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naMenS
De fabel van Balkenende II

Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn 
eerste vijfhonderd dagen vol, dat kan bijna niet meer mis. Een Kabinet 
dat zichzelf indertijd nogal zelfverzekerd lanceerde. Maar was dat 
terecht? Wat is er immers van de 
beloften van toen nog over?

We schrijven 16 mei 2003: de 
regeringspartijen CDA, VVD en D66 
presenteren een 
hoofdlijnenakkoord. Het motto: 
Meedoen, Meer werk, Minder 
regels. Met stellingen als: het is een 
grote noodzaak de kwaliteit en 
kwantiteit van onze Zorg te 
verbeteren En: er is meer aandacht 
nodig voor de overdracht van 
Waarden en Normen.

Heeft het Kabinet eigenlijk wel op een juiste manier gehandeld volgens 
zijn eigen stellingen? Dat nu is zacht gezegd zeer de vraag. Er is in elk 
geval veel reden tot twijfel. Zowel ter linkerzijde van de politiek als aan 
de rechterkant is er veel kritiek. Vooral met zijn Waarden-en-Normen-
beloften lijkt premier Balkenende zich zwaar in zijn vingers te snijden.

Links stelt: “We zien in elk geval zeker niet dat Balkenende’s Waarden 
en Normen leiden tot gelijkwaardigheid. Integendeel: door een reeks van 
overheidsbezuinigingen zijn grote groepen in de samenleving inmiddels 
ver achtergesteld”.

En meer ter rechterzijde, bijvoorbeeld op de Internetsite van de 
Evangelische Omroep (EO) -- toch dichtbij de achterban van Balkenende 
zelf zou je denken - is te lezen: “Ik zou me diep schamen (...). Alles over 
de ruggen van zieke mensen. En maar roepen: we moeten terug naar 
Normen en Waarden. Laat me niet lachen (...) Hoe durven minister De 
Geus en het Kabinet-Balkenende te praten over Waarden en Normen, 
terwijl ze onze ouderen, chronisch zieken en WAO’ers op een vreselijke 
manier, op onchristelijke wijze behandelen, en zelf een graaicultus 
toestaan en eigen salarissen gaan verhogen?”

Schijn
Waarden en Normen... het lijkt een grote fabel te worden. Wat 



vijfhonderd dagen Balkenende II namelijk hebben opgeleverd is hooguit 
de schijn van goede normen en gelijke waarden.

Wat bijvoorbeeld te zeggen van de 
beperking van de bewegingsvrijheid van 
chronisch zieken en gehandicapten door 
het Valys-systeem van het duo 
Clémence Ross en Karla Peijs? 
Zogenaamd nodig omdat het vervoer van 
mensen met een handicap anders 
onbetaalbaar zou worden, maar in feite 
een fundamentele onrechtvaardigheid.

Wat te zeggen van nog zo’n onbillijk 
besluit om voor chronisch zieken de 
eerste negen behandelingen van de 
fysiotherapeut uit het ziekenfonds te 
halen? Omdat de zorg te duur wordt en 
er te veel profiteurs zouden zijn. Alleen 
al in dít nummer van MSzien is op 
diverse plaatsen te lezen hoeveel vooral mensen met MS baat kunnen 
hebben van enige fysio-steun.

Hoe anders dan onrechtvaardig zijn de nieuwe regels voor zittend 
ziekenvervoer te zien, die alleen maar ellende brengen en niet eens geld 
opleveren. Of de nieuwe WAO-bepalingen, waar je eerder ziek dan beter 
van wordt. In elk geval allemaal moeilijk te verstaan als ‘Meedoen, Meer 
werk, Minder regels’

Onderzoek negeren
Wat te zeggen trouwens van dat gezeur over de te hoge kosten van de 
gezondheidszorg. Zo maar iets roepen eigenlijk, alvorens onderzoek te 
doen. Of nog erger: er uiteindelijk toch onderzoek naar laten doen maar 
dan de uitkomsten daarvan glashard negeren. Want wat concludeert een 
hoog gewaardeerd college als de Raad voor Volksgezondheid en Zorg 
(RVZ) - zie elders op MSweb? Dat Nederlanders maar ‘gematigd’ gebruik 
maken van zorg, ook in vergelijking met ons omringende landen. En dat 
financiële prikkels, zoals een ‘no-claim-korting’, nauwelijks zullen leiden 
tot verminderd doktersbezoek en dus tot kostenbesparing in de zorg...

Het stellig ook door Balkenende zeer gerespecteerde ochtendblad 
Trouw – eveneens van zeer christelijke huize – schreef in dit verband 
laatst: “Bij alle onzekerheden staat één gegeven als een paal boven 
water: in een no-claim-systeem betalen de mensen met de slechtste 
gezondheid de rekening. Daarin verschilt no-claim in de zorg 
fundamenteel met een auto-verzekering. Een auto kun je kiezen, je eigen 
lichaam niet; en de eigen gezondheid valt slechts gedeeltelijk door 

gezond gedrag te beïnvloeden. Chronisch zieken betalen dus elk jaar 
weer de volle mep, terwijl mensen die gezegend zijn met een gezond 
lichaam, daarvoor ook nog eens financieel worden beloond. Dit is 
fundamentele onrechtvaardigheid. Gevoegd bij de argumenten van de 
RVZ, wordt de basis voor de no-claim-korting flinterdun. Daarom: niet 
uitproberen, maar afblazen”, aldus een zeer aansprekend en 
buitengewoon kritisch Trouw-commentaar.

Marxistisch-Leninistisch Maar of het zal helpen? Dit Kabinet houdt niet 
zo van kritiek, gelet bijvoorbeeld op de reacties van de premier op 
satire. En het woord zelfkritiek komt al helemaal in zijn vocabulaire niet 
voor.

Kritiek en zelfkritiek, KZK. Het zullen vloeken zijn in de oren van 
Balkenende en de zijnen. Niet geheel onbegrijpelijk, want van oorsprong 
is dat KZK-principe op louter Marxistisch-Leninistische leest geschoeid. 
Binnen de communistische partijen van eertijds was KZK namelijk de 
manier om “onderscheid te maken tussen wat juist is en wat mis is”, zo is 
te lezen in oude communistische literatuur. Met als doel: “Uitwisselen 
van ideeën, gesteund op politieke analyse, en dat alles met de durf om 
als het moet tegen de stroom in te gaan”.

Maar toch eigenlijk helemaal zo gek nog niet, ook anno 2004, ook niet 
voor een christen/liberaal Kabinet, zou je denken. Maar een grote 
tegenstelling toch met het beleid van Balkenende II.

Want wat zegt de minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst in 
Trouw? “Waarom zouden chronisch zieken niet solidair kunnen zijn met 
niet-zieken door wat extra te betalen? Chronisch zieken ontvangen vijf 
tot tien keer zoveel aan ziekenzorg als zij aan premie betalen. En dat 
jarenlang door. Dan vind ik dat er sprake is van een enorme solidariteit 
van gezonde mensen in de richting van minder gezonde mensen”. Vandaar 
dat hij pleit voor wat hij noemt “een vorm van omgekeerde solidariteit 
van chronisch zieken om het systeem betaalbaar te houden”.

Vreemd idee van solidariteit heeft die man.

Hoe dan ook; als je Hoogervorst hoort zou het etiket KZK eigenlijk ook 
nu best kunnen. Al zouden die letters dan eerder staan voor de 
afkorting Kip Zonder Kop, een verzamelterm voor begrippen als 
‘onnadenkend’ ‘we-doen-maar-wat’ en ‘fundamenteel onrechtvaardig’.

En dit nog eens vijfhonderd dagen? Hoeft het niet!

Redactie
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Bij mensen met MS

Ontlasting vaak een probleem

Veel mensen met MS die in enige mate urologische klachten hebben, 
ondervinden daarnaast vaak problemen met ontlasting. Over de 
oorzaken en wat er mogelijk tegen is te doen sprak MSzien met een 
bij uitstek deskundige: Coby van den Berg, verpleegkundig specialist 
chronisch zieken, verbonden aan het woon-, voorzieningen- en 
leefcentrum Nieuw Unicum in Zandvoort.

Door: Raymond Timmermans

Coby van den Berg, verpleegkundig specialist 
Nieuw Unicum in Zandvoort

MS kan leiden tot vele, vaak 
uiteenlopende klachten. Hele 
lastige en ook niet zo 
gemakkelijk bespreekbaar zijn 
de klachten over urine en 
ontlasting. Het gaat dan zowel 
om het niet kunnen ophouden 
als om het omgekeerde, de 
verstoppingen.

Coby van den Berg (1954) weet 
er veel van. Zij heeft er als 
verpleegkundig specialist van 
het Zandvoortse Nieuw Unicum bijna dagelijks mee te maken. “Uit mijn 
ervaring hier weet ik dat zeker 60 tot 85 procent van de mensen met 
MS urologische klachten hebben. En dan heb ik het niet alleen over 
incontinentie maar bijvoorbeeld ook over elke dag een paar druppels 
urine verliezen. Menigeen heeft dan tevens last van 
ontlastingsincontinentie”.

Zelfde basisoorzaken
Het is een verwante klacht, die totnogtoe weinig aandacht krijgt. Toch 
zijn de basisoorzaken van urine- en ontlastingsincontinentie bij MS min 
of meer dezelfde, zo legt Coby uit. “Bij MS is nou eenmaal de 

prikkelgeleiding via hersenen en ruggenmerg verstoord. En het zijn zulke 
prikkels die zowel het plassen als het poepen regelen. Dus kan het met 
allebei mis gaan en helaas vaak in combinatie”.

Maar er zijn meer gelijke oorzaken bekend. “Daarnaast kunnen er op 
beide vlakken problemen ontstaan door spasticiteit van onder meer de 
bekkenbodem. Soms is die zo ernstig dat mensen geen beheersing 
hebben over het wel of niet aanspannen en dan laat je alles lopen of houd 
je alles vast”.

Waarbij komt, zo stelt Coby, dat mensen met MS vaak nogal weinig 
beweging hebben. “Dit, in samenhang met weinig drinken en een dikwijls 
niet uitgelezen voeding, kan eveneens ontlastingsproblemen geven. Door 
daarop in te grijpen, zowel wat de beweging betreft als voeding en 
drinken, is trouwens als eerste dikwijls nog veel te bereiken”.

