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Niet zomaar een advies

Ziek zijn&beter worden: dat is in het leven van 
miljoenen Nederlanders het hoofdthema. Niet alleen 
wij, mensen met MS, hebben er veel, zo niet alles voor 
over om onze kwalen, pijnen en angsten te verminderen. 
Steeds meer mensen zijn daarop uit, zoals  bijvoorbeeld 
te zien is aan de bezoekcijfers van de gezondheidssites 
op Internet. De Nederlandse Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg rapporteerde laatst dat 
ongeveer drie miljoen mensen meermalen per jaar via 
Internet zoeken naar informatie over gezondheid of de 
gezondheidszorg. Eenderde van hen laat dit als regel 
voorafgaan aan een bezoek aan de arts, om dan 
kennelijk goed beslagen ten ijs te komen. En bijna net 
zoveel mensen kijken na het consult nog eens op 
Internet om te weten te komen wat de informatie van 
de arts precies inhoudt of wat de eigenschappen van de 
medicijnen zijn die de arts heeft voorgeschreven. Dagelijkse kost die medicijnen, voor 
velen. Want we geven gemiddeld 245 euro per jaar aan medicijnen uit, zo meldt de 
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), ook al via Internet. 

We willen er via Internet achterkomen wat gezond is als het om onze voeding gaat en 
wat ongezond. Wij willen weten hoe op een goed gewicht te komen of te blijven. We 
willen met roken stoppen, of met de consumptie van chocola, of met het dagelijkse 
glaasje wijn.  Is meergranen-bruinbrood nou wel zo verstandig? Beter vis dan vlees? 
Geen kaas of minstens twee plakjes per dag. Toch maar iets meer in de zon zitten of 
anders naar het zonnebank-centrum? Is het misschien beter kinderen meer in de 
modder en viezigheid te laten spelen in plaats van hen gevoel voor hygiëne bij te 
brengen, omdat dit het immuunsysteem versterkt en hen daardoor misschien wapent 
tegen MS? Zoek op Internet en je vindt een antwoord. Of dat dan allemaal klopt? Vaak 
niet of niet helemaal, zo valt te vrezen. Veel is nagepraat zonder nader onderzoek, veel 
komt zonder enige grond niet veel verder dan ‘baat het niet, het schaadt ook niet’. Maar 
we zijn wel nieuwsgierig. We willen er alles over lezen. 

MSweb en dus ook dit aan MSweb gekoppelde virtuele magazine MSzien beseft dat heel 
goed, al proberen we toch steeds een al te grote vrijblijvendheid bij onze berichten en 
artikelen te voorkomen.  Als we een advies doorgeven, willen we dat beslist niet zomaar 
doen. Een houding die voortkomt uit een groeiend  besef dat wij als redactie voor de 
mensen met MS in Nederland inmiddels een belangrijke informant zijn geworden. Dat is 
eervol, maar het laadt tegelijkertijd  een grote verantwoordelijkheid op ons. Zeker als 
het gaat om het overbrengen van wetenschappelijk nieuws naar de mensen om wie het 

Ook Giraf beroept zich natúúrlijk  
op betrouwbare bronnen



werkelijk gaat, wij mensen met MS dus. En vooral als het gaat om medische adviezen . 

Dat is dan ook precies de reden waarom wij als redactie grote aarzeling hadden bij het 
pleidooi van dr. Barbara van Amerongen – nota bene nog vóór afronding van alle 
onderzoeken – voor extra gebruik van vitamine D3 en kalk door mensen met MS.
Daarom  hebben we ook besloten haar inzending eerst aan de strengst mogelijke toets 
van zorgvuldigheid en de grootst mogelijke kritische zin te onderwerpen.  Want het is 
natuurlijk nogal wat om, zoals Barbara doet, tegen mensen met MS te zeggen dat ze er 
goed aan doen bij de Hema of Het Kruidvat wat extra vitaminepillen in te slaan. Voordat 
je het weet geven we voeding aan weer zo’n onbeheersbare hype, weer zo’n overdreven 
stelling met vooral een hoge dosis valse hoop. 

