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Van de Redactie 
 

Nee! 

Mensen met een handicap of chronische ziekte zijn niet meer in staat om voor 
zichzelf te zorgen. 
Dat is niet zo, maar dat is wat we vaker en vaker horen. Vooral in radiospots. 
Mensen kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen, als de randvoorwaarden maar 
goed zijn. Dat betekent voldoende professionele ondersteuning om gewassen 
en gekleed de dag te beginnen, voldoende goede vervoersmogelijkheden en 
eventueel voldoende assistentie gedurende de resst van de dag. 
 
Dat is helemaal niet zo moeilijk, maar 
dat schijnt het wel te worden. Die 
mensen die hulp nodig hebben, maar 
het dan verder prima rooien, zijn 
misschien te mondig geworden. Het 
gaat te goed met hen. Dat denkt dit 
kabinet dan. Waarom zou je een 
budget vrijmaken om iedereen aan die 
samenleving mee te laten doen? Nee, 
dat is niet de bedoeling, want dan heb 
je geen groep meer om je tegen af te 
zetten. Er is geen underdog meer. 

Zo vergaat het vrouwen ook. Het ging 
allemaal zo aardig. Vrouwen maken zich 
los van het juk van zorg en haard. Ze 
ontwikkelen zichzelf. Gaan soms door 
het glazen plafond. Tussendoor blijken 
ze ook nog voor huis en haard te 
kunnen zorgen, want het takenpakket is nog altijd niet in balans. Het blijft 
knokken voor de papa-dag. Maar ze doen het wél, die vrouwen. 
 
En dan ineens staat er een kabinet op dat vindt dat vrouwen vroeger kinderen 

Balkenende IV wil méér vrouwen... als 
vrijwilliger 
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moeten baren. Liefst ook meer kinderen moeten krijgen. Maar ook dat meer 
vrouwen moeten gaan werken.  
Het laatste nieuwtje vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport is:  
Het kabinet maakt zich ook zorgen over het afnemende aantal vrijwilligers en 
mantelzorgers. (...) Concreet zouden er 50.000 extra (vooral allochtone) 
vrouwen als vrijwilliger aan de slag moeten.  

Het kan geen toeval zijn dat die vrouwen zich vooral moeten buigen over die 
zorgbehoevende mensen. Mensen die dan ook nog ‘dank je wel’ moeten zeggen, 
want dat moet als je niet volledig mee mag draaien. Hoe zou het nu zijn als alle 
mensen die onderwerp van die zorg zijn en die vrouwen samen keihard ‘NEE’ 
roepen?  
 
Dan zal er door de geluidsoverdracht toch wel een raampje of wat sneuvelen 
in dat torentje? Dat beruchte torentje waar drie heren hebben bedacht dat 
het zò voortaan moet in Nederland. 
 
MSzien, jaargang 2007, nummer 3 (juni)� 
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Twaalf jaar MS-onderzoek in Nederland (3) 

Dr.R.Hintzen: Gedreven bruggenbouwer 

 
Nederland doet intensief mee aan de wedloop tegen MS. Dat is eigenlijk in 
1995 begonnen met de benoeming van een speciale MS-professor, in de 
persoon van dr. Chris Polman. In enkele artikelen wil MSzien antwoord geven 
op de vraag wat intussen is bereikt. De eerste in deze serie was Polman zelf. 
Hij gaf het stokje door aan de neuro-radioloog prof. dr. Frederik Barkhof. En 
nu is het de beurt aan de neuroloog/immunoloog dr. Rogier Hintzen. 

Door: Raymond Timmermans 

Een gedreven, maar toch aardige, steeds direct tijd 
voor je vrijmakende maar onmiskenbaar aan werk 
verslaafde wetenschapper/arts: de neuroloog en 
immunoloog dr. Rogier Q. Hintzen (1963). Als je hem een 
lijst met vragen stuurt over wat er de afgelopen jaren is 
bereikt begint hij al meteen uitvoerig antwoord te 
geven. Een tamelijk verrassende en bepaald niet met 
veel twijfels bezaaide opsomming, die zonder meer de 
stelling van drs. Mart Mantel onderschrijft in het vorige 
nummer van MSzien. Mantel - klinisch chemicus en 
getrouwd met een vrouw die al bijna 20 jaar MS heeft - 
zei toen, dat op het gebied van MS-onderzoek sinds 
kort sprake is van een tussensprint. 

Rogier Hintzen: “Wat we bereikt hebben? Om te beginnen het besef én bewijs dat 
het ziektebeloop af te remmen is met middelen die het afweersysteem 
beïnvloeden. Een grote overwinning, vind ik, voor de immunologie. We weten 
inmiddels ook dat MS meestal toeneemt bij vrouwen, gelijk blijft bij mannen en 
hebben bewijs gevonden dat dit komt door factoren van buitenaf, dus niet puur 
door de aanwezige genen. Los daarvan hebben we niettemin aangetoond dat er een 
belangrijke genetische invloed is op het ontstaan van MS. We hebben het bewijs in 
handen dat infecties, psychische stress en zwangerschap de activiteit van MS 
kunnen beïnvloeden. Er het ziet er steeds meer naar uit dat de stofwisselingspaden 
rond vitamine D en infecties met het Pfeiffervirus een rol spelen bij het ontstaan 
van MS. Ook onderkennen we sinds kort het belang van MS-onderzoek bij 
kinderen”. 
 
Hintzen, geboren Rotterdammer, getrouwd, twee kinderen: een zoon en een 

dr. Rogier Q. Hintzen 
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dochter. Studeerde in Leiden, Amsterdam, New York en Vancouver. Richtte vijf 
jaar geleden bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam het MS-centrum op, 
dat nu ErasMS heet. Is daar directeur van. Een eigen centrum, niet als 
tegenhanger van het MS-centrum Amsterdam en niet bedoeld om tegenover een 
Amsterdamse ook een Rotterdamse school te zetten met eigen opvattingen. Maar 
meer een aanvulling op Amsterdam. “Ik voel me juist verbonden met Amsterdam. 
Wij moesten even op gang komen in Rotterdam, maar de samenwerking groeit. Ook 
met andere centra trouwens. Vanaf het begin hebben we geprobeerd niet teveel in 
mekaars vaarwater te komen. Zo hebben we MRI-onderzoek, waarin Amsterdam is 
gespecialiseerd, vermeden. Wij zitten wat intenser in de immunologie en de biologie 
in het algemeen”. 

Hypes 
Wil bruggenbouwer zijn, zoals hij dat noemt. “Maar ik wil tegelijk vechten tegen 
meelopers, meepraters. Want met kritiekloos meedoen met hypes is al teveel 
energie verloren in de internationale wetenschappelijke arena”.  

Stelt de patiënt voorop. “Ik raak geïnspireerd door de contacten met onze 
patiënten, in de loop der jaren zo’n zevenhonderd verschillende denk ik, en door de 
onderzoekers in de laboratoria. Ik ben gefascineerd door de snelle ontwikkelingen 
op onderzoeksgebied. Raak gefrustreerd door de tegenvallende vertaalslag van die 
ontdekkingen richting de praktische toepassingen. Maar voel me toch gesterkt door 
die tegenslag… en dat leer ik weer juist van mijn patiënten”.  