Het ontlastingsproces draait ’s nachts meestal op vrij lage toeren. “Vaak 
zet de eerste maaltijd het proces pas weer in gang. Voor een goede 
stoelgang is het dan nodig dat de zenuwen op de juiste momenten 
verstaanbare prikkels afgeven aan het onderlichaam. Bovendien moet 
iemand juist op zo’n moment ook in staat zijn een toilet te bereiken. 
Twee zaken die voor mensen met MS wel eens problematisch zijn”.

Nieuw Unicum

En hoe staat m'n drollenvanger?
Uw plusfour bedoelt u? Mmm, dacht dat ie 

net een andere kleur had...

Coby van den Berg werkt al meer 
dan dertig jaar in de verzorging 
en verpleging. Eerst als 
ziekenverzorgster in 
verpleeghuizen en nu, na een 
reeks van opleidingen, als 
verpleegkundig specialist 
chronisch zieken. Met MS als 
extra bijzonderheid in haar 
pakket. “Het is een post-hbo-
opleiding en er is geen titel aan 
verbonden. Maar dat hoeft ook 
niet van mij. De titel waar ik het 
meest trots op ben heb ik al 
jaren: die van verpleegkundige”. 
Sinds ruim zes jaar is ze een van 
de driehonderd medewerkers 
van Nieuw Unicum.

Nieuw Unicum is een woon-, voorzieningen- en leefcentrum voor mensen 
met een ernstige lichamelijke handicap. Het centrum ligt binnen de 
gemeentegrenzen van Zandvoort, nog net in het duingebied. Er wonen 



tweehonderd mensen, in leeftijd variërend van 21 tot 73 jaar, onder wie 
maar liefst zo’n 75 mensen met MS.

“Uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening hier is het zorg-op-maat-
concept, dat de mogelijkheden van de individuele bewoner vooropstelt. 
Ik probeer heel de mens te zien en die in zijn waarde te laten. Ik weet 
dat ik soms heel intieme dingen aan mensen moet vragen. Ik vind dat 
daar wat tegenover moet staan, dus laat ik mijn patiënten ook wat zien 
van mijn leven als ze dat op prijs stellen”.

En dus weet menigeen in Nieuw Unicum, dat Coby - een gezellig 
pratende, vrolijke vrouw; rood haar; blauwe ogen; moderne bril; vlot 
gekleed - twee kinderen heeft, van nu 24 en 27 jaar, gescheiden is, zelf 
tip-top-gezond is maar niet alleen hier, maar ook in haar familie te 
maken heeft met multiple sclerose. “Zeker; ik heb een tante met MS”.

Eerst praten
Coby weet met name van haar praktijk in Nieuw Unicum dat aan 
incontinentieklachten langs diverse wegen - niet alleen de gebruikelijke, 
reguliere, maar ook sommige alternatieve – wat te doen is. “Maar voorop 
staat toch dat je zelf de klachten moet melden. Praat erover met een 
arts of een verpleegkundige. En weet dat er ook op dit gebied heel wat 
medicijnen zijn en andere hulpmiddelen. Zelfs chirurgische ingrepen zijn 
soms mogelijk”. 

En sinds kort is er soms ook wat te bereiken met zogeheten 
neurostimulatie. “Al zijn mijn ervaringen daarmee niet altijd even goed. 
Er wordt misschien toch wat al te gemakkelijk over gedacht. Het is bij 
sommige mensen zeker te doen, maar van belang is dat dan de 
sluitspieren nog goed moeten functioneren en dat zal vaak bij mensen 
met MS die incontinent zijn niet het geval zijn”. 

Darmspoeling
Bij ontlastingsincontinentie denkt zij als oplossing steeds vaker aan 
darmspoeling. “Eenmaal per dag, pakweg drie keer per week, zo’n 
anderhalve liter water van achteren inbrengen. Zulke 
ontlastingsspoelingen forceren zeg maar het darmleegproces. Dat kost 
je een half uur. Dat kun je meestal niet alleen, al zijn er ook 
hulpmiddelen waarmee je het helemaal zelf kunt doen. In elk geval hoeft 
het niet in een kliniek; het kan ook bij je thuis. En voor het vermijden 
van een probleem gebruiken we soms ook de zogeheten anaaltampon, die 
de ontlasting tijdelijk kan tegenhouden”.

Coby beklemtoont dat ook voor deze problemen geldt dat iedereen 
anders is. “Nogmaals; wat je als hulpverlener probeert is iemand op maat 
te helpen. Maar dan wil je wel eerst precies weten hoe het komt dat 
iemand ontlastings-incontinent is. Er zijn echt diverse redenen voor en al 

die de redenen vragen om een andere oplossing. Dus moet je eerst je 
probleem inventariseren, erover praten met een hulpverlener, om 
vervolgens samen te kunnen werken aan oplossingen”. 

Zorg op maat
Bij alles wat ze doet en zeker ook bij incontinentie staat in Coby’s 
praktijk die zorg op maat voorop, waarbij dan als regel niet aan zorg met 
hulpmiddelen is te ontkomen, geeft ze toe. “Maar je moet dan niet in de 
eerste plaats denken aan katheters en stoma’s. Je begint meestal met 
voedingsadviezen en medicijnen als oplossing”.

Wat de urine-incontinentie aangaat is de 
katheter inmiddels een vertrouwd 
instrument. “Maar sinds enige tijd ook 
de urinestoma. Vergeet niet: in ons huis 
heb je het vooral over de meer 
ernstiger vormen van MS. Juist met die 
mensen kies je helaas soms voor een 
andere oplossing dan de katheter. 
Mensen met MS hebben immers 
meerdere problemen, vermoeidheid is er vaak een van. En als je dan zes 
keer per dag een eenmalige katheter moet inbrengen is dat geen 
sinecure. Omdat een zogeheten verblijfskatheter, die je langer kunt 
inhouden, vaak tot infecties leidt, verkiezen mensen met MS 
tegenwoordig dikwijls een urinestoma. Dat is een opvangzakje waar de 
urine wordt opgevangen op het moment dat degene dat zelf nodig vindt. 
Je hebt daarmee veel meer vrijheid dan zo op het eerste gehoor lijkt”.

Over urine-incontinentie en hoe daarmee om te gaan is overigens al her 
en der heel wat informatie verkrijgbaar, zo ook op MSweb. Zie 
bijvoorbeeld in de rubriek ‘Wat is MS?’ het hoofdstuk ‘Klachten’.

Vernederend
Over ontlastings-incontinentie is moeilijker wat te vinden. “Terwijl het 
zo mogelijk nog vervelender is”, vindt Coby. “Je kunt immers weinig 
lichamelijk ongemak indenken dat vernederender en angstiger is dan het 
gevoel - wat heet: de zekerheid - dat je het in je broek hebt gedaan en 
dat anderen dit kunnen zien. Ook hierbij zeg ik eerst: meldt je klacht 
bijtijds, want er zijn succesvolle behandelingen voorhanden”.

‘Samen naar oplossingen zoeken’ is een vaste waarde in Coby’s doen en 
laten. “Wat ik vooral nastreef is mensen in staat te stellen zo goed 
mogelijk te leven, ondanks handicaps. En wel zo dat ze niet meer alleen 
bezig zijn met hun ziekte maar dat er ook plaats komt voor leuke dingen 
in het leven. Het gaat mij erom hun kwaliteit van het leven zo mogelijk 
te optimaliseren. En hoe je het ook bekijkt: zoiets als incontinentie is 
natuurlijk nou niet bepaald iets waarvan je vrolijk wordt. Op dat punt 



valt dan ook voor mij heel wat te bereiken”.

Schaamte speelt daarbij een rol, maar volgens Coby een steeds kleinere. 
”Zelfs over zoiets als incontinentie en seks kun je het tegenwoordig 
gemakkelijk hebben. Moet ook, al was het maar omdat er hier vier 
stellen wonen en sommige anderen geregeld bezoek krijgen van een 
partner. In dit verband kun je trouwens soms ook wat hebben aan de 
Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling, de SAR”. *)

Verstoppingen
Incontinentie mag een probleem zijn, bij MS doen zich naar Coby’s 
ervaring zeker zo vaak verstoppingen voor. “Rolstoelers – en dan heb ik 
het niet alleen over mensen met MS - bewegen immers weinig. En hebben 
mede daardoor vaak een verstoppingsprobleem, obstipatie. Toch nog 
zoveel mogelijk bewegen, bijvoorbeeld met hulp van apparaten of een 
fysiotherapeut en ooral ook een afgestemde voeding kan dan heel wat 
verschil maken. En als ik het over goede voeding heb, denk dan aan 
vezelrijke voeding, groenten, fruit, bruin brood en wat ik heel vaak 
toepas: pruimenmoes. Veel drinken ook! Al kan ik me best voorstellen dat 
de combinatie van ontlastingsincontinentie met urine-incontinentie je als 
het ware aanzet minder te drinken om maar niet te hoeven plassen, 
terwijl je dan vervolgens geobstipeerd raakt omdat je niet drinkt...”

Troost
Er is wat deze problematiek aangaat natuurlijk weinig troost denkbaar. 
Of het zou moeten zijn dat uit Engels onderzoek blijkt, dat maar liefst 
ruim 5 procent van de volwassen mensen – ook de ‘gezonde’ - 
stoelgangproblemen hebben. En die problemen zijn niet 
leeftijdgebonden. Twee op de drie mensen met ontlastingsincontinentie 
blijken namelijk jonger dan 65 jaar te zijn.

Coby: “Ook hier in Nieuw Unicum merk ik wat deze problematiek betreft 
en de aanpak ervan nauwelijks verschil tussen ouderen en jongeren. 
Soms zijn ouderen wat moeilijker over te halen voor een nieuwe 
methode. En van jongeren kun je zeggen dat ze vaak eerst zelf gaan 
dokteren, als het even kan met behulp van Internet, ofschoon niet al die 
info even goed is. Wat mij verder opvalt is dat mensen met MS nogal 
eens naar alternatieve oplossingen zoeken”.