Duidelijk en eerlijk
Om even in onze redactionele keuken te laten meekijken....  eerst hebben we namens 
onze redactie twee wetenschappers gevraagd Barbara’s bijdrage inhoudelijk te bezien 
en met haar te bespreken. Hetgeen tot enige aanpassingen heeft geleid. Daarna is haar 
betoog ook nog eens, zoals we gewoon zijn, door onze journalistieke molen gegaan, om 
het voor ieder goed leesbaar te  maken. Onze inzet: zo duidelijk en eerlijk mogelijk te 
zijn, niet te weinig maar ook niet te veel te willen beweren. 

Uiteindelijk hebben al die inspanningen geleid tot een zeer goed te verantwoorden 
artikel, vinden wij, waarbij hier en daar nog een lichte ‘slag om de arm’ is ingebouwd.  En 
blijft het natuurlijk altijd twijfelachtig of je bijvoorbeeld met stelligheid en recht kunt 
beweren dat MS meer voorkomt naarmate de afstand tot de evenaar groter is. Zeker, 
we kennen de publicaties daarover maar bedenken daarbij steeds: wat weten we 
eigenlijk van de gezondheidssituatie van de miljoenen mensen dichtbij de evenaar? Hoe 
hoog is hun gemiddelde overlijdensleeftijd eigenlijk, om maar eens wat te noemen? 
Hoeveel artsen hebben ze om zich heen? Hoeveel MRI-scanners? En voorzover bekend 
zijn er toch, ondanks de weinig warme zon rond de Noordpool, weinig eskimo’s met MS? 
Is het soms zo dat de kansen op het krijgen van MS als je verhuist van warm naar koud 
vooral afhankelijk  zijn van de leeftijd waarop je dit doet? 

Nou ja, of je dan naar de Hema of het Kruidvat moet? Je kunt ook naar iedere andere 
drogist en zelfs naar een apotheek natuurlijk, al is dat dan vaak duurder. Trouwens: 
niéts moet. Je kunt er ook voor kiezen helemaal geen extra vitamine D en kalk te nemen. 
Uiteindelijk is het ‘maar’ een advies, ook al is het er niet zomaar een, maar van een 
heel serieuze onderzoekster. En ook al heb je het gelezen op een serieus 
Internetmedium als MSweb. 
Hoe dan ook, doe er je voordeel mee. 

De Redactie, 26 augustus 2005 
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Ook mensen met MS hebben vaak tekort 

Advies: neem extra vitamine D3

Mensen met multiple sclerose doen er goed aan extra vitamine D3 in te 
nemen. Zo adviseert dr. Barbara van Amerongen. Zij heeft zelf MS en 
bestudeert aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam de rol van 
vitamine D bij MS. Samen met de hoogleraren Polman, Lips en Dijkstra 
schreef zij niet zo lang geleden een overzichtsartikel voor het 
internationaal medisch wetenschappelijk tijdschrift European Journal of 
Clinical Nutrition**. In MSzien geeft ze nu nader uitleg.

Door: dr. Barbara M van Amerongen*

Als je MS hebt zijn er goede redenen om na te gaan 
of je regelmatig pillen met vitamine D3 zou moeten 
innemen. Allereerst omdat extra vitamine D3 zou 
helpen om het ontstaan van  botontkalking en 
botbreuken te voorkómen. Ook bij verder gezonde 
mensen. Daarnaast zijn mensen met MS extra gevoelig 
voor botontkalking, omdat ze door hun ziekte vaak 
minder bewegen en meer binnenzitten. Tenslotte komt 
uit recent wetenschappelijk onderzoek naar voren dat 
vitamine D ook belangrijk is bij de werking van het 
immuunsysteem, de spieren en de hersenen. Dat zijn 
de organen die  bij veel mensen met MS toch al niet 
goed functioneren. Alles bij elkaar pleit dit ervoor dat mensen met MS erop 
letten voldoende vitamine D3 binnen te krijgen. 

