. Een zoektocht op Internet kan je op veel ideeën brengen. 
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WEBSITES 
www.lkc-xidis.nl het landelijk kenniscentrum 
www.cedere.nl leverancier van Dragon Naturally Speaking 
www.gewanl.nl leverancier van omgevingsbesturingssystemen

OPROEP

Cedere Consultancy is bereid om bij voldoende belangstelling speciaal voor de lezers van 
MSweb een voorlichtings- en demonstratiebijeenkomst te organiseren over Dragon 
Naturally Speaking. 

Als je hiervoor belangstelling hebt, stuur dan een mail naar redactie@mszien.nl