Wie meer wil weten of wie behoefte heeft aan een gesprek... Coby van 
den Berg is er klaar voor. Ze is bereid alle vragen te beantwoorden. 
“Maar dan wel graag eerst melden via mijn e-mailadres, 
c.van.den.berg@nieuwunicum.nl. Zet er voor mijn gemak dan je 
telefoonnummer bij. Ik ben nou eenmaal een betere prater dan 
schrijver. Je krijgt gegarandeerd antwoord, hetzij per e-mail, dan wel 
per telefoon”.

*) De Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling (SAR). Adres: SAR, 
postbus 875, 3700 AW Zeist. Telefoon: (030) 696 03 90.

www.medeco.nl: leverancier op het terrein van 
producten rondom incontinentie 
www.incontinentie.net:erg veel informatie en links over 
incontinetie
www.bowelcontrol.org.uk: informatie over problemen 
met ontlasting (Engelstalig)
www.pvvn.nl: Patiënten Vereniging voor Neurostimulatie

terug naar overzicht MSzien
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Gelijke behandeling op grond van 
handicap

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte, de WGBH/cz is 1 december vorig jaar in werking getreden. 
Kunnen we negen maanden later iets zeggen over de praktische 
betekenis van deze wet voor mensen met MS? We vragen het aan 
mr.dr. Aart Hendriks (43), specialist op het gebied van gelijkheid en 
handicap. Hendriks is sinds 2001 lid van de Commissie Gelijke 
Behandeling.

Door: Nora Holtrust

mr.dr. Aart Hendriks

Aart Hendriks onderzocht in het midden van 
de jaren negentig in welke mate mensen met 
een handicap te maken hebben met 
discriminatie en in hoeverre de Nederlandse 
wet daartegen toen bescherming bood. Zijn 
rapport, Gehandicaptenrecht uit 1996, is een 
belangrijke mijlpaal in de periode dat er 
aandacht begint te komen voor de juridische 
positie van mensen met een handicap.

Een paar jaar later promoveert Aart Hendriks 
op het onderwerp handicap en arbeid en sinds 
2001 is hij lid van de Commissie Gelijke 
Behandeling (CGB). De CGB houdt toezicht op de naleving van alle gelijke 
behandelingswetgeving. Hendriks maakt onder meer ook langdurig deel 
uit van het College van Advies van de CG-Raad, de Chronisch Zieken en 
Gehandicaptenraad. Aart Hendriks is kortom, dé aangewezen persoon om 
ons wat meer te vertellen over gelijke behandeling op grond van 
handicap.

Grondwet
Ieder mens in Nederland heeft recht op gelijke behandeling. Dat staat 
sinds 1983 in artikel 1 van onze Grondwet. Discriminatie op grond van 
ras, geslacht, enzovoort is verboden. In dat rijtje ontbreekt 'handicap' 

maar het wetsartikel eindigt met de woorden: 'of op welke grond dan 
ook'. Moeten mensen met een handicap tevreden zijn dat zij onder 
'welke grond dan ook' vallen of hoort 'discriminatie op grond van 
handicap' uitdrukkelijk in de Grondwet thuis?

"Veel wetten vormen een uitwerking van een bepaling van de Grondwet. 
Kijk bijvoorbeeld naar de Algemene wet gelijke behandeling van 1994 
die, in de lijn van de Grondwet, trouwens ook niet verwijst naar de grond 
handicap", zegt Hendriks. Nu was de Algemene wet gelijke behandeling 
destijds toch vooral een reactie op de strijd voor gelijke behandeling 
van vrouwen. Hoe zit het inmiddels met de gelijke behandeling op grond 
van een handicap?

Hendriks: "We hebben nu een Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte (WGHh/cz). Die wet vormt een uitwerking 
van 'op welke grond dan ook'. Dat de Grondwet nog niet expliciet 
verwijst naar de grond handicap kan dus inderdaad wel een probleem 
zijn. Daarbij denk ik dan vooral aan vormen van ongelijke behandeling die 
buiten de werkingssfeer van de WGBh/cz vallen. Strikt genomen kan je 
dan 'terugvallen' op artikel 1 Grondwet. Maar", merkt Hendriks op, 
"omdat daarin de grond handicap ontbreekt, kun je er niet zeker van zijn 
dat een rechter de grond handicap wel rekent tot 'op welke grond dan 
ook'".

Groot belang
Met andere woorden "Toevoeging van de grond handicap aan de 
Grondwet is een betere waarborg dat de rechter ongelijke behandeling 
vanwege handicap even kritisch zal toetsten als ongelijke behandeling 
vanwege, bijvoorbeeld, geslacht of ras. Bovendien", voegt Hendriks hier 
aan toe, "vind ik het ook van groot belang dat uit de hoogste nationale 
wet gewoon met zoveel woorden blijkt dat ongelijke behandeling 
vanwege handicap in Nederland niet door de beugel kan".

Enige juridische actie op dit terrein lijkt dus nog wel noodzakelijk. Dat 
neemt niet weg dat de emancipatie van mensen met een handicap 
inmiddels op de politieke kaart terecht is gekomen. Immers, op 1 
december 2003 is de WGBH/cz in werking getreden. Die wet verbiedt 
het maken van onderscheid tussen iemand met of zonder handicap of 
chronische ziekte en wel op drie terreinen: arbeid, beroep, en 
beroepsonderwijs. De WGBH/cz is een zogenoemde 'aanbouwwet'. Te 
zijner tijd zullen de drie in de Wet genoemde terreinen worden 
aangevuld met andere onderwerpen.

Aanbouw
Is er al enig zicht op nieuwe aanbouw? Hendriks ziet dat enerzijds 
positief in, omdat "de Tweede Kamer en de regering beide de mening 
zijn toegedaan dat de wet snel moet worden uitgebreid. Dat is een 



absolute voorwaarde om überhaupt over een tijdspad voor de 
wetsuitbereiding te kunnen spreken". Maar op de man af gevraagd, 
verwacht hij een daadwerkelijke uitbreiding toch niet eerder dan 2008.

Waarom moet dat eigenlijk allemaal zo lang duren? Volgens Aart 
Hendriks zijn daar twee redenen voor. "Van regeringszijde is aangegeven 
dat er eerst goed zicht moet zijn op de consequenties, met name de 
financiële. Daarnaast is het uitbreiden van de wet een ingewikkelde 
technisch-juridische exercitie, omdat je 
vooraf duidelijk moet hebben wat de gevolgen 
zijn van een verbod van onderscheid en voor 
welke situaties je een uitzondering toelaatbaar 
acht. Die uitzonderingen mogen niet de regel gaan worden, terwijl je 
evenmin alle noodzakelijke voorzieningen voor gehandicapten en 
chronisch zieken wilt verbieden".

Lichte handicap
Voor wie is de wet eigenlijk bedoeld? Moet je ernstig gehandicapt zijn 
als je een beroep op deze wet wilt doen? Of kun je er ook een beroep op 
doen als je nog maar net MS hebt, of een hele lichte vorm van MS?

"Iedereen, met of zonder een handicap of chronische ziekte, en of dat 
nu een lichte of een ernstige handicap is, kan een beroep doen op de wet. 
De wet wil vooral tegengaan dat een handicap of chronische ziekte door 
anderen - al dan niet bewust - wordt gebruikt om ongelijk te behandelen 
in situaties waar de handicap of chronische ziekte daar helemaal geen 
aanleiding toe geeft". Kortom, een lichte vorm van MS zal volgens 
Hendriks, "voor de meeste functies en vormen van beroepsonderwijs 
volstrekt irrelevant zijn. Maar er zijn wel banen te bedenken met grote 
gezondheids- en veiligheidsrisico's waar zelfs een lichte vorm van MS 
reden is om een kandidaat af te wijzen".

Procedure
Als je je vanwege je chronische ziekte gediscrimineerd voelt, dan kun je 
naar de rechter maar je kunt ook aankloppen bij de Commissie Gelijke 
Behandeling. Hendriks vertelt dat er diverse voordelen zijn om een 
klacht in te dienen bij de CGB. "In de eerste plaats is de Commissie 
gespecialiseerd in de problematiek van gelijke behandeling. In 
tegenstelling tot de rechter, gaat de Commissie actief op zoek naar de 
feiten. En ook niet onbelangrijk voor de klager is dat een procedure bij 
de Commissie niets kost en dat je niet verplicht bent een advocaat in te 
schakelen".

De Commissie heeft tot nu toe (begin juni 2004) zes oordelen gegeven 
over klachten over ongelijke behandeling vanwege handicap. De helft had 
betrekking op arbeid, de andere op beroepsonderwijs. In drie gevallen 
oordeelde de Commissie dat er sprake was van strijd met de WGBH/cz; 

in de andere drie was de wet niet geschonden.

Sinds de invoering van de WGBH/cz afgelopen december, komen de 
klachten met golven binnen, vertelt Hendriks. "Je ziet dat aandacht in 
de media voor een bepaald onderwerp vaak een stroom aan klachten 
oplevert. Maar onze indruk is ook dat, alle inspanningen ten spijt, de wet 
nog onvoldoende bekend is in den lande.

Ook is onvoldoende bekend dat organisaties een zogenaamd 'verzoek om 
een oordeel over eigen handelen' aan de Commissie kunnen voorleggen. 
Bij de andere gronden, zoals geslacht, arbeidsduur en leeftijd, zien we 
vaak dat bedrijven of CAO-partners vragen of een bepaalde regeling wel 
kan. Bij handicap hebben we dat nog niet meegemaakt".

Openbaar vervoer
De wet geldt voor arbeid, beroep en beroepsonderwijs maar er staan ook 
twee artikelen in over het openbaar vervoer. Deze twee artikelen treden 
pas in werking als de Minister daarvoor het groene licht geeft. Er is 
momenteel veel te doen over het openbaar vervoer. Vergoeding van 
rolstoelvervoer per taxi is tot een minimum teruggebracht, omdat 
mensen maar met het openbaar vervoer moeten reizen. Maar voor een 
aanzienlijke groep mensen is de trein en de bus beslist ontoegankelijk.

Heeft het eigenlijk zin om toch vast 'openbaar vervoer' zaken aan de 
CGB voor te leggen? " Zeker", meent Hendriks, "al zal de klager van de 
Commissie dan geen inhoudelijk oordeel krijgen. Voor de Commissie is 
het van belang om dit soort signalen te 
ontvangen. Zij geeft die door aan de 
Regering en het Parlement. Zij kunnen 
op basis hiervan concluderen dat er met 
betrekking tot het openbaar vervoer 
toch echt wel een probleem is. En bij 
het ontbreken van klachten, is de uitleg 
helaas nogal snel 'dan is er kennelijk 
geen probleem'".