Vitamine D is de naam voor een groot aantal chemische stoffen. Eén daarvan 
is vitamine D3, ook wel geschreven als vitamine D3. Dit is de grondstof voor 

weer andere stoffen, die in het lichaam belangrijk zijn voor het beheer van de 
hoeveelheid kalk, in dit verband meestal calcium genoemd. De concentratie van 
calcium in lichaamscellen is van groot belang voor het goed kunnen 
functioneren van die cellen. Voor het in stand houden van het skelet is 
voldoende calcium en vitamine D3 nodig. Immers het skelet bestaat in 
belangrijke mate uit kalk. Maar, zoals gezegd, is vitamine D3 ook van belang 
voor de werking van spieren, hersenen en het immuunsysteem. En dat laatste 

dr. B. van Amerongen 



maakt het waarschijnlijk, dat vitamine D3 ook een rol speelt bij auto-
immuunziekten zoals MS. Vele onderzoeksteams doen hier nu onderzoek naar.  

Zon
De zon is verantwoordelijk voor de productie van vitamine D3 in de huid. Ook 
de kracht van dat zonlicht is van belang. En daarmee ook de plaats op aarde en 
het tijdstip waarop je buiten in de zon bent. Je bent dus afhankelijk van de 
breedtegraad en van het seizoen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het 
verschijnsel dat MS meer lijkt voor te komen naarmate de afstand tot de 
evenaar groter is. De zon is in  Nederland van oktober tot april niet krachtig 
genoeg om voldoende vitamine D3 in de huid aan te maken. 

In voeding bevatten alleen vette vis, zoals haring, makreel en sardines, en 
verrijkte margarine belangrijke hoeveelheden vitamine D3. Ook andere 
voedingsmiddelen bevatten weliswaar vitamine D3, maar alleen in zeer kleine 
hoeveelheden. In de winter overtreft de behoefte de aanmaak. Het vitamine 
D-gehalte in het bloed is dan ook vaak aan het eind van de winter wel vijftig 
procent lager dan aan het eind van de zomer. Mensen met een verhoogd risico, 
zoals ouderen, immobiele mensen, mensen die niet veel buiten komen en 
mensen met een donkere huid, hebben vaak ook ’s zomers een te laag vitamine 
D-gehalte in het bloed.  

Mensen met MS vormen een  risicogroep voor het krijgen van botontkalking 
(=osteoporose). De veronderstelling is dat dit deels komt door de MS zelf, 
deels het gevolg is van MS en mogelijk ook nog een gevolg van 
ontstekingsremmende hormonen (=corticosteroïden) die veel MS-patiënten 
gebruiken. Mensen met MS zijn veelal minder mobiel, zitten vaker binnen en 
schuwen soms het zonlicht. Bovendien zullen zij de aanbeveling om veel te 
bewegen en zo botontkalking te voorkomen niet altijd kunnen opvolgen. 

Uit enkele studies is zelfs af te leiden dat zowel de 
genoten portie zonlicht als aanvulling met vitamine D3 
de kans op het krijgen van MS kan verminderen. Uit 
Fins onderzoek bleek onlangs dat het vitamine D-
gehalte in het bloed bij mensen met de golvende vorm 
van MS (RR MS) gedurende een erge fase (de relaps) 
lager was dan tijdens een rustige periode (de remissie). 
Ook proeven met een op MS lijkende ziekte bij muizen 
en ratten leerden dat vitamine D een gunstig effect 
heeft. Dat gold zowel voor het voorkómen van de ziekte als ter vermindering 
van zowel de ernst en de duur van de ziekteverschijnselen. Maar al beginnen 
onderzoekers de werking van vitamine D op het immuunsysteem te begrijpen, 
er is meer onderzoek nodig om precies te weten hoeveel vitamine D3 mensen 
met MS zouden moeten slikken. 

Aanbevelingen
De Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid, 
heeft aanbevelingen opgesteld voor de dagelijks in te nemen hoeveelheden 
calcium en vitamine D (zie tabel 1). Teveel slikken is natuurlijk nooit goed. De 
Gezondheidsraad en de Europese commissie hebben een richtlijn uitgegeven 
voor de aanvaardbare bovengrens (BG) van inneming. Dit is het hoogst 
bekende niveau van inneming dat geen schadelijke effecten veroorzaakt. Dit 
niveau is op dit moment voor vitamine D3 vastgelegd op 50 mcg (2000 IE). 

Tabel 1.
Voedingsnormen per voedingsstof

BG: bovengrens van inneming.  
‘ inclusief calcium dat met de voeding wordt ingenomen 
‘‘ patiënten die niet buiten komen of niet mobiel zijn dienen de aanbeveling 
voor 70+ te volgen.