Steunt niet zonder meer de redenering van professor Barkhof in de vorige 
aflevering van deze serie, dat mensen met MS er verstandig aan doen zo snel 
mogelijk met een MS-afremmend medicijn te beginnen. Hintzen: “Ik denk dat het 
echte bewijs van de noodzaak tot vroeg voorschrijven nog ver weg ligt. Al zijn de 
effecten op de MRI-scan opvallend, voor de patiënt zelf zijn ze op de lange termijn 
veelal nog onvoldoende duidelijk. Maar relevanter is wellicht nog dat het vandaag de 
dag toch niet meer moet aankomen op voorschrijfgedrag van de neuroloog? De 
neuroloog dient de randvoorwaarden te scheppen voor een weloverwogen eigen 
beslissing van de patiënt. De arts moet de feiten schetsen die bekend zijn over het 
middel, zowel qua werking als bijwerking. En ook zeggen wat nog NIET goed bekend 
is. Daarna zal een deel van de mensen met MS kiezen voor dat middel, anderen 
zullen juist liever afwachten. Dat moeten we als arts respecteren. Vergeten wordt 
wel eens hoeveel mensen er blij zijn als ze om wat voor reden dan ook mogen 
stoppen met bijvoorbeeld interferon”. 

Stambomen 
Het ErasMS richt zich dus vooral op biologische factoren die een rol kunnen spelen 
bij MS. Erfelijke factoren ook. In dit kader verzamelen Hintzen en zijn collega’s 
zelfs stambomen van families, teruggaand tot in de zeventiende eeuw, waarin zo te 
zien diverse leden een ziekte hebben gehad die waarschijnlijk MS is geweest. 
Jarenlang speuren in gemeentelijke en kerkelijke archieven, met als voorlopig 
eerste resultaat dat er in elk geval 26 nog levende mensen met MS in Nederland te 
vinden zijn die verre familie hebben met dezelfde ziekte. En dat betekent dat er 
dus waarschijnlijk sprake moet zijn van aan MS te koppelen genen.  
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”Ik denk dat dit heel waardevol kan zijn 
bij ons onderzoek naar zowel de erfelijke 
als de omgevings- en immunologische 
factoren die MS bepalen”, zegt Hintzen. 
“MS heeft als bijzonder karakter dat het 
een ziekte is die heel lang duurt, namelijk 
het merendeel van een mensenleven, en 
die daarnaast tegelijk ook vaak acute 
aandacht vraagt, namelijk als er sprake is 
van een aanval, een schub. Ik ben er trots 
op een MS-centrum van de grond te 
hebben gekregen dat dit soort onderzoek 
kan dienen. En dit in een nogal zakelijk academisch ziekenhuis, dat voorheen vooral 
gefocust was op aandoeningen die veelal een relatief korte episode omvatten, zoals 
infarcten en hersentumoren. Heel langzaam heb ik hier het besef zien groeien dat 
er ook academische aandacht nodig is voor chronische aandoeningen als MS. Maar 
dat besef moet nog wel wat beter…” 

Proud 
Hij verwacht intussen veel van de door hem op gang gebrachte samenwerking op 
het gebied van MS-onderzoek met neurologen in tien grote streekziekenhuizen. 
Een samenwerkingsverband dat de Engelse afkorting PROUD heeft meegekregen: 
PRedicting the OUtcome of a Demyelinating event; oftewel: de uitkomst 
voorspellen na een eerste aanval op de myeline, de beschermende stof rondom de 
zenuwen. Alle in het onderzoek samenwerkende neurologen gaan op eenzelfde wijze 
in een computernetwerk gegevens verzamelen over mensen die met een aanval van 
wat MS kán zijn bij hen komen. Gegevens over het bloed, hersenvocht en 
DNA.“Voordeel van PROUD is dat verschillende ervaringen makkelijker uit te 
wisselen en te gebruiken zijn”.  

Kinderen met MS 
Kwam enkele jaren geleden tot de conclusie dat MS niet alleen bij volwassenen 
toeslaat maar ook bij kinderen voorkomt. Zette daar een studie over op in nauwe 
samenwerking met diverse kinderneurologen in het land. “We hebben al zo'n 140 
kinderen in Nederland geïdentificeerd van wie we vrij zeker kunnen zeggen dat ze 
een aanval van mogelijke MS hebben gehad. Er is veel te leren van onderzoek met 
kinderen die MS hebben, omdat bij hen nog niet factoren een rol spelen als de 
werking van hormonen, infecties, de zon, rookgedrag, etcetera”. Organiseerde 
inmiddels al twee keer een MS-kinderdag in Blijdorp. “We brengen dan de 
zorgverleners, de kinderen met MS en hun ouders bij elkaar”. Mikt op dit gebied op 
internationale samenwerking, in eerste instantie met artsen van het 
Bicêtreziekenhuis in Parijs en van het Silvia Lawry Centrum in München. 
“Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor onderzoek naar kinderen, met name 
in de Verenigde Staten en Canada. Gelukkig gaat Europa nou ook meedoen”. 

Zegt op de vraag of het al met al geen tijd is dat er meer hoogleraren komen die 
MS in hun portefeuille hebben, om te beginnen in Rotterdam: “Het is niet aan mij 
daarover te oordelen. In het algemeen valt wel op dat de lobby’s voor andere 

 

het team van het Erasmus�Medisch Centrum 
(MC) 
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chronische ziekten - bijvoorbeeld reuma, kanker, spierziekten, epilepsie, Parkinson 
- ervoor hebben gezorgd dat er nu in meerdere academische centra hoogleraren 
zijn die hun volle aandacht richten op die ziektes. En dat heeft onderzoek en zorg 
geen windeieren gelegd. De MS-wereld is opvallend bescheiden in deze”.  

'Marktdenken is domheid!' 
Je vermoedt het niet zo meteen, maar Hintzen kan buitengewoon fel zijn. Vraag 
hem maar eens wat zijn grootste teleurstelling is. “De verkwanseling van de zorg 
aan managers en markt. Zorgverzekeraars inzetten om geld te verdienen aan de 
zorg voor chronische zieken? Wat een enorme domheid! Nog jaren gaan we de echo 
hiervan meemaken. Er wordt in elk geval helemaal niks goedkoper, wel vervelender 
en oneerlijker voor patiënten. Efficiënte zorgstraten met zoveel mogelijk 
productie: allemaal holle frasen, om de dure maar minder begaafde managers te 
vergoelijken. Vaak biedt die markt allerlei extra zaken aan waaraan helemaal geen 
behoefte bestaat, terwijl er met minimale inspanningen al zoveel extra te bereiken 
zou zijn. Wat me daarbij nog extra pijn doet is dat ik intussen elke dag moet 
vechten om een beetje meer structurele medische hulp en verpleging te krijgen 
voor mensen met MS”. 

En met een waarschuwende vinger vervolgt hij: “Academische ziekenhuizen worden 
steeds meer afgerekend volgens de huidige marktgekte, terwijl hun bijdrage daar 
nu juist NIET moet liggen. Ze moeten kritische professionals opleiden, creativiteit 
tonen, ontdekkingen doen, therapieën verzinnen, internationale netwerken opzetten 
en onderhouden, zowel onderzoekers als verplegers als patiënten motiveren… De 
discussie moet niet louter gaan over kwantiteit.� Er zijn internationaal vermaarde 
collega´s die maar eens per twee jaar een publicatie hebben. Maar dan wel met een 
impact die veel dimensies verder ligt dan anderen met wel dertig geschriften per 
jaar. Een baanbrekende vinding kan in een klein hoekje zitten”.  

Zelf wat tegen doen 
En dan verzucht hij: “Laten organisaties als MSweb en de patiëntenverenigingen 
opstaan en daar zelf wat tegen doen. Met name tegen het in de knel komen van de 
academici onder het huidige marktgeweld . Jullie onderschatten jullie macht op dit 
gebied. Laat je stem eens horen. Verlang dan vooral een sterke tussenlaag aan 
onderzoekers, gepromoveerde senioren die onderzoeksideeën hebben en kunnen 
uitwerken, projecten kunnen schrijven en daarvoor geld aantrekken uit nationale en 
internationale organisaties.� Zodoende trek je ook vanzelf nieuwe briljante jonge 
onderzoekers het vak in”.  

En als voorbeeld van zo’n succesvolle onderzoeker noemt hij de in Rotterdam pas 
benoemde prof. Jon Laman, hoogleraar immuunregulatie. “Hem geef ik nu verder 
graag het woord”. 