Strafbaarstelling
We hebben de Grondwet, de WGBH/cz en nu ligt er ook nog een 
wetsvoorstel (TK 28221) bij de Tweede Kamer om discriminatie wegens 
een handicap op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. Wat vind je 
daarvan?

"Strafrechtelijke discriminatie vanwege handicap is net zo 
afkeurenswaardig als strafrechtelijke discriminatie vanwege één van de 
andere in het Wetboek van Strafrecht genoemde gronden. Om die reden 
vindt de Commissie het belangrijk om de grond handicap toe te voegen. 
Wat de gevolgen van zo'n verbod in de praktijk zullen zijn, valt moeilijk 



te voorspellen. Punt is dat het erg lastig is om strafrechtelijke 
discriminatie te bewijzen, ook bij handicap. Maar", zegt Hendriks, "het 
draagt wel bij aan het beeld dat discriminatie van gehandicapten echt 
niet toelaatbaar is, en dat kan niet vaak genoeg worden gezegd".

Verder lezen: Mr.dr. A.C. Hendriks, Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte, Kluwer Deventer 2003.

Meer informatie op:
www.cgb.nl: website van de Commissie Gelijke Behandeling. 
De CGB heeft op werkdagen een juridisch spreekuur tussen 
14.00 en 16.00 uur; vragen stellen per e-mail kan ook. 
www.aanstellingskeuringen.nl: een medische keuring tijdens 
een sollicitatieprocedure is verboden, tenzij. Op deze 
website de uitzonderingen. 
www.cg-raad.nl: met wetgeving en acties op het terrein van 
gelijke behandeling 
www.postbus51.nl: met handige folder: Handicap of 
Chronische ziekte? Gelijke behandeling wettelijk geregeld, 
november '03. Gratis bestellen of downloaden. 
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Jennifer vier jaar na de diagnose:

'‘Na elke Schub lever je een stukje in’

Jennifer Decauwer (1972) kreeg op 20 december 2000 de uitslag 
MS. Op dat moment zit ze wegens een depressie in de Ziektewet. 
Een verband met MS lijkt er niet te zijn. De depressie heeft 
Jennifer overwonnen, maar door MS is ze inmiddels geheel 
arbeidsongeschikt verklaard. Met vallen en opstaan leert ze steeds 
beter met MS te leven. 

Door: Nora Holtrust

“De MS kwam uit het niets. Achteraf gezien 
begon het in juli 2000. Ik had af en toe een 
slapend, doof been. Van mijn heup tot mijn 
voeten. Maar goed, dat schud je dan even los. 
En de mensen zeggen: Je hebt verkeerd 
gezeten. Je staat er zelf verder niet bij stil. In 
augustus kon ik van de ene op de andere dag 
niets meer met mijn rechteroog zien. Ik had 
één grote blinde vlek. Nu heb ik slechte ogen 
van mezelf, dus ik had zoiets van, ik ga wel even 
naar de opticien. Maar die verwees me naar de 
oogarts”.

De oogarts stuurt Jennifer door naar een neuroloog. Het zicht in haar 
oog komt al snel weer terug en de eerder gemaakte vakantieplannen gaan 
gewoon door. Wel besluit Jennifer, voor de zekerheid, vast een afspraak 
te maken met een neuroloog. Voor ná de vakantie dan.

Oogzenuwontsteking
“Ik kon in oktober bij de neuroloog terecht en bleek een fikse 
oogzenuwontsteking te hebben. Ze vroegen of MS in de familie 
voorkomt. Dat vond ik maar een rare vraag”.

Thuis staat een grote medische encyclopedie, dus gaan ze bij 



terugkomst uit het ziekenhuis op zoek naar 'oogzenuwontsteking'. 
Jennifer: “Mijn zus kwam uit op MS en daar had de neuroloog het ook 
over gehad. Maar zelf had ik zoiets van, nee, dat is het niet”.

Voor de uitslag van de scan gaan haar zus en moeder mee. “Voor het 
geval dát. In de wachtkamer was ik heel rustig. Ik had helemaal niet het 
gevoel dat het fout zou kunnen zijn. We werden binnengeroepen en 
gingen met z'n drieën naar binnen. In dat kamertje stonden niet genoeg 
stoelen en de neuroloog zei tegen de assistent dat hij een stoel moest 
halen. Toen had ik voor het eerst het idee: dit is fout. Want anders had 
hij wel gezegd: blijft u maar even staan”. 

‘Goeie vraag mam’
Jennifer voelt het goed aan. Ze krijgt te horen dat ze MS heeft. Voor 
haar eigen zekerheid kan ze nog een ruggenprik krijgen, maar voor de 
neuroloog is de diagnose zonder prik ook duidelijk. “Mijn zus pakte 
meteen mijn hand, terwijl ik op dat moment nog helemaal geen emotie 
voelde. Ik hoorde mijn moeder vragen of ik er dood aan ging. Toen had ik 
zoiets van: goh, goeie vraag mam. Maar zelf voelde ik op dat moment 
gewoon helemaal niks”.

Dag van de uitslag is 20 december 2000. In het MS-
Centrum van het medisch centrum van de VU in 
Amsterdam (VUmc). Achteraf een bewuste keuze van 
de huisarts en daar is ze blij mee. “Ik ben daar heel 
goed opgevangen. Tussen de feestdagen door, kon ik 29 
december nog bij de MS-verpleegkundige terecht. 
Toen ik daar zat kwamen wel de tranen”.

Op het moment dat Jennifer de uitslag krijgt, zit ze in 
de Ziektewet. Ze is dan al een flinke tijd depressief. 
Eigenlijk zou ze net weer zo'n beetje aan het werk 
gaan. Maar de bedrijfsarts vind het beter dat ze eerst 
kijkt hoe de MS uitpakt. Jennifer geeft zich op voor 
een serie informatieavonden georganiseerd door het 
MS-Centrum.

“Ze waren bedoeld voor mensen die nog niet lang de diagnose hadden. 
We kwamen éénmaal in de week bij elkaar en je mocht ook iemand 
meenemen. Bij elke bijeenkomst zat een MS-verpleegkundige en een 
ervaringsdeskundige. Per avond kwam er nog een andere deskundige, 
zoals Professor Polman. Hij kwam als eerste en verder herinner ik me 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een medisch psycholoog. De avonden 
waren best gezellig. Het was ook helemaal niet raar om vragen te stellen. 
Je dacht nooit: dat ga ik maar niet zeggen. Het kon allemaal. Ik heb daar 
heel veel aan gehad”.

Niet jezelf
Jennifer weet nog dat ze op die avonden het gevoel had dat het niet 
over haarzelf ging. “Ik vond het reuze interessant maar ik betrok het 
niet echt op mezelf. Ik had in die tijd ook niet zoveel last. Wat ik 
moeilijk vond, nu nog trouwens, was dat je op bijna alle vragen het 
antwoord kreeg van; ja dat kan, maar het hoeft niet. Je kúnt pas over 
tien jaar de volgende Schub krijgen, maar het kán ook over een maand 
weer raak zijn. Ik had zoiets van: ik ga wel voor die tien jaar”. 

Als we Jennifer ontmoeten is het vier jaar na de diagnose. Ze zit 
inmiddels in de WAO. Niet vanwege een depressie maar omdat een 
volgende Schub zich al na een paar maanden aandiende. De Schubs slaan 
vooral op haar benen, zegt ze, en na elke Schub moet ze wat inleveren. 
Lang lopen of staan kan ze niet meer. Ze is sneller moe en ze ziet soms 
dubbel.

“Bij de laatste Schub, afgelopen winter, kon ik mezelf ’s ochtends nog 
net naar de badkamer slepen en dan was het voor die dag ook weer 
gedaan. Dat heeft echt maanden geduurd. Elke ochtend kwam iemand 
een broodje maken, bleef even bij me zitten en maakte voor 's middags 
een broodje. ‘s Avonds kwamen m’n ouders hier koken en eten. M’n 
moeder zegt, of ik nou thuis kook of hier, dat maakt niet uit. Die mazzel 
heb ik dan weer, dat ik familie en vrienden heb die me in zo’n periode 
heel erg helpen.

Ik heb geleerd dat ik dan niet moet tegenstribbelen. Als ik een Schub 
heb, dan is dat zo en dan ga ik ook echt op bed liggen. Ik probeer 
natuurlijk wel elke dag te kijken of het weer kan, maar als het niet kan, 
dan kan het niet. Ik ga niet gefrustreerd liggen kijken van er moet iets 
gebeuren. Want dat heeft toch geen zin”. 

Tot nu toe herstelt ze na elke Schub. Kan ze zelfs weer zonder krukken 
lopen en gewoon de dingen doen die ze wil. “Maar de dingen die ik kán 
doen worden wel steeds minder. En je moet steeds meer rekening 
houden met, en van tevoren bedenken hoe je dingen gaat doen. Na elke 
Schub lever je een stukje in”.

Nederlands Indië
Een paar mensen uit haar omgeving waren bang dat Jennifer na de 
diagnose weer last van een depressie zou krijgen. “Maar dat is niet 
gebeurd. Dat geeft me wel een goed gevoel”. Haar werk mist ze niet erg, 
zegt ze. “ Ik zie mijn familie veel en heb een vaste vriendengroep en ik 
doe wat vrijwilligerswerk. Die verantwoordelijkheid, voor dat 
vrijwilligerswerk dus, dat vind ik wel weer prettig”.

Haar familie woont vlak in de buurt. “Gelukkig wel. Ik heb twee oudere 
zussen en één jonger broertje. We zijn een vrij doorsnee gezin. We zijn 



er vooral in praktische zin voor elkaar. Toen ik depressief was vond ik 
het heel moeilijk om thuis gehoor te krijgen; het is sowieso heel moeilijk 
in zo’n tijd gehoor te krijgen. Maar als er iets gedaan moet worden dan 
zijn we er altijd voor elkaar”. 