MSzien, jaargang 2007, nummer 3 (Juni) 
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Geslaagde tweede MS-kinderdag in Blijdorp 

 
“De MS-kinderdag was dit 
jaar net zo leuk als vorig jaar. 
Ik had er nu ook weer 
ontzettend veel zin in. Het 
was fijn om bekende en ook 
nieuwe kinderen te zien. 
Allemaal hartelijk bedankt, ik 
hoop dat we volgend jaar 
weer mogen komen.“� 
Mikki van der Zwan (7 jr, met 
MS)  

Gelukkig komt het niet veel voor, maar toch leven 
er in Nederland een paar honderd kinderen met de 
diagnose multiple sclerose. Is het voor volwassenen 
met deze ziekte vaak al lastig om met MS om te 
gaan, voor kinderen met MS en hun ouders geldt 
dit zeker. Er is hierdoor veel behoefte aan 
informatie. Die is er vaak niet omdat er weinig 
bekend is over MS bij kinderen. Ook zijn er weinig 
contactmogelijkheden voor lotgenoten. Kinderen 
met MS wonen verspreid over het land en komen 
elkaar dus weinig of niet tegen. Zowel zij zelf als 
hun ouders zouden steun bij elkaar willen zoeken, 
herkenning vinden, ervaringen uitwisselen en 
wellicht ideeën opdoen. 

Door: Ilse Lukken Hendriks  

Om op deze behoefte in te springen, organiseerde het MS Centrum Rotterdam 
(ErasMS) op 14 april 2007 de tweede MS-kinderdag. In 2006 was de eerste keer, 
naar aanleiding van een in Rotterdam gestart onderzoek naar ontstekingen van de 
witte stof bij kinderen. Via deze studie, die nog een aantal jaren zal duren, hoopt 
men meer te weten te komen over MS in het algemeen. Dr. Hintzen is als 
coördinator van dit onderzoek, neuroloog en directeur van het ErasMS aanwezig in 
Diergaarde Blijdorp. “Een bijzonder leuke locatie voor deze bijeenkomst. Terwijl 
de ouders binnen informatie krijgen, verkennen de kinderen de dierentuin. De 

 

Mikki in de dierentuin 
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ideale opzet voor een dergelijke dag”. 

Haaienzaal 
Carolien van ’t Hoff, MS- en kinderverpleegkundige van ErasMS, ontvangt iedereen 
hartelijk met koffie, thee en fris in de Haaienzaal (onderdeel van het Oceanium). 
De meeste kinderen gaan direct naar het grote aquariumraam dat één van de 
zijmuren van de zaal vormt. Hier zie je een haai recht op je af zwemmen en grote 
zeeschildpadden, die hun buik door het raam laten zien. 

Al snel gaan de kinderen samen met vrijwilligers de dierentuin in. Het is een 
heerlijke zonnige dag, dus iedereen heeft er veel zin in. De groep bestaat uit 
ongeveer 25 jongens en meisjes, van wie er 11 MS hebben. De anderen zijn 
broertjes en zusjes, die er ook gewoon gezellig bij mogen zijn. Sommige kinderen 
waren vorig jaar ook al op deze dag, anderen zijn nieuw.  

Enkele honderden kinderen 
Ondertussen luisteren de ouders 
in de koele Haaienzaal naar de 
verschillende sprekers. Dr. 
Hintzen is er een van. Hij vertelt 
meer over de ziekte bij kinderen. 
“In Nederland zijn er enkele 
honderden kinderen die de 
diagnose hebben. De media 
suggereren nog wel eens dat het 
aantal jonge MS-patiënten 
toeneemt, maar dat is nooit 
bewezen. In 1883 al is MS 
geconstateerd bij kinderen, dus 
het is zeker niet iets van de laatste jaren. De ziekte wordt ook niet vaker 
vastgesteld, maar er is wel meer aandacht voor.” 

Ongeveer drie tot vijf procent van de mensen die de diagnose MS krijgen, horen 
dit als ze jonger dan 17 jaar zijn. Kinderen hebben bijna altijd de Relapsing 
Remitting vorm en hebben dan gemiddeld één terugval per twee jaar. In de 
puberteit wordt MS veel vaker bij meisjes dan bij jongens gesignaleerd. Dit zou er 
op kunnen wijzen dat hormonen een rol spelen. 

Samenwerking 
Dr. Hintzen vindt het heel belangrijk dat er op het gebied van MS bij kinderen 
meer samenwerking plaatsvindt en onderzoek gedaan wordt. Rinze Neuteboom, 
neuroloog in opleiding, vertelt hierover: “Er is al een samenwerking tussen 
verschillende ziekenhuizen in Nederland, waarbij 145 kinderen met MS betrokken 
zijn. De gemiddelde leeftijd van deze kinderen is 8,5 jaar. In deze groep wordt 
ondermeer onderzoek gedaan naar de kenmerken na de eerste aanval om zo te 
weten te komen of het MS betreft. Als bij de Barkhof-criteria (criteria voor de 
beoordeling van MRI scans, die wereldwijd gebruikt worden voor de diagnose van 

 

Ontvangst met koffie, op de achtergrond de haaien...� 
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MS en die genoemd zijn naar prof. Barkhof, radioloog aan het MS Centrum van de 
VU, red.) een score van 3 tot 4 wordt gehaald, is de kans groot dat het inderdaad 
om MS gaat en niet om een andere aandoening.” Net als voor volwassenen is het 
voor kinderen vaak een opluchting als de juiste diagnose zo snel mogelijk gesteld 
kan worden. 

Grote impact 
Arianne Dessens, 
gezondheidspsycholoog en 
gedragstherapeut, is ook 
aanwezig op de MS-
kinderdag. Ze vertelt over 
de gevolgen van het hebben 
van een chronisch zieke zoon 
of dochter. “Als de diagnose 
MS gesteld wordt bij een 
kind heeft dat grote impact 
op het leven van het kind 
zelf maar ook op de ouders 
en de familie. De jonge 
patiënt zal vooral moeten 
leren omgaan met dingen die hij of zij niet meer kan en de ouders moeten hun zoon 
of dochter zoveel mogelijk willen ondersteunen. Ook zij moeten accepteren dat hun 
kind ziek is of beperkingen heeft. Het (voortdurend) zoeken naar oplossingen of 
aanpassingen voor situaties die door de ziekte veranderen is lastig, zeker als die 
oplossingen niet geschikt of beschikbaar zijn.” 
Het is belangrijk om een kind zoveel mogelijk kansen te geven om zich toch ‘zo 
normaal mogelijk’ te ontwikkelen, aldus Arianne Dessens. Het kan daarbij helpen om 
mensen in de omgeving van het kind voor te lichten over de ziekte. Hier zijn o.a. 
rugzakjes voor, die extra ondersteuning kunnen bieden op school. Ook kan het 
spreekbeurtboekje van MSkidsweb, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat MS is, 
worden aangevraagd voor de hele klas. 

Protocol nodig 
Na de pauze leest de moeder van Mikki van der Zwan een brief voor waarin zij 
aangeeft dat veel ouders aanlopen tegen onzekerheid en tegenstrijdige informatie 
over MS bij hun kinderen. “Het is zeer wenselijk dat neurologen, die een kind met 
MS onder hun hoede hebben, een protocol opstellen. Het zou dan ook goed zijn als 
hiervoor een stuurgroep van neurologen en MS-verpleegkundigen wordt opgericht, 
bijvoorbeeld vanuit het ErasMS.” De brief wordt overhandigd aan dr. Hintzen, die 
zegt te zullen kijken wat er mogelijk is. 