De ouders van Jennifer zijn in Nederlands Indië geboren. Haar moeder 
in Jakarta en haar vader in Soerabaja. De ouders van Jennifer waren 
allebei nog jong, toen ze naar Nederland moesten vluchten. Indonesië 
werd onafhankelijk en de families van zowel haar vader als haar moeder 
waren niet langer welkom in eigen land. “Ze waren niet Indonesisch 
genoeg. Ze hebben daardoor veel meegemaakt. Discriminatie ook. We 
hebben altijd veel verhalen over vroeger gehoord”. 

Jennifer en haar zusjes en broer zijn in Amsterdam geboren. “Ze 
vroegen wel eens aan mijn vader: hoe komt het dat je zo goed 
Nederlands spreekt. Maar mijn ouders spraken in Indië ook Nederlands. 
Ik vind het wel jammer dat ze ons geen Maleis hebben geleerd. Ze waren 
bang dat dat onze Nederlandse taal in de weg zou zitten. Een gesprek 
tussen mijn moeder en mijn tante kan ik wel volgen maar ik kan het niet 
spreken. Toch voel ik me wel heel Indisch”.

Soms zie je niks aan mij
Laatst kreeg ze bezoek van een 
programmaker van BNN om te praten 
over het TV-programma 'Je zal het 
maar hebben'. In dat programma speelt 
de presentator vaak een stukje na van 
een lastige situatie die te maken heeft 
met een ziekte of handicap. Jennifer: 
“Ze vroegen aan mij wat ik het meest 
vervelend vond. Ik heb verteld dat ik 
het mis dat je bijna nooit meer iets 
spontaan kunt doen. Dat je altijd van te 
voren moet bedenken: hoe kom ik er, kan ik er wel zitten, al dat soort 
dingen moet je rekening mee houden. 

Soms heb ik een rolstoel nodig maar soms zie je niks aan mij. Een paar 
weken terug bijvoorbeeld was ik in de Arena voor een voetbalwedstrijd. 
Ik sta bij de lift die maar niet kwam. Er stonden allemaal mensen in 
rolstoelen en met krukken en ik dus met niets. En dan zie je ze kijken: 
waarom gaat ze niet met de trap? Dan voel ik me wel even 
ongemakkelijk...”.
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Met MS onderweg (2)

Sinds 1 april 2004 kent Nederland Valys, een aan strenge 
beperkingen onderhevig bovenregionaal vervoerssysteem voor mensen 
met een handicap. MSzien is begonnen aan een serie columns 
hierover, geschreven door de directe slachtoffers. De titel: Met MS 
onderweg. In dit nummer Niels Schuddeboom, een van de eersten in 
het verzet tegen het nieuwe systeem; mede-oprichter van de 
actiegroep GEEN VALYS.

Door: Niels Schuddeboom*

Natuurlijk, ook met Valys ben je in staat te 
komen waar je wilt, mits je bereid bent om 
voor elke afgelegde kilometer boven je 
toegewezen budget 1,25 euro te betalen. 
Toch is 1 april 2004 in zekere zin een 
historische dag geworden. Sinds die dag is 
er langs slinkse weg immers sprake van een 
reisbeperking voor mensen behorende tot 
een ‘bepaalde’ groep. Het zijn mensen met 
een handicap.

Wanneer een dergelijke maatregel zou gaan 
gelden voor homoseksuelen OMDAT zij 
homoseksueel zijn, zou ons land te klein zijn voor de golf van woede die 
Nederland dan ten deel valt. De Gay Pride zou zich acuut verplaatsen 
naar het Malieveld in Den Haag. Conducteurs, politieagenten, 
verpleegkundigen en zelfs studenten zijn in staat om met hun furie Den 
Haag er toe te dwingen voor een dag de agenda om te gooien. 

Een dag, of misschien zelfs een week of twee is er aandacht voor de 
werkdruk of het rondje om de kerk. Grote stukken in ‘de Telegraaf’ en 
‘de Volkskrant’, reportages van NOVA tot Netwerk en messcherpe 
artikelen in invloedrijke opiniebladen als Elsevier en Vrij Nederland. Veel 
mensen zitten thuis en dat is erg genoeg, maar waarom zijn WIJ niet 
eerder opgestaan?



Inzinking
Valys heeft weinig goeds gebracht, daar zal nagenoeg iedereen het over 
eens zijn. maar de petities, bombardementen per e-mail en de 
demonstratie hebben er in elk geval toe geleid dat mensen met een 
handicap weer een wat duidelijker gezicht hebben. Echter, direct na de 
golf van activiteit is er weer een inzinking zichtbaar, ook bij mijn eigen 
actiegroep GEEN VALYS.

De vraag lijkt gerechtvaardigd, waarom het ons tot nu toe onvoldoende 
is gelukt om onze zaak prominent op de agenda te krijgen. Ik noem de 
naar mijn mening belangrijkste oorzaken hiervoor.

Ten eerste: het gebrek aan motivatie. Natuurlijk, fysieke 
belemmeringen, het ontbreken van vervoer, assistentie of de 
noodzakelijke hulpmiddelen maken actievoeren voor mensen met een 
beperking veel complexer, maar aan de andere kant denken mensen soms 
te snel, dat er weinig gebeurt of dat acties geen resultaat hebben en 
haken dan voortijdig af. Dat afhaken gebeurt vaak al voordat de tamtam 
groot is kunnen worden. 

Het gevolg moge duidelijk zijn: we blijven ongezien. We moeten niet 
vergeten, dat GEEN ACTIE, GEEN REACTIE betekent. Ook niet van de 
media!

Wij zijn het zelf, die onze stem moeten laten horen en moeten meedoen! 
Maar dat de groep gemotiveerde mensen overigens wel groeit, blijkt uit 
het ontstaan van de verschillende actiegroepen naar aanleiding van de 
invoering van Valys.

Het ontstaan van deze groepen, legt meteen het eerste organisatorische 
probleem bloot. De groepen zijn voor een belangrijk deel ontstaan uit 
onvrede over de bestaande belangenbehartiging. Je voelt je niet goed 
vertegenwoordigd. Het is tijd voor een constructieve discussie over de 
vraag wat hiervan de oorzaak is en hoe wij dit probleem kunnen oplossen.

Belangen
Het tweede organisatorische probleem is dat het grootste deel van de 
gehandicaptenbeweging is georganiseerd op basis van de handicap en 
niet op basis van gemeenschappelijke belangen, zoals dat bij 
bijvoorbeeld studenten wel het geval is. Hierdoor zijn wij heel moeilijk 
in staat om tot een eenheid te komen en uiteindelijk alle losse 
actiegroepen op te heffen, in het belang van één actievere lobby.

Laten we voor één dag proberen, niet voor eigen parochie te preken en 
er samen voor te zorgen dat dat vervoer, die gebouwen en het onderwijs 
goed toegankelijk worden. Nee, dit is geen dolkstoot naar het 

lotgenotencontact, dit moet natuurlijk blijven bestaan, maar naar mijn 
idee los van de belangenbehartiging.

Terug naar de praktijk van dit moment. Het is goed en aan te moedigen 
dat organisaties als de RPCF-Rijnmond en de CG-Raad de juridische 
messen slijpen en daarin worden gesteund door luizen in de pels, maar 
voordat alle procedures zijn afgerond, zal wel enige tijd zijn verstreken. 

Logeren is intussen voor veel mensen een stuk ingewikkelder geworden; 
het meenemen van een tillift in de trein is immers onmogelijk. Om nog 
maar te zwijgen over de logistieke problemen bij enige drukte. Ik 
herinner de Nederlandse Spoorwegen er graag aan, dat ze bij 
voetbalwedstrijden de befaamde extra treinen inzetten en, dat bij 
storingen door de stationshal klinkt: “De NS zet bussen in” - die 
rolstoelers overigens niet kunnen nemen.

Principieel recht
De Staat verschuilt zich achter het argument, dat het grootste deel van 
de gebruikers niet wordt benadeeld door het invoeren van een 
persoonlijk kilometerbudget. Het gaat hier echter om een principieel 
recht. De Staat gaat nog een stapje verder terug in de tijd door te 
zeggen dat hij niet overal verantwoordelijk voor is: "De beperkingen zijn 
het gevolg van de handicap en niet van overheidshandelen". Een 
dooddoener tot en met. Accepteren wij dit?

De schrijfster Annemarie Postma had gelijk toen ze laatst in het TV-
programma ‘Vinger Aan de Pols’ zei: "De emancipatie van gehandicapten 
moet nog beginnen." Gooi de knuppel in het hoenderhok mensen, vraag je 
niet af waarom er niets verandert; bel ‘de Telegraaf’ en ‘spam’ Nova!

*Niels Schuddeboom is journalist en actievoerder; 
n.schuddeboom@chello.nl

* Niels Schuddeboom (1982) is spastisch vanaf zijn geboorte. Hij 
woont in Arnhem en is rolstoeler. Hij volgde onder meer een 
zelfstudie journalistiek. Op zijn activiteitenlijstje staan onder 
meer:
2000 --- Verslaggeving Paralympics in Sydney voor diverse media 
en zijn eigen ‘E-zine’ KangoeKoe; 
2001-02 Redacteurschap ‘Ander Nieuws’ (Gehandicaptenraad 
Arnhem);
2002 --- Redacteurschap WigWijs (Nijmegen);
2002-03 Redactionele medewerking aan het tijdschrift AanZet 
(ANGO);
2004 --- In actie tegen het vervoerssysteem Valys.
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Fysiotherapie voor mensen met MS (2)

Steun MS-centra kan leiden tot zorg-
op-maat

Fysiotherapie kan voor mensen met multiple sclerose heel nuttig zijn. 
Reden om daarbij in een serie eens langer stil te staan. Samen met 
de fysiotherapeut drs. Marc Rietberg, verbonden aan het Vrije 
Universiteit medisch centrum (VUmc) in Amsterdam en 
gespecialiseerd in het werken met mensen die MS hebben. In deze 
aflevering zijn pleidooi voor zorg-op-maat door nauwe samenwerking 
tussen de MS-kenniscentra en de over het land verspreid werkende 
fysiotherapeuten.

Door: Raymond Timmermans

Mensen met MS kunnen voor zowel het vermijden als het beperken van 
klachten baat hebben bij fysiotherapie. En ze kunnen daarmee in zekere 
zin een optimale conditie behouden. Maar dat gebeurt niet zomaar, niet 
willekeurig en ook niet gemakkelijk aan de hand van een algemeen 
oefenboekje.

drs. Marc Rietberg

Zo stelt drs. Marc Rietberg, een universitair in 
bewegingswetenschappen geschoolde 
fysiotherapeut, verbonden aan het MS-centrum 
van het medisch centrum van de Vrije 
Universiteit medisch centrum (VUmc) in 
Amsterdam.