Rond 4 uur zijn de kinderen weer terug in de Haaienzaal. Enthousiast vertellen ze 
wat ze gezien hebben en vallen ze aan op de pannenkoeken en poffertjes. Veel 
kinderen pakken een stoel, zetten die voor het grote aquariumraam en nemen hun 
bord met lekkers op schoot. Met zo’n uitzicht een pannenkoek eten, dat doe je niet 
iedere dag! 

Op weg naar binnen! 
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Positieve reacties 
De reacties van de kinderen op de dag zijn heel positief.  
Mikki, die zelf MS heeft, vindt het heel leuk om naar de dieren te kijken. Vooral de 
Colobus apen konden haar bekoren. Wel was het heel warm. “Maar onderweg kregen 
we gelukkig nog een ijsje en wat te drinken.” 
 
Nadine (16), Claudia (16) en Irma (17) kennen elkaar al via internet. Ze kletsen veel 
op MSN, maar hadden elkaar tot vandaag nog nooit gezien. Ze vinden het fijn om 
ervaringen uit te wisselen met anderen 
die ook MS hebben. Een dag als deze 
moet vaker georganiseerd worden 
volgens de meiden. Claudia heeft nog 
een verzoekje: “Mag het dan wat 
centraler in het land? Wij komen 
helemaal uit Roermond!” 
Iris (13) komen we regelmatig tegen op 
MSkidsweb, en ook zij is deze dag 
aanwezig. Ze vindt het heel fijn dat hier 
kinderen zijn die haar snappen. “Op 
school vinden ze het maar gek dat ik in 
een rolstoel naar de gymzaal ga maar 
dan wel gewoon mee kan gymmen”.  
Thijs, ook een bekende, is 11 en gaat volgend jaar naar de brugklas. Vandaag is hij 
vooral geïnteresseerd in de slangen: daar gaat binnenkort zijn spreekbeurt over. 
Vooral van de anaconda’s weet hij veel.  

'Superleuk' 
In het gastenboek van MSkidsweb lezen we na afloop leuke reacties. 
Zoals deze, van Iris: “Ik ben voor de tweede keer naar de MS-kinderdag geweest. 
Het was er superleuk en gezellig. Ik heb Mikki, Thijs en Nadine ook weer gezien. 
We kregen een rondleiding en natuurlijk waren er weer pannenkoeken, poffertjes, 
tosti’s en quiche.“ 

MSzien, jaargang 2007, nummer 3 (Juni) 

Fotografie: Marleen van Brink 

 

 

Van rechts naar links: Irma, Nadine en Claudia 
� rug
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Familie: Soms net als haaien… 

 
Haaien worden meestal als vraatzuchtige wezens gezien. Maar Virginie Terhell, de 
hoofdpersoon uit de roman Haaiensafari, verkiest ze boven haar familie. 
Haaiensafari is het confronterende debuut van René van der Heijden. Het boek 
gaat over hoe een familie de jongste dochter, die MS heeft, behandelt. Van der 
Heijden, journalist, schreef een sleutelroman: hij maakte wat hij beschrijft van 
nabij mee en verbaasde zich mateloos. 

Door:�Marja Morskieft 

Haaiensafari is de eerste roman van René van der 
Heijden (1964), werkzaam bij het NOS Journaal. 
Het is een roman over een jonge vrouw, Virginie 
Terhell, die gefascineerd is door haaien. Ze is 
ernstig ziek. Voor de lezer is het niet moeilijk in 
deze aandoening MS te herkennen. Haar vader, 
broer en zus ervaren haar als een last: ze bedreigt 
hun egocentrisch streven naar geld en geluk. 
 
Een familiedrama dat aan de Deense Dogmafilm 
Festen doet denken: langzaam ontdek je dat onder 
de schijn van een gelukkig burgerlijk gezin een 
beerput van schokkende gebeurtenissen en zieke 
relaties schuilgaat. 

Tussen droom en werkelijkheid 
De auteur speelt met de beelden van haaien en even 
roofzuchtige familieleden, het verhaal laveert 
tussen droom en werkelijkheid. Virginie, door haar 
toenemende beperkingen steeds meer afhankelijk 
van haar valse familie, droomt weg in haar eigen wereld, waarin ze samen met de haaien 
in de oceaan rond de eilanden van de Bismarck-archipel zwemt. Het is het enige wapen 
dat ze heeft tegen de ontkenning, de uitsluiting en de ten hemel schreiende 
onverschilligheid die haar familie tegenover haar ten toon spreidt. Temidden van de 
haaien waant Virginie zich in het paradijs, ze voelt er zich volkomen thuis, meer dan bij 
haar familie aan wie ze eigenlijk niets heeft.  

Zelf is ze overigens ook niet zo’n prettig persoon, ze bekijkt de wereld en haar 
medemens cynisch.  
“De personen komen allemaal uit één familie. Hebben dus allemaal dezelfde achtergrond 

� 
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van materialisme. Dezelfde onhartelijke basis.” zegt van der Heijden. Om daaraan toe te 
voegen: “Natuurlijk word je cynisch als je als jonge dertiger, totaal hulpbehoevend, in 
een rolstoel terechtkomt; door het verlies van je toekomst, door je beperkte 
mogelijkheden, door je mislukte verzet, door het verraad dat je voelt. En doordat je 
niet weet wat hier nu weer op volgt.” 

Van der Heijden begon zijn boek te schrijven vanuit woede, maar vooral uit verbazing 
omdat hij een dergelijk gezin van nabij meemaakte. Een jeugdvriendin van hem, die hij al 
jaren samen met professionele zorgverleners en vriendinnen verzorgt, werd door haar 
familie in de steek gelaten. ”Ik verbaasde me erover dat ziek zijn door de gezonde 
naasten soms als grotere last ervaren wordt dan door de zieke zelf. En dat de familie 
iets heeft van: de zieke staat toch met de rug tegen de muur. En dat er werkelijk 
mensen bestaan die denken dat materialisme een goede basis voor geluk kan zijn.” 

Taboe 
Op het Forum van MSweb verschenen veel reacties op zijn boek. Reacties die getuigden 
van herkenning. Heeft hij daar een verklaring voor? René van der Heijden: “Ik denk dat 
het onderwerp familie en MS een beetje een taboe is. Familie wordt geacht 
onvoorwaardelijk te zijn maar dat is niet altijd zo.” Volgens René lijkt de Westerse 
samenleving niet goed om te kunnen gaan met ziekte en lijden. “We stoppen het weg en 
willen het ook niet weten.”  
 
In een tv interview zei hij daarover: “Zorgen voor mensen waar 
iets mee is wordt als last ervaren en in conflict met de druk je 
eigen geluk te moeten najagen.” En tegenover mij voegt hij 
daaraan toe: “Zolang mogelijk genieten van de prettige dingen 
van het leven is al jaren het devies. En dan het liefst zoveel 
mogelijk, zo groot mogelijk en zo lang mogelijk. Al het andere 
stoppen we in tehuizen. En de gedachten daaraan in krochten 
van je hersenen waar je hopelijk tot aan je dood nooit meer 
komt. Daar is de maatschappij ook op ingericht. Van de wieg tot 
het graf verzekerd van inkomen, prettig genieten en dat 
allemaal op min of meer dezelfde manier. En ja, dan is er 
misschien een (heel) kleine kans dat je leven niet zo verloopt. En 
dan…ja dan eh…ben je dus ziek. En zieken, dat zijn andere 
mensen, niet gezond. Als ze helemaal niks meer zelf kunnen, zijn ze lastig. Dan draag je 
niet bij aan het geluk van de anderen.” 

Bittere werkelijkheid 
Niet geaccepteerd en gesteund worden door je familie als je ernstig ziek wordt is 
helaas een bittere werkelijkheid voor een aantal chronisch zieken. Niet iedereen kan 
ertegen zo uitdrukkelijk geconfronteerd te worden met de kwetsbaarheid van de mens, 
de pijn van het verlies. Vooral niet als zoiets zich in jouw directe omgeving afspeelt en 
je je realiseert dat het jou óók zou kunnen treffen. Dan krijg je reacties als wegkijken, 
negeren of zelfs beschuldigen: 
�“Wees blij dat je geen gebroken been hebt zoals je buurmeisje”, “Wat vallen we in de 
prijzen, je broer heeft een ontstoken teennagel”, “Jij hebt ook altijd wat!”, zomaar een 
greep uit familiale ‘steunbetuigingen’.  

 

omslag Haaiensafari 
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Vaak denken mensen met ziekteproblemen dat zulke botte reacties henzelf aan te 
rekenen zijn omdat ze niet genoeg of niet duidelijk communiceerden. Dat je als mens 
met�makke je familie teleurstelt. Je schiet in de verdediging als het weer eens niet zo 
goed gaat. Of je probeert ‘normaal’ mee te doen ten koste van jezelf. Blijkbaar is het 
vooral moeilijk voor ándere mensen om met ziekte en verval om te gaan. Mensen met MS 
hebben geen keus: zij móeten wel een manier vinden om er mee te leven. Omstanders 
kunnen kiezen: wegkijken of meelopen. 

Overigens is dit – gelukkig – geen algemeen beeld. Je ziet ook andere reacties: 
meeleven, vriendschap, trouw tot op het eind. Soms van familie, soms van omstanders 
van wie je het nooit verwacht had. Je kunt je immens rijk voelen door de vrienden die je 
onderweg, tijdens je chronische ziekte leert kennen. Mensen die met in alles met je 
meegaan, die honderd procent solidair zijn. 

Geweldig 
Van der Heijdens vriendin, wier ervaringen met haar familie aan de basis van 
Haaiensafari liggen, vindt het boek geweldig. “Alleen al het lachen dat ze erom gedaan 
heeft maakte het voor mij de moeite waard het te schrijven. Uiteraard herkende zij de 
meeste situaties. Ik heb haar het boek gedurende het schrijven voorgelezen. Lezen kan 
ze zelf niet meer,” zegt Van der Heijden. Van haar familie heeft hij nooit wat gehoord... 
zouden ze zich herkennen in de haaien? 

Boodschap 
Met Haaiensafari heeft van der Heijden een belangwekkend thema aangesneden. Op een 
manier zoals in een Nederlandse soap, makkelijk leesbaar, maar ook indringend, bitter, 
onontkoombaar. Je voelt soms de woede in de bijtende, strakke zinnen. Eerlijk gezegd 
werd ik er triest van. De auteur biedt geen ontsnapping; het gezin dat hij beschrijft is 
bot, onverschillig, egocentrisch, rot. Het is moeilijk om sympathie te voelen voor ook 
maar één van de personages. Daarom komt de boodschap des te harder aan. Als het Van 
der Heijdens bedoeling was om een discussie los te maken over de vraag ‘hoe gaan we 
met onze naasten om als ze ernstig ziek worden?’ is hem dat goed gelukt.� 

MSzien, jaargang 2007, nummer 3 (Juni) 

 

Haaiensafari  
 
door René van der Heijden. 
Prometheus,Amsterdam 2007 
ISBN  978 90 446 0933 2 
Zie ook: www.haaiensafari.nl 
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Tien vragen aan… 

Frieda van der Sar, forum-techneut bij MSweb 

MSzien is begonnen met een nieuwe serie Miniatuurtjes waarin we dit jaar zes 
vrijwilligers van MSweb aan je voorstellen. Allemaal mensen die op de een of 
andere manier actief zijn voor ons web. We vragen wie ze zijn en waarom ze 
meewerken aan MSweb. De derde in deze nieuwe serie portretten is Frieda 
van der Sar, hulptechnicus bij het web.  

Door: Hanneke Douw�  

Frieda van der Sar (48) is 25 jaar software ontwikkelaar geweest. Ze maakte 
onder meer software voor ziekenhuizen. Toen ze begon met werken, na een halve 
studie wiskunde, kwam ze makkelijk aan de bak. “Dat ging zo in die tijd in de IT”. In 
‘95 raakte Frieda binnen één dag blind aan een oog.  

Via de huisarts kwam ik bij de oogarts terecht. Daar kreeg ik wel een 
prednisonkuur, maar op m’n vragen over een mogelijke relatie met MS alleen 
schrikachtige en afwijzende reacties. Ook m’n huisarts wilde er niet over praten. 
Waardoor ik aan MS dacht? Waarschijnlijk doordat ik ooit een boek van Renate 
Rubinstein had gelezen, anders zou ik het niet wezen.  

Na nog een paar kleine aanvallen kreeg Frieda in ’99 een oogzenuwontsteking aan 
het andere oog. Ondertussen had ze een nieuwe huisarts, bij wie ze wel met haar 
vragen over MS terecht kon. Hij heeft haar doorverwezen naar de neuroloog en 
daar is toen vrij vlot de diagnose MS uitgerold. Achteraf gezien was de periode 
voor de diagnose veel zwaarder dan de ziekte zelf tot nu toe, door de onzekerheid 
en m’n terughoudendheid om ‘lotgenoten’ te zoeken. 

Frieda heeft niet heel veel last van de MS. Twee jaar geleden is ze afgekeurd, en 
nu heeft ze weer energie voor een leuk sociaal leven. Ze houdt van reizen, 
wandelen, lezen, lekker eten met vrienden, bioscoop - en theaterbezoek. Daar 
geniet ze met volle teugen van. Het lopen geeft geen problemen, de vermoeidheid is 
het grootste probleem, vooral cognitief. Stilzitten doet ze niet. Eerder gaf ze 
kinderen kookles, nu wil ze fietsles gaan geven aan allochtonen. Frieda gebruikt 
Avonex en spuit dat zelf in. Dat vond ze eerst wel eng maar nu is ze eraan gewend. 
Volgens haar helpt het, anders zou ze het niet gebruiken. Ze heeft twee katten, 
waarvan er een gedurende het interview gezellig mee miauwt. Frieda woont samen 
met Bob (60) in Leiden. 
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Aan deze levensgenieter de 10 vragen. 

1.�Wat voor iemand ben jij? Hoe zou je 
jezelf�karakteriseren? 

“Ik ben een én-én persoon, niet erg uitgesproken. 
Ik vind mensen heel leuk, maar kan ook goed alleen 
zijn. Ik vind heel veel verschillende dingen leuk,� 
ben nergens heel goed in, maar ook in weinig dingen 
heel slecht. Daarom ben ik flexibel, en dat komt 
goed uit met MS. 

2. Hoe lang heb je al MS? 

“In 2000 kreeg ik de diagnose. Halverwege ’96, was 
ik er zelf al van overtuigd, maar mijn toenmalige 
huisarts wilde er niet over praten. Ik besprak mijn 
angst voor de ziekte destijds alleen met Bob en 
met mijn broer”. 

3. Heeft het krijgen van MS je leven veranderd? 

“Ja! Ik werk niet meer. Ik geniet van kleine dingen en ben minder bang geworden. 
Bob gaat er ook goed mee om en dat scheelt. In het begin was ik nog bang dat hij 
weg zou lopen.  
Ha, ha”.  

4. Hoe komt het dat je actief bent geworden voor lotgenoten met MS? 

“Ik wilde contact leggen met andere mensen met MS. Het forum van MSweb heb ik 
mee opgezet”. 

5. Waarom ben je juist actief geworden voor MSweb en niet bijvoorbeeld 
voor het Nationaal MS fonds of MSi? 

“In de tijd dat ik nog geen diagnose had ben ik op MSweb gaan kijken. Via een 
enquête op het web ben ik door Nora Holtrust naar binnen getrokken. Ik voel me er 
thuis en ik kan er mijn IT- ei kwijt”. 