Hij bepleit een zorg-op-maat-aanpak. Want, 
zoals hij ook al in de eerste aflevering in deze 
serie betoogde: de bewegingsoefeningen 
moeten op de persoon zijn toegesneden, zeker 
bij iemand met MS. Heel belangrijk is het, te 
kiezen voor een vorm en invulling van bewegen die aansluit bij de huidige 
situatie en de dagelijkse routine van de betreffende man of vrouw met 

MS. Bij de uitvoering van zo’n behandelplan streeft hij naar een nauwe 
samenwerking met de in het land werkende fysiotherapeuten, de 
therapeuten uit de zogeheten eerste lijn.

Zijn redenering: Nederland kent vijf grote MS-centra, namelijk in 
Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam. De mensen 
met MS die via zo’n centrum op de polikliniek fysiotherapie 
terechtkomen zijn daar in beginsel kort. Marc Rietberg: “Mijn idee is 
dat de behandelaars binnen de centra vooral een raadgevende, een 
consult-functie moeten hebben. Patiënten kunnen vanwege de specifieke 
kennis van MS hier terecht, waarna de eventuele behandeling heel goed 
bij de fysiotherapeut om de hoek kan plaatshebben. 

Voor patiënten die niet bij een MS-centrum in de buurt wonen heeft dit 
het voordeel dat zij geen energie aan reizen hoeven te verspillen. Wel 
moet het dan zo zijn dat ze een goede verwijzing krijgen en dat de 
therapeuten van de MS-centra bereid zijn hun kennis over te dragen aan 
de collega’s in de regio”. 

De dienst Fysiotherapie van het VUmc doet dit al, bijvoorbeeld door het 
opzetten en scholen van het netwerk ‘Centraal Neurologische 
Aandoeningen groot Amsterdam’ op het gebied van beroerte, de ziekte 
van Parkinson en MS. “Maar ik hoop dat we in de toekomst een netwerk 
met een landelijke dekking krijgen”.

Praktijk
Voorbeelden te over hoe dat samenspel in de praktijk kan gaan. Marc 
Rietberg heeft die ook al enkele malen in vakliteratuur beschreven. 
“Neem deze mevrouw”, en hij schuift, wat heet, ‘een casus op papier’ toe 
van een patiënt, drie jaar geleden. “Ze heeft al tien tot vijftien jaar 
verschijnselen die horen bij MS. Haar eerste klachten zijn lage rugpijn 
en vermoeidheid. Later krijgt ze problemen met het handhaven van de 
balans. Ze blijkt soms plotseling haar evenwicht te verliezen, zonder te 
vallen overigens. Inmiddels is zij aan de interferon. En nu wil ze graag 
advies hoe haar balans te oefenen en haar energie beter te verdelen bij 
haar dagelijkse activiteiten. Om dat advies te kunnen geven willen we in 
korte tijd een beeld krijgen van de problemen. 

Het inventariseren van de vermoeidheidsproblemen kan goed in 
samenwerking met ergotherapie. Zij kunnen de patiënt bijvoorbeeld 
vragen een vermoeidheids-dagboek bij te houden en te kijken naar 
mogelijkheden om de vermoeidheid te beperken door bijvoorbeeld naar 
de dagindeling te kijken of hulpmiddelen als een sta-opstoel aan te 
vragen. Zelf zal ik me richten op de oorzaken van de balansproblemen in 
relatie tot de hulpvraag van de patiënt. En daarna ga ik in samenspraak 
met de patiënt een behandelplan opstellen dat dan in elke willekeurige 
fysiotherapiepraktijk in haar directe omgeving is uit te voeren. 



In dat plan staan een aantal doelen die de patiënt wil behalen, de manier 
waarop die geoefend kunnen worden en hoe gemeten kan worden of de 
doelen behaald zijn. De fysiotherapeut in haar buurt heeft een 
belangrijke coachende en evaluerende functie”.

Het is een naar hij meent ideale situatie, al vindt hij toch tegelijkertijd 
dat mensen voor een groot aantal ‘eenvoudige’ hulpvragen direct naar de 
fysiotherapeut in de buurt moeten blijven gaan en niet zo maar moeten 
afreizen naar een specialistisch centrum. “Maar is een probleem zodanig 
dat uit overleg tussen de behandelend therapeut en de mens met MS 
naar voren komt dat het wel wenselijk is om centraal advies te halen, 
doe dat dan, zou ik zeggen. Want die mogelijkheden zijn er. Binnen de 
MS-centra is veel kennis aanwezig over MS en bewegen. Bovendien is 
een groot voordeel van het centrum dat, indien nodig, we problemen in 
een breder perspectief kunnen plaatsen doordat we met andere 
deskundigen samenwerken, multidisciplinair zijn”.

Vertalen
Zo zijn er andere voorbeelden waarmee Marc Rietberg kan aantonen dat 
hij weliswaar primair een academische taakstelling heeft, vooral bezig is 
met onderzoek en onderwijs, maar bepaald niet ver weg van de praktijk. 
“De kennis die we opdoen met onderzoek vertalen we direct naar de 
patiëntenzorg en dragen we uit door middel van onderwijs en 
voorlichting.

Ook geeft het MS-centrum van het VUmc een 
voorlichtingsavondencyclus voor mensen met recent gediagnosticeerde 
MS. Dan heb ik het over zo’n twintig mensen met MS en partners per 
cyclus, zes avonden, verzorgd door verschillende functionarissen van ons 
multidisciplinair team. En we doen dat twee keer per jaar. 

Daarnaast dragen we kennis omtrent MS over aan collega-
fysiotherapeuten in speciale opleidingen. Voor een groot deel zijn dat 
collega’s uit verpleeghuizen, revalidatiecentra enzovoort die over het 
algemeen veel in contact komen met mensen met centraal neurologische 
aandoeningen, zoals MS”. 

De vraag in hoeverre dit haalbaar is elders... “Dat kan ik niet zonder 
meer beantwoorden. Dat is ook een financieel verhaal, uiteraard”.

Boekjes
Sommige buitenlandse MS-organisaties proberen de vraag naar 
bewegingsoefeningen door mensen met MS te beantwoorden door 
speciale boekjes uit te geven. Zoals de Zwitserse MS-vereniging die de 
zelftrainingsboekjes ‘Alltags-Training bei MS’ en ‘Selbsttraining bei MS’ 
verspreid, deels vervaardigd door Ursula Künzle, als fysiotherapeut 

verbonden aan de Universiteit van Bazel. 

Alltags-training, Ginnastica per tutti i giorni? 
Geef mij maar een fysio met behandelplan

Zij heeft meer dan twintig 
jaar ervaring met mensen 
met MS. De ondertitel van 
haar boekje is: ‘Adviezen 
voor mensen met MS over 
een oefenprogramma voor 
thuis’. Inmiddels - na 
100.000 verkochte 
exemplaren - toe aan de 
tweede druk.

Künzle’s stelling is, dat een 
fysiotherapeut weliswaar een 
zeer zinvolle hulp kan 
betekenen, maar dat dan nog 
oefeningen thuis een meer 
dan welkome aanvulling zijn. 
Het gaat dan met name om 
oefeningen gericht op 
motorische
functieverbeteringen en vermindering van lichamelijke klachten.

Haar redenering is dat toenemende inactiviteit vaak een indirect gevolg 
is van MS. En dat die op zich weer leidt tot toenemende hinder. Actief 
blijven, bewegen is daarom een hoofdonderdeel van haar therapie. 
Bovendien goed om mogelijke secundaire stoornissen als overgewicht en 
trombose te voorkomen.

“Fysiotherapie kan iemand met MS helpen zijn of haar motorische 
functies te verbeteren, verstijvingen te voorkomen, pijn te bestrijden 
en een energiereserve op te bouwen”, aldus de Zwitserse. Het middel bij 
uitstek is daarbij, zeg maar, thuisgymnastiek. “Goed voor het lichaam 
maar ook voor de geest. De MS-patiënt krijgt het gevoel zelf toch iets 
aan zijn of haar gezondheid te kunnen bijdragen. Al moet je dat niet 
overdrijven. Je moet ook bij deze oefeningen 
vermoeidheidsverschijnselen voorkomen. Bovendien: iedereen met MS is 
anders en dus is het moeilijk voor iedereen dezelfde oefenstof te 
hanteren. Maar een basisprogramma is alleszins te geven. Daarop kan 
iedereen naar believen en behoefte variëren”.

Maar juist dat laatste betwijfelt Marc Rietberg. “Ik heb hier de 
Italiaanse versies Sclerosi Multipla, Training Quotidian en Ginnastica 
per tutti i giorni van de Societa Svizzera.... Laat ik nog eens voorop 
stellen dat rust roest! Daarom is het voor een ieder belangrijk om 
binnen zijn of haar mogelijkheden lichamelijk actief te zijn. Maar of de 



inhoud van zulke boekjes zinvol is voor mensen met MS is niet zomaar te 
beantwoorden. Het hangt onder andere samen met wat iemand wil 
bereiken met de oefeningen, de ervaringen die iemand al heeft met 
vormen van bewegen en of iemand in staat is een eigen oefenprogramma 
vol te houden. In je eentje thuis oefenen vinden namelijk veel mensen 
heel saai”.

Daarom is zijn advies aan mensen met MS: “Raadpleeg een 
fysiotherapeut. Stel samen reële doelen op en maak een programma om 
die doelen te bereiken. Als laatste spreek je een trainingsperiode af, 
waarna je gaat evalueren of je de gestelde doelen hebt behaald. En één 
van de doelen zou moeten zijn dat je vast van plan bent het 
bewegingsgedrag voort te zetten na beëindiging van de behandeling...”.