6. Wat doe je precies bij MSweb? 

“Tegenwoordig los ik technische problemen op die zich op het forum voordoen. 
Maarten Wilbers is de techneut binnen de redactie. Ik ondersteun hem bij een 
aantal technische zaken. Daar ligt mijn competentie”. 

7. Wat is het leuke of bevredigende aan jouw werk voor MSweb? 

Frieda van der Sar 
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“Samenwerken vind ik leuk. En belangrijk aan het forum is dat mensen wijzer 
worden van elkaar. Het maakt ze zelfstandiger. Internet is daar een prachtig 
instrument voor”. 

8. Ben je niet bang dat door dit vrijwilligerswerk je wereld nog meer 
wordt bepaald door je ziekte? 

“Nee. Mensen met MS zijn niet veel anders dan andere mensen. Bijna 90 % van de 
mensen die ik ontmoet heeft wel een gebrek. Ik ben er niet angstig onder, het 
raakt me emotioneel niet zo erg, wat mezelf betreft”. 

9. Wat zou je ervan vinden als er, nu er geen militaire dienstplicht meer 
bestaat, een sociale dienstplicht komt. Die zou jonge mensen de opdracht 
moeten geven minstens een jaar lang zich voor een of andere organisatie 
in te spannen, samen met de daar werkende vrijwilligers dus? 

“Ik heb er niet meteen een antwoord op. Van de ene kant denk ik, laat die kinderen 
nog even genieten. Maar van de andere kant is het wel belangrijk dat ze met andere 
kinderen, ziek, gezond, blank, zwart, slim en dom in contact komen. Dat vind ik dan 
een betere manier: breng ze in contact met al hun leeftijdsgenoten. En laat ze zien 
hoe zij allen de samenleving vormen”. 

10. Gesteld dat iedereen op zijn achttiende bij het gemeentelijk leefloket 
een handicap of ziekte zou moeten kiezen. Welke kwaal zou jij dan 
gekozen hebben? 

“Ik denk dan aan mijn vader. Hij had een pink die hij niet kon strekken. Dat lijkt me 
wel wat. 
Een geestelijke stoornis lijkt me gruwelijk. Zo’n kwaal zou ik niet willen hebben. Als 
je geestelijk in orde bent, kun je fysiek veel aan”.  

MSzien, jaargang 2007, nummer 3 (Juni) 
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Al die jaren was MS zijn geheim 

� 
Paul Klessens viert dit jaar zijn 84e verjaardag. Ruim dertig jaar geleden 
kreeg hij de diagnose MS en dat heeft hij 15 jaar lang voor iedereen, behalve 
zijn vrouw, geheim weten te houden. Zijn werk als chirurg bleef hij gewoon 
uitoefenen. Inmiddels heeft Paul Klessens wel enkele hulpmiddelen in zijn leven 
moeten toelaten maar het is duidelijk dat die attributen hem het plezier in het 
leven niet ontnemen. 

Door: Nora Holtrust 

”Toen ik dertig jaar geleden ‘waarschijnlijk MS’ 
kreeg opgeplakt� – zekerheid heb je pas bij een 
MRI – had ik niet de neiging om de boeken in te 
duiken. Ja, ik had er natuurlijk wel eens iets 
over gehoord, want mijn vader was neuroloog. 
Maar ik heb me er verder nooit in verdiept. Ik 
dacht: je doet er toch niets aan. Als er mensen 
zijn die er verstand van hebben, wat zal ik me 
daar dan in roeren. Het gaat om iets waar ik 
onvoldoende kijk op heb én onvoldoende invloed 
op kan uitoefenen. Als het iets chirurgisch was 
geweest, ja dan had ik dat natuurlijk wél 
gedaan. Maar dit is iets wat buiten mijn 
deskundigheid valt”, zegt Paul. 

Paul Klessens (1923) geboren en getogen 
Amsterdammer en nu al weer jaren wonend in 
Hilversum, is chirurg van beroep. Oefende dat beroep ook jarenlang uit. “Ik heb 36 
jaar in Amsterdam gewoond. Ik heb er gestudeerd en ben er getrouwd. In 1958 
was ik klaar met specialiseren en in die tijd was het vreselijk moeilijk een baan te 
krijgen. In Brunssum (Zuid Limburg) werd een nieuw ziekenhuis gebouwd. Ik heb 
gesolliciteerd, werd aangenomen en we hebben daar toen twaalf jaar gewoond. In 
een echt mijnwerkersdorp. Veel Poolse namen zag je er en maar weinig mensen die 
hadden gestudeerd. Een paar artsen en een notaris, dat was het wel.  

Terug naar de Randstad 
Na twaalf jaar Brunssum kwam er een vacature voor een chirurg in Hilversum. Paul’s 
vrouw komt oorspronkelijk uit Hilversum en mede daarom was een verhuizing terug 

Paul Klessens 
� 
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naar de Randstad beslist het overwegen waard. “Ik had in Brunssum iets heel moois 
opgebouwd maar ik heb daar wel acht van de twaalf jaar alléén gezeten. Dus altijd 
dienst. Hier in Hilversum kreeg ik meer collega’s en ook meer assistenten. En 
assistenten zijn net jonge kinderen, die vragen: waarom doe je dat, waarom doe je 
het niet anders, die houden je wakker”.  

Het gezin Klessens bestond inmiddels uit negen personen. Vader, moeder en zeven 
kinderen. “We vonden het ook beter voor de opvoeding van de kinderen. Het was in 
de mijnstreek toch een beetje geïsoleerd wonen; de universiteit van Maastricht 
was er bijvoorbeeld nog niet”. Een paar maanden voor de verhuizing� gingen de 
kinderen vast bij oma in Hilversum wonen. Die hadden het daar meteen naar hun 
zin. Dat was voor de Klessens een teken dat ze de juiste beslissing hadden 
genomen. Het gezin betrok een grote villa met een prachtige, door Mien Ruys 
aangelegde tuin. 

Krampaanvallen 
En toen begon MS op te spelen. Opeens. Op een beetje rare manier. Paul Klessens 
kreeg een krampaanval in zijn linkerbeen en moest daarvan echt plat gaan liggen. 
Dat duurde zo’n 20 seconden en daarna kon hij alles weer doen. In eerste instantie 
dacht hij aan een epileptische toeval. Nadien kreeg hij nog wel een keer of dertig, 
veertig�een krampaanval. Een geconsulteerde neuroloog zei: “Het lijkt erop dat u 
MS heeft”. “En hij voegde eraan toe”, vertelt Paul, “dat ik waarschijnlijk niet vóór 
mijn zeventigste in een rolstoel terecht zou komen. Nou ja, dan had ik dus nog 
twintig jaar”.  
 
Na de diagnose gaat Paul af en toe op controle bij de neuroloog. “Kijk, ik doe heel 
braaf wat er gezegd wordt. Maar als er niets gezegd wordt is dat natuurlijk nogal 
makkelijk”. Na een jaar of tien kon er een MRI worden gemaakt, de eerste MRI in 
Amsterdam. Pas toen werd bij Paul de definitieve diagnose gesteld.  

Niemand wist het 
Tot zijn pensionering heeft niemand, behalve zijn vrouw, geweten wat hij had. Ook 
zijn ‘medische kinderen’ niet, waarmee Paul de kinderen bedoelt die medicijnen 
hebben gestudeerd. “Ik wilde geen zielige figuur worden. Ze zagen wel dat ik wat 
langzamer liep maar als ze in het ziekenhuis hadden geweten dat ik MS had, had ik 
het risico gelopen als een kasplantje behandeld te worden. Dat hoefde voor mij 
niet”. Pas na zijn pensionering, op zijn 65e, kreeg het gezin te horen dat vader MS 
had. “Nou, sommigen waren wèl boos”.  

Paul verklaart zijn houding met te verwijzen naar dat hij toch een beetje een 
buitenbeentje is. “Ten eerste ben ik een man en ten tweede kreeg ik pas MS op 
mijn vijftigste. Ik heb ook nooit schubs gehad. Het eerste wat ik lichamelijk niet 
meer kon was schaatsen. Maar skiën ging wel nog een paar jaar langer. Dat is het 
eigenlijk, voor de rest kan ik nog alles. Nou ja, alles, ik word door mijn vrouw overal 
mee naar toe gesleept”,�zegt Paul met een twinkel in zijn ogen, waaruit�duidelijk 
zijn waardering voor haar blijkt.�� 

19

Hulpmiddelen 
De hulpmiddelen zijn inmiddels wel duidelijk aanwezig. 
Binnenshuis loopt Paul met krukken en op reis gaat de 
handbewogen rolstoel mee. Voor de wat langere 
afstand is er ook nog een scootmobiel. “Ik heb 60 jaar 
een rijbewijs gehad, op het laatst met een aantekening 
dat ik een automaat moest hebben. Toen we een keer 
terugkwamen uit Frankrijk merkte ik dat ik mijn voet 
niet snel meer van het gas naar de rem kon krijgen. Toen heb ik gezegd: dan moet 
ik niet meer rijden. Dus nu rijdt mijn vrouw altijd”.  

Paul vindt het wel jammer dat de scootmobiel niet goed aangeeft hoe ver je er mee 
kunt. “Als je ergens stil komt te staan kunnen ze ‘m niet met een kannetje benzine 
bij komen vullen. Dus als ik alleen ben dan durf ik niet zo ver weg te gaan. Ik ga er 
elke week mee naar de markt en naar de bakker of hierachter naar het bos. De 
actieradius is officieel 45 km. Maar hoever je nog kunt rijden als het wijzertje van 
de accu halverwege staat, dat kan ook de onderhoudsfirma niet zeggen”.  

Wie veel reist... 
Toen Paul nog maar net gepensioneerd was, hebben zijn vrouw en hij een lange reis 
gemaakt naar Indonesie. Hij had bergwandelstokken bij zich, die je in elkaar kunt 
schuiven, makkelijk voor in de koffer. In het reisgezelschap was Paul ‘meneer 
skistok’. Hij is met die stokken nog een stukje de Borobodur opgeklauterd: 
”Fantastisch was het daar”.  
Een paar jaar geleden hebben ze hun gouden bruiloft gevierd, met alle kinderen en 
kleinkinderen. Met 25 man een week naar Turkije. En sinds een jaar of drie gaan ze 
éénmaal per jaar een lang weekend naar Frankrijk met alleen de eigen kinderen. De 
schoonkinderen blijven thuis en passen op de kleinkinderen. 

Paul kan boeiend vertellen over de reizen die hij en zijn vrouw hebben gemaakt. 
Toen hij nog gezond was maakte hij trektochten, te voet, of�soms�op de ski en er 
werd vaak gekampeerd.�Tegenwoordig maken Paul en zijn vrouw�vooral�cruises. 
“Eerst gingen wij de wereld langs en nu komt de wereld bij ons langs. Het enige wat 
minder makkelijk is, is de loopplank. Want je vaart op zee, dus die loopplank ligt de 
ene keer hoog en de andere keer laag. Als-ie hoog ligt... Er zitten allemaal 
dwarsplankjes op de loopplank, probeer dat maar eens met je rolstoel te doen. 
Maar we gaan wel mee met de excursies, meestal per bus. Als de bus maar goeie 
handgrepen heeft, lukt het me nog wel om in te stappen. Mijn handen zijn nog 
stevig. Ik loop al jaren op mijn handen. 
 
MSzien, jaargang 2007, nummer 3 (Juni) 
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Het Wmo-loket is open (3) 

Leunen op mantelzorg kan alleen maar mislukken 

 
De gemeenten beschikken nu over een loket waar je een beroep kunt doen op 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daar moet je heen als je 
chronisch ziek bent of gehandicapt en je wilt een aanpassing aan je woning, 
een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, hulp, enzovoort. Over dat Wmo-
loket praat MSzien sinds enkele maanden met vele betrokkenen. Vandaag deel 
3 van die serie. 

Door: Raymond Timmermans 

Uit een hoek waarvan je het misschien niet als eerste 
zou verwachten komt plots een niet mis te verstane 
waarschuwing: drs. Jeannet van de Kamp (1957), 
theologe. “Ik kom tot de conclusie dat een wet die zo 
leunt op mantelzorg alleen maar kan mislukken! Want 
mantelzorg en vrijwilligerwerk zijn gebaseerd op een 
maatschappijmodel dat niet meer bestaat”. Een hard 
oordeel over de nog maar net van kracht geworden 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En dat 
voor iemand die je bij wijze van spreken zou rekenen 
tot de kraamkamer van het huidige christelijk-sociale 
kabinet. “Maar dan wel ter linkerzijde…”  

Jeannet spreekt uit ervaring, eerstens omdat ze zelf 
mantelzorg deed en doet: “Om te beginnen elke 
maandag voor mijn zieke, thuiswonende schoonmoeder, tussen de schooltijden van 
mijn kinderen door. En daarin ben ik geen uitzondering want veel mensen in 
Nederland verrichten mantelzorg voor partners, kinderen, ouders, buren 
enzovoort, er tussendoor. Daarnaast heb ik me aangemeld als hulp voor vier oudere 
vrouwen”. 

Ze heeft er ook over geschreven: ‘Kon ik het nog maar zelf’, een dagboek van haar 
ervaringen gedurende ongeveer een jaar als hulp in het huishouden, ‘alphahulp’, bij 
die vier vrouwen. ‘Mijn vier dames’, zoals ze ze noemt. Krap 150 pagina’s. 
Gesprekken met die vrouwen en van het werk bij hen. Een dagboek waarin de 
meeste dagen hetzelfde zijn met veel de zelfde verhalen en dezelfde ongemakken. 

 

drs. Jeannet van de Kamp  
(foto: L. Dinnessen) 
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Weliswaar geschreven over ouderen maar net zo goed te vertalen naar mensen met 
een ziekte of handicap. 

Tachtig kilometer 
Pagina 116, 3 januari. Een van haar klanten in een aanleunwoning bij een 
verzorgingshuis meldt Jeannet dat ze hoge koorts heeft gehad. Haar vriendin, ook 
een vrouw van in de tachtig, kwam af en toe even kijken en eten en drinken 
brengen. “Na drie dagen zweten in bed voelde ik me zo vies. Ik wilde graag het bed 
verschoond hebben, maar voor mijn vriendin is dat veel te zwaar. Ik belde naar de 
receptie. Degene die de telefoon aannam zei dat ze een verpleegkundige naar boven 
zou sturen. Toen kwam de hoofdverpleegster langs. Die liet me weten dat ik in dit 
soort situaties niet zomaar een beroep op de zorg van het huis mag doen. “Dit is 
iets voor de mantelzorg”, zei ze. Ik moest maar een van de kinderen bellen.(…).Toen 
heb ik mijn zoon maar gebeld. Die heeft bijna tachtig kilometer moeten rijden om 
mij te helpen”.. 

“Ik heb met deze visie op mantelzorg grote moeite”, stelt Jeannet van de Kamp als 
we haar spreken. “Mantelzorg mag geen eis worden, ook niet verkapt. Het is 
trouwens niet juist te veronderstellen dat iederéén wel mantelzorgers tot zijn 
beschikking zal hebben”.  

Zij mixt kerkdiensten – één op de drie, vier zondagen – lesgeven, bestuurwerk en 
vrijwilligerswerk. Acht jaar lang docent ethiek aan de kerkelijke opleiding van de 
faculteit Godgeleerdheid in Utrecht en daarna – inmiddels al negen jaar - aan een 
hogere beroepsopleiding, eveneens in Utrecht. Steeds voor groepen van 25 tot 30 
studenten. Woont in het naburige Houten. Getrouwd, vier kinderen. De oudste is 
twintig en woont op kamers in Delft, de jongste is dertien. Twijfelt of ze doorgaat 
met doceren. “Ik wil me graag meer gaan richten op schrijven”. Schreef eerder ‘De 
rijst is al pap geworden’ en ‘Geliefde ouders en verdere familie’, twee boeken over 
de problematiek van Indië-veteranen, zoals haar vader. 