Volgende keer in deze serie onder meer speciale aandacht voor enkele 
bijzondere mogelijkheden en onmogelijkheden van andere 
bewegingstherapieën als Mensendieck, Caesartherapie en Ergotherapie.

terug naar overzicht MSzien

Dagelijks Leven
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Einde van een safari door Kenia

Kijk mij eens met mijn MS in Kenia (4)

Al heb je MS... met vakantie naar Afrika? Hanneke Douw deed het. 
Met haar man Hans en dochter Rosa ging ze twee weken naar Kenia, 
het land waar ze vijftien jaar geleden was geweest... toen nog 
zonder MS. In dit nummer van MSzien het vierde en laatste deel 
van haar vakantieverhaal. 

door: Hanneke Douw*

En dan breekt onherroepelijk het moment aan waarop we terug moeten 
naar de bewoonde wereld. De ochtend na de adembenemende 
zonsondergang in Westermans Camp vertrekken we al vroeg. Enigszins 
melancholiek kijk ik achterom als we de berg, die overigens door 
niemand van ons beklommen is, achter ons laten. Maar voort gaan we 
weer op weg naar Mombassa. 

De reisgenoten vallen al snel in slaap 
maar dat lukt mij niet. Ik wil zoveel zien 
en alles als het ware opzuigen. Veel zin 
om naar Mombassa te gaan heb ik niet. 
Natuurlijk, het hebben van een 
hotelkamer met een lekkere douche en 
wc klinkt aanlokkelijk maar het 
verdergaan op safari na een 
overnachting in een luxe hotel zou ik 
prima vinden. Het zit er voorlopig niet 
in. Zo’n trip kost niet niks en de bodem van de schatkist is in zicht. Het 
hotel waar we heen gaan is al betaald.

Na een aantal uren bereiken we Mombassa. Druk en stoffig zoals elke 
stad in Kenia. In het busje begint het gemopper al. De stad is vies en 
drukkend. Ik heb dat gevoel niet. Ik hou van de chaos en het stof 



blijkbaar. Ons hotel BAMBURI BEACH ligt even buiten Mombassa aan de 
Indische oceaan. Bij binnenkomst ontvangen we de welkomstcocktail.

Hotelleven
Kenia is ‘hot’ en veel mensen zien het als een plek om te zonnen. Veel 
verder dan de faciliteiten binnen de hotelmuren komen ze niet.

Dat je dan van alles mist vertellen Rosa en ik als we ‘s middags een 
borrel drinken met kennissen die een reis boekten voor een week in 
Bamburi Beach. We maken ze lekker met onze verhalen en ze hebben nu 
al spijt dat ze niet van hun ligbedjes zijn gekomen. Zij vertellen ons 
echter wel dat ze gedoken hebben en we moeten eerlijk bekennen dat 
ons dat weer als muziek in de oren klinkt.

‘s Avonds eten we de heerlijkste spijzen aan het zwembad en maken 
kennis met de mores van het hotel en zijn gasten. De vele Engelsen, 
teveel in de zon, teveel drank en te luide stemmen. En de Nederlanders, 
onafgebroken klagend over het eten en vooral over hun eigen stoelgang. 
Dit onderwerp is, zoals later zal blijken, hét item gedurende ons verblijf 
hier.

Pikant is dat ik - terwijl ik in Nederland altijd problemen heb met mijn 
darmen - hier nergens last van heb. Sterker nog ik ga regelmatig naar 
het toilet en voel me mede daardoor kiplekker. Kenia is goed voor mijn 
MS dat blijkt ook nu weer.

Zwembad
De volgende ochtend lopen we nietsvermoedend richting zwembad met 
onze handdoekjes. Maar al gauw blijken de meeste bedjes al bezet. Ook 
hier legt pa dus ‘s ochtends om een uur of zeven al een aantal 
voorwerpen op de ligbedjes. Hiermee geef je aan dat die plek al bezet is. 
Een soort koninginnedag dus zoals ze die vieren in Amsterdam. Weken 
van tevoren al beschilderen mensen de stoepen met het woord ‘bezet. In 
opperste domheid en niet wetend hoe wrang dat woord alleen al is.

Maar hier ook dus, onder de Keniase zon. Ik lach erom, Hans vindt het 
walgelijk. Verder moet ik bekennen dat ik best kan genieten van de ‘soap’ 
die een vakantiehotel te zien geeft. Hele families kun je schaamteloos 
bespieden en ik maak er een sport van om te bedenken wie er als eerste 
aan mij durft te vragen wat ik heb. Dat die vraag komt staat vast maar 
wanneer en door wie wordt zij gesteld?

Als ik met mijn stokken naar het water strompel hoor je bijna dat de 
rest de adem inhoudt. Hans ziet niks en Rosa ligt al lang te lachen in het 
koele water. Zij heeft nergens last van.

Onderaan een trap, die vooralsnog voor 
mij onbegaanbaar lijkt, begint het 
strand en dat ziet er anders uit dan wij 
gewend zijn. Geen luxe strandstoelen 
hier en kleurrijke parasols. Op het 
strand begint de vrije handel. 
Honderden Kenianen zitten er de hele 
dag met hun koopwaar, in de hoop dat de 
toerist de moeite neemt van zijn ligbed 
te komen teneinde het strand te 
betreden. Ik voel het kriebelen, ik wil 
naar de zee, maar eerst en vooral wil ik 
kijken hoe je dat aanpakt. Ik ken 
mezelf, wil van alles van iedereen kopen 
en werk me op die manier altijd in de 
nesten.

Duiken
Het strand en de zee zien er veel aanlokkelijker uit dan het zwembad en 
de toeristen; maar geduld moet ik hebben. Na een aantal dagen zijn we 
het zat. Rosa wil leren duiken, maar wat nog erger is, ik wil mee. We 
roepen de duikinstructeur, een mooie gespierde donkere man bij ons, en 
vragen hem naar de mogelijkheden. En wat zegt deze god met zijn 
prachtige donkere oogopslag? Hij zegt ‘no problem’.... Ook tegen mij dus!

Ik kan hem wel zoenen en Rosa springt een gat in de lucht. Hans ziet het 
met lede ogen aan. Hij heeft veel gedoken in zijn leven en zit er nu niet 
meer echt op te wachten. De volgende dag al hebben Rosa en ik onze 
eerste les in het zwembad.

Salim, zo heet de instructeur helpt ons met aankleden en heel rustig 
legt hij de beginselen van het ademen met de apparatuur uit. Voor Rosa 
is het een makkie maar ik doe er een tijdje over. Het is moeilijk je over 
te geven aan de zuurstoffles. Maar als ik dan uiteindelijk getooid met 
zuurstoffles, duikbril, zwemvliezen en lood naar de bodem van het 
zwembad ben afgedaald overvalt me een onnoemelijke rust.

Alles beweegt traag onder water en dat is precies wat ik met mijn MS 
nodig heb. De bewegingen, de signalen die ik krijg van Salim, alles 
gebeurt in ‘slow motion’ hier. Na een uurtje komen we weer boven en we 
zijn er duidelijk over, Rosa en ik gaan naar zee. De volgende dag al, zegt 
Salim, en ik beaam het.

De mevrouw van het busje 
De volgende ochtend na het ontbijt rol ik in mijn rolstoel richting 
toiletten. In de hal passeer ik de lobby en wie zie ik daar zitten? Jawel 
de mevrouw die een tijdje terug het busje miste en daarmee haar 



vliegtuig naar de Masai Mara. Zie de eerste aflevering van mijn 
vakantieverhaal, in nummer 1 van MSzien dit jaar.

Ze vertelt me dat ze de volgende dag pas met een andere kist naar de 
Masai Mara is gebracht. Ze heeft daar alles gezien wat er te zien viel 
aan groot en klein wild. 

Ze is ook al erg ziek geweest en nu heeft ze wéér een probleem. Ze kijkt 
opzij en daar zit een mooie jonge man. Hij kijkt sip en de vrouw vertelt 
waarom. Hij werkte in de keuken van het hotel, en op een feestavond, 
toen iedereen elkaar begon te zoenen, heeft de dame de fout gemaakt 
deze kok ook te kussen. Hij wordt nu door zijn baas beticht van 
vunzigheid met een hotelgast en hij is eruit gegooid. En geen werk is 
geen geld en geen geld is geen eten hier, zo simpel is dat.. 

Het mag duidelijk zijn dat de man op zijn minst vindt dat mevrouw 
medeplichtig is en zodoende zit ze nu al de hele ochtend in de lobby met 
hem. En de man weet van geen wijken.

Hij is op geld uit dat zie ik meteen. En haar raad ik dan ook aan de man 
af te kopen. Dat is de enige manier om uit deze impasse te komen. Ik 
wens haar sterkte en wil alweer wegrijden als ze begint te vertellen dat 
er nóg een probleem is. Ze wil een week langer blijven maar krijgt haar 
ticket niet verlengd. Ze is veel kostbare tijd verloren aan het 
vliegtuigverhaal en de darmproblemen en heeft het gevoel nog niet alles 
gezien te hebben. Nu moet ze hier in de lobby wachten op een 
telefoontje van de touroperator en dat kan wel een dagje duren. 

Zo is ze voortdurend bezig met het opkruipen uit de valkuilen die ze 
voor zichzelf graaft en dat is ook een vorm van vakantie blijkbaar. Wat 
is gewoon MS hebben dan soms simpel en voor de zoveelste keer deze 
trip prijs ik me gelukkig.

Later zie ik haar weer in het restaurant. De kok heeft ze vijftig euro 
gegeven en hij is er als een haas vandoor gegaan. Een ludieke manier van 
stelen en geef hem eens ongelijk.

Zee
De volgende dag gaan we de zee op. Salim en een van zijn medewerkers 
begeleiden Rosa en mij. Hans gaat mee voor de foto’s. Midden op zee 
word ik in een duikpak gehesen. Salim helpt mij weer met het aantrekken 
van de uitrusting. Rosa gaat als eerste. Als een volleerd duiker schiet ze 
achterstevoren uit de boot. Dat gaat goed. Nu ik nog.

Zachtjes word ik door hulpvaardige handen het water in getild. Ik plaats 
mijn mondstuk, Salim houdt me vast aan mijn zuurstoffles en laat dan 

geleidelijk de lucht uit mijn vest lopen. En langzaam ga ik naar beneden.

Het lukt me goed om ontspannen dóór te ademen. Vrijwel onmiddellijk 
ben ik omringd door honderden vissen van klein tot groot. Ik schrik, wil 
gillen maar bedenk me nog net op tijd. Salim maant me onder water tot 
kalmte en heel langzaam, zonder dat ik zelf veel hoef te doen voert hij 
me mee. Om de paar minuten vraagt hij in duikerstaal of het goed met 
me gaat. Het gaat uitstekend. 