Deed de alphahulp twee dagdelen per week – “dat doe ik nog steeds trouwens, want 
de dames wilden me houden, ook ná het boek”. En� is daarbij steeds meer gaan 
nadenken over de uitgangspunten van de Wmo. Vooral artikel 1 van de Wet is bij 
haar gaan rondzingen. Dat artikel regelt dat een gemeente mag uitgaan van zorg 
van personen uit de directe omgeving, die rechtstreeks voortvloeit uit de sociale 
relatie. Mantelzorg bijvoorbeeld. 

Overgeheveld naar Wmo 
Is mantelzorg niet voldoende, dan kun je vragen om een indicatie voor 
‘huishoudelijke verzorging’. Eerst liep dat via de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ), maar nu is dat dus overgeheveld naar de Wmo. Gaat het om 
Eenvoudige hulp bij het huishouden (HV-1), dan zal de zorginstelling doorgaans een 
– vrij goedkope - alphahulp inschakelen, die rechtstreeks onder je eigen regie valt. 

Jeannet heeft zich daarvoor gemeld bij Vitras, een organisatie voor thuiszorg en 
maatschappelijke dienstverlening in het centrum van het land. “Ik heb ze meteen 
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van mijn schrijfplan verteld en ze vonden het prima. De nood was hoog dus ik werd 
aangenomen. Overigens liggen de auteursrechten en dus ook de opbrengsten van 
mijn boek geheel bij de uitgever, de stichting Centraal Orgaan Samenwerkende 
Bonden van Ouderen voor de stad Utrecht, de COSBO. Het boek is voor mij een 
maatschappelijke bijdrage en niet een vorm van inkomstenverwerving”. 

De vier vrouwen voor wie ze ging werken wisten van het boek in wording. Om 
privacyredenen heeft zij hen in haar boek andere namen gegeven en laat ze in het 
midden waar ze wonen. “Er zijn een paar lijnen in het boek die ik belangrijk vind. 
Als eerste dat mensen over het algemeen graag zo lang mogelijk hun 
zelfstandigheid willen behouden, zo nodig met hulp. Voor die mensen heb je ZORG 
OP MAAT nodig, maar het is me duidelijk dat die mooie leus inderdaad een leus is 
en over het algemeen geen werkelijkheid. Het tot in ridicule puntjes uitgedachte 
beleid wordt in de praktijk met zeer wisselend succes op persoonlijke situaties 
gelegd. Bureaucratie, inadequate hulp, niet goed luisteren naar wat mensen zelf 
aangeven… vooral dat kom ik meermalen tegen”. 

Eerder minder dan meer 
In de slotbeschouwing van haar boek geeft Jeannet een 
opsomming van redenen waarom zij vindt dat er eerder 
minder dan meer van mantelzorgers is te verwachten. “Ik 
noem er een paar. Om te beginnen worden we allemaal veel 
ouder dan vroeger. Dat betekent ook een langere periode 
van verzorging. Het betekent eveneens dat je kinderen dan 
tot op hogere leeftijd mantelzorger moeten zijn. De 
kinderen van de vrouw op pagina 116 zijn zestig-plus! En dan 
nog eens wat. Mantelzorg komt voor het grootste deel neer 
op vrouwen, van wie we juist verwachten dat ze meer 
fulltime gaan werken. Dat kan niet goed gaan”. 

In haar boek voegt ze daaraan nog wat kanttekeningen aan 
toe. Zoals: 

� de woonafstanden tussen ouders en kinderen zijn groter geworden, wat 
zorgverlening bemoeilijkt;  

� kon de zorg voor ouders vroeger gedeeld worden door 6, 7 kinderen, nu komen 
dergelijke grote gezinnen sporadisch voor. Een kind, of twee, hooguit drie 
kinderen moeten hetzelfde werk met minder mensen verrichten;  

� in de toekomst zal de afnemende mogelijkheid om zorg aan ouders te verlenen 
nog versterkt worden door het feit dat het aantal alleenstaanden toeneemt. 

Jeannets conclusie: Als kinderen zelf zorg kunnen en willen verlenen, dan is dat 
prima, maar het mag geen uitgangspunt zijn van een zorginstelling. Kinderen zijn 
geen verpleegkundigen, huishoudelijke hulp, boodschappenjongens of klussers. Ze 
komen allereerst voor de gezelligheid en om warmte met vader of moeder te delen. 
Hun aanwezigheid is van cruciaal belang, maar niet in de eerste instantie als 
zorgverleners. Waar kinderen hun ouders niet verzorgen, hoeft geen sprake te zijn 

'Kon ik het nog maar zelf'
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van egoïsme. Waar kinderen hun ouders liefde, warmte en aandacht onthouden wel! 

Nog afhankelijker 
Mensen die al langer in de praktijk zitten van de zorg bevestigen Jeannets 
bevindingen. Cees de Rooij (1951) bijvoorbeeld, manager bij Huis voor de Zorg, een 
netwerk-organisatie van negen Limburgse zorgkoepels. Van geboorte Haarlemmer, 
psychologie gestudeerd in Tilburg en nu woonachtig in Maastricht. “De nieuwe 
regels maken mensen met een ziekte of handicap juist nóg afhankelijker van 
anderen en met name van huisgenoten. Naast het schuldgevoel dat ze daarvan 
krijgen spoort dit niet met wat de ontwerpers het basisprincipe van de Wmo 
noemen: meedoen, zelfredzaamheid, zelfstandigheid behouden, maatschappelijke 
participatie. We weten bovendien dat er al zoveel mensen structureel aan 
mantelzorg doen. Ik vraag me af of er nog meer mensen actief zouden kunnen 
worden”.  

Veel politici hebben intussen dezelfde twijfels, de SP-ster Agnes Kant voorop. Ook 
klanten van de Wmo laten zich her en der steeds meer horen met bezwaren tegen 
de Wmo. Op ons eigen e-mailadres redactie@mszien.nl reageert onder anderen 
Mariëtte Swagerman uit Haarlem: “Het idee met de Wmo is dat je meer een 
beroep zult moeten doen op buren en vrijwilligers. Mijn buren zien me aankomen. 
De wet klinkt erg vriendelijk maar is een verkapte wet om mensen die zorg nodig 
hebben volledig aan hun lot over te laten (…)”.  

De kritiek liegt er dus niet om. Toch manen anderen ons nog maar even met een 
oordeel te wachten. De gemeenten moeten immers nog hun vierjarenplannen gereed 
maken waarin precies komt te staan hoe ze de Wmo gaan invullen. De ontwerpers 
van de Wmo, de politiek verantwoordelijken, de belangrijkste uitvoerders bij de 
gemeenten en ook de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad (CG-Raad) gaan er 
vooralsnog vanuit, dat dan zal blijken dat de nieuwe wetsregels best uitvoerbaar 
zijn. Zij komen aan het woord in het volgende deel van deze serie. 

Boek 
Het boek ‘Kon ik het nog maar zelf’ heeft het ISBN-nummer 90 902 066 04, kost € 
10, en is een uitgave van de stichting Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van 
Ouderen. Het boek is te bestellen door € 15 – inclusief verzend- en 
administratiekosten – over te maken op Postbankrekening nummer 169647 van 
COSBO-Stad-Utrecht in Utrecht, onder vermelding van naam, adres, postcode en 
woonplaats. Voor nadere informatie is de COSBO van maandag tot en met 
donderdag te bellen op (030) 296 5108. 
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