De wondere wereld onder water 
is aan mij wel besteed. Rosa 
zwemt voor me en ook zij geniet, 
dat kan ik zien door haar duikbril 
heen. We zien roggen, 
zeesterren, heel veel koraal en 
allerlei soorten vissen die 
constant in de buurt zijn. Het is 
zalig. Ik voel mijn benen niet, 
heb geen spasmen, geen pijn en 
ik denk er serieus over niet meer 
naar boven te gaan. Maar de tijd 
verstrijkt de zuurstof raakt op en na zo’n veertig minuten gaan we 
omhoog.

Voorbij
Het is voorbij. Ik kom boven water en roep tegen Hans dat ik gelukkig 
ben. Hij lacht me toe met een scheef mondje. Rosa zegt dat het gaaf 
was en ‘cool’. 
Ja dat was het. “En morgen wil ik weer”, zeg ik nog. 
Maar dat zit er niet in. 
Het is einde safari. We moeten terug... 
Ervaringen om, nooit te vergeten... ik met mijn MS in Kenia!

* Hanneke Douw (1959) is geboren als Hanneke Faut in Maastricht. 
Intussen in hart en ziel Amsterdamse. Ze weet sinds 1991 dat ze 
MS heeft. Gebruikt loopmiddelen en een rolstoel en voor buiten 
een Canta. Haar man Hans (1942): tandarts, hartpatiënt. Twee 
hartinfarcten gehad, waarvan de eerste in 1991. Werkt full-time. 
Hun dochter Rosa (1991): zit op het Barlaeus Gymnasium in 
Amsterdam. Speelt piano en schaatst elke week op de Jaap 
Edenbaan; doet al sinds haar derde aan ballet.



Hulpmiddelen
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De wereld bij je thuis

Van het bestellen van de dagelijkse boodschappen tot het vinden van 
het adres van de dichtstbijzijnde MS-kliniek, voor bijna alles kun je 
op Internet terecht. Een uitkomst voor wie niet meer zo mobiel is; 
de wereld komt bij je thuis. In deze MSzien een eerste overzicht 
van wat er zoal mogelijk is op dit moment, in het bijzonder voor ons, 
mensen met MS.

Door: Trudy Mantel

Je hoeft niet meer in dikke boeken te bladeren om een telefoonnummer 
of adres te zoeken. Je hoeft niet meer aan de gang met onhandige 
kaarten om je route uit te stippelen. Je hoeft niet meer een kwartier 
aan de telefoon te hangen om een openbaarvervoersverbinding uit te 
vogelen. Je hoeft zelfs niet meer je halve boekenkast te vullen met een 
encyclopedie, want ook die kun je per 
computer binnenhalen.

Ook de Gouden Gids, om je vingers het werk 
te laten doen van je benen, staat op Internet. 
Je kunt een reis kopen en je kunt een huis 
uitzoeken. Je kunt schaken, scrabbelen, 
bridgen en een cryptogram maken. Je kunt 
muziek downloaden en e-books en alle 
vakantiefoto's uitwisselen met je vrienden. 
Als een aan huis gekluisterd mens met MS dit 
dertig jaar geleden had gehoord, had hij het 
niet geloofd. Eigenlijk hoef je nergens meer voor de deur uit. Het enige 
wat je wel nodig hebt is een computer natuurlijk en nog een beetje een 
handfunctie, zodat je de muis kunt bedienen en af en toe een adres kunt 
intikken.

Historie
We kunnen het ons nu al niet goed meer voorstellen, maar het Internet 
is nog heel jong. In de jaren zestig en zeventig is het in de VS opgezet, 
eerst als militair netwerk, later als discussieplatform voor studenten. 
Pas in 1989 kwam de eerste Nederlandse aansluiting, nog maar vijftien 
jaar geleden dus.

Maar er is in die tijd veel gebeurd. Eerst kwamen de browsers, 
grafische software om makkelijk te kunnen zoeken op Internet. 
Netscape was de eerste maar het ziet ernaar uit dat de in Windows 
geïntegreerde Internetexplorer van Microsoft de - niet altijd even 
vriendelijk gestreden - strijd om de gunst van de klant gaat winnen.

Toen kwamen de zoekmachines. Eerst 
Alta Vista, Ilse en een hoop anderen. De 
laatste jaren is Google het 
succesnummer, zo succesvol dat het 
voor enkele miljarden naar de beurs 
gaat. Met een zoekmachine kun je door 
het intikken van één of meer woorden 
snel een lijst krijgen van alle 
webpagina's waarop die woorden 
voorkomen en snel daarheen doorklikken.

De belangrijkste ontwikkeling in die afgelopen vijftien jaar is misschien 
wel de breedbandverbinding geweest. Via de kabel of via een ADSL-
verbinding is de computer continu verbonden met Internet, voor een 
vast bedrag per maand en veel sneller. Voor mensen die regelmatig 
surfen of chatten is dit al gauw rendabel, bovendien surft het heel 
ontspannen als je geen rekening hoeft te houden met belminuten.

Inmiddels is ADSL in bijna heel Nederland beschikbaar. Alleen als je 
heel afgelegen woont is er een probleem, te meer omdat er dan vaak ook 
geen kabel is. Het is wel verstandig om je al aan te melden terwijl er nog 
geen ADSL is. Hoe meer aanmeldingen, hoe meer kans dat KPN de 
telefooncentrale geschikt maakt voor ADSL.

Indringers
Een punt om rekening mee te houden als je overweegt om over te 
stappen op breedband is de grotere kwetsbaarheid voor virussen als je 
continu met het web verbonden bent. Een goede virusbeveiliging en een 
firewall zijn dan ook echt geen overbodige luxe. De meeste providers 
bieden deze diensten voor een gering maandelijks bedrag of zelfs gratis 
aan, niet alleen voor Internet, maar ook voor je in- en uitgaande e-mail. 
Een goede keus is ook om een antivirusprogramma te kopen van Norton 
of McAfee. Deze programma's helpen ook bij de reparatie als je 
computer onverhoopt toch geïnfecteerd raakt.



Een firewall beschermt tegen indringers van buitenaf. Er zit er één 
ingebouwd in Windows XP, deze kun je instellen in 'Configuratiescherm, 
netwerkverbindingen'. Een goede, gratis te downloaden firewall is 
ZoneAlarm. Belangrijk is om beide, dus antivirusprogramma én firewall 
te installeren. En het allerbeste om ellende te voorkomen is natuurlijk: 
nooit dingen openmaken van een onbekende afzender. Als je de zaak 
moet gaan repareren ben je toch al gauw een paar uur - met gekromde 
tenen - verder.

Het wereld-wijde-web
Het maken en onderhouden van een grote, professionele website kost 
veel tijd en geld. Websites van overheden en bedrijven worden altijd 
door beroepsmensen gemaakt en daar zijn vaak tienduizenden euro's 
mee gemoeid. Hieruit blijkt wel hoe groot het maatschappelijk belang 
van Internet is.

De kleinste gemeente en ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft een 
website. Ze vinden het kennelijk de moeite waard en dat maakt weer dat 
je letterlijk alles kunt vinden op het World Wide Web (www). Ook de 
diverse patiëntenverenigingen hebben zich duchtig geweerd; bijna elke 
ziekte is op Internet terug te vinden.

Ons eigen MSweb ging in 1999 van start, op initiatief van Nora en 
Wendelmoet Holtrust. Geholpen door een grote ploeg vrijwilligers, bijna 
allemaal zelf met MS, hebben zij de site gemaakt tot wat hij nu is. 
MSweb is een bron van informatie over de ziekte en de behandelingen 
daarvoor, maar is vooral ook een mogelijkheid voor contact met 
lotgenoten. Dagelijks bezoeken zo'n 500 tot 700 mensen de site.

Oorspronkelijk gold MSweb, hoewel een particulier initiatief, als de 
officiële site van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN). 
Zo'n directe band bestaat er inmiddels niet meer. Sinds medio 2002 
heeft MSweb de Stichting MS Research als sponsor. In datzelfde jaar 
ontving MSweb de Biogen Zorgprijs, een geldbedrag voor projecten die 
iets betekenen voor het dagelijks leven van mensen met MS.

Meer links op MSweb
De website van de Stichting MS 
Research biedt informatie over de 
onderzoeksprojecten van de Stichting. 
Zij financiert bijna al het onderzoek in 
Nederland naar de oorzaken van MS. 
Hiervoor is veel geld nodig en de 
Stichting voert voor fondswerving dan 
ook actief campagne op radio en tv. Ook 

op haar website is over de fondsenwerving alles te vinden. Verder is er 
informatie over de ziekte

De grootste landelijke patiëntenvereniging, de MSVN heeft een site 
waarop de activiteiten van deze organisatie uit de doeken worden 
gedaan. De site is momenteel niet erg actief maar hoopt op 1 september 
geheel vernieuwd in de lucht te zijn. Het Nationaal MS Fonds is een 
stichting die zich vooral bezig houdt met voorlichting en zich tevens 
sinds kort op de markt voor fondsenwerving beweegt. Zeker een 
bezoekje waard zijn de Engelstalige sites van de Britse en Amerikaanse 
MS-verenigingen en die van de internationale federatie van 
MSverenigingen, in het Engels afgekort de MSIF.

Dit is nog maar een kleine greep uit alles wat het Internet te bieden 
heeft aan mensen die meer willen weten over de ziekte multiple sclerose. 
Op MSweb staat, onder 'Links' een uitgebreide opsomming van pagina's 
die interessant kunnen zijn voor mensen met MS en hun naasten. En aan 
de zogenoemde Engelse kant van MSweb staan ook veel 'Links' naar 
Engelstalige websites.

Nuttige Links

www.google.nl Zoekmachine

www.symantec.nl Antivirusprogramma
Norton

www.mcafee.com Antivirusprogramma
MacAfee

www.zonelabs.com Downloadsite voor 
ZoneAlarm

www.msresearch.nl Stichting MS Research

www.msvn.nl MS Vereniging Nederland

www.nmss.org National MS Society, VS

www.mssociety.org.uk Britse MS Vereniging

www.msif.org Internationale MS 
Federatie