Verwarrend is overigens, dat de hoeveelheden vitamine D3 zowel in microgram 
(mcg of g) als in IE per dag worden opgegeven. IE staat voor Internationale 
Eenheid. Omgerekend naar gewicht komen 40 IE overeen met 1 microgram 
(een miljoenste gram) vitamine D3.

Voor een goede gezondheid is het aan te raden de aanbevelingen voor inneming 
van calcium en vitamine D van de Gezondheidsraad op te volgen, met het doel 
zowel in de zomer als in de winter vitamine D-tekort te voorkomen. Mensen 
met MS zijn naast voldoende blootstelling aan zonlicht en het gebruik van 
zuivelproducten in de voeding aangewezen op de door de Gezondheidsraad 
aanbevolen hoeveelheid vitamine D3 per dag.  

Dat komt erop neer dat mensen met MS er goed aan doen de 
volgende gedragslijn te volgen:

Stel gezicht en handen dagelijks tussen 11 en 15 uur gedurende 15 
minuten bloot aan zonlicht. Dit waarborgt bij een blanke huid in de regel 

Voedingsstof Leeftijd in jaren

19-50 51-70 70+’’ BG

Calcium, mg per dag 1000’ 1100’ 1200’ 2500’

Vit D3, mcg per dag  
(IE per dag)

5
(200)

10
(400)

15
(600)

50 
(2000)



voldoende vitamine D3-aanmaak in de zes zomermaanden (april – 
september). 
Neem vier zuivelconsumpties (glazen melk of 
melkproducten of plakken kaas) per dag. Dat is over 
het algemeen een voldoende bron voor 1000-1200 mg 
calcium per dag. Overigens zit calcium ook in groene 
groenten, amandelen en vijgen. Een overzicht van het 
gehalte aan calcium in een aantal producten staat in 
tabel 2.
Mensen met MS kunnen voor vitamine D3 het best de aanbeveling voor 
70+ opvolgen in tabel 1: een vitamine D3-aanvulling van 15 mcg (600 IE) 
per dag.  
Mensen met MS die dagelijks onvoldoende zuivelproducten gebruiken 
kunnen voor calcium het best een calcium aanvulling van 500 mg per dag 
innemen. 

Tabel  2.
Enkele producten met hun gehaltes aan calcium

Te koop
Vitamine D3-tabletten zijn op veel plaatsen te 
koop. Vaak zijn ze vermengd met andere 
vitamines. Maar je zou bijvoorbeeld ‘Vitamine 
D3-pillen’ van de DA-drogist of het Kruidvat 
kunnen kopen. Eén tablet bevat 5 mcg (200 IE) 
vitamine D3. Drie van deze tabletten per dag 

Producten Hoeveelheid Calcium

1 glas halfvolle melk 150 ml 180 mg

1 plak kaas 20 gram 160 mg

Schaaltje yoghurt 150 ml 200 mg

Volkoren brood 500 gram 300 mg

Groene groenten (kool, prei, 
spinazie, broccoli)

500 gram 300 mg

Gedroogde bonen 200 gram 300 mg

Amandelen, gedroogde vijgen 150 gram 300 mg

Mineraalwater (calciumrijk) 0.7 l 300 mg

geven je 15 mcg (600 IE). Als je voeding te 
weinig zuivelproducten bevat, neem dan bijvoorbeeld 2 ‘Calcium + Vitamine D-
tabletten’ van de HEMA. Die bevatten per tablet 236 mg calcium en 5 mcg 
(100 IE) vitamine D3..  En combineer die met 2 ‘Vitamine D3-pillen’ van de DA-
drogist of het Kruidvat. Een overzicht met vermelding van de kosten per 
tablet staat in Tabel 3. Neem dagelijks deze tabletten over de dag verspreid 
in, bijvoorbeeld bij het ontbijt, het middag- of het avondeten. 

Tabel 3.
Tabletten met vitamine D3 (en calcium, oftewel Ca) 

Conclusie  
De conclusie van dit alles kan zijn dat mensen met MS meer dan anderen 
vatbaar zijn voor botontkalking en daarmee op het breken van botten. 
Botontkalking kan worden bestreden door de productie van vitamine D3 in de 
huid zoveel mogelijk te bevorderen. Daarnaast is het zeker aan te bevelen de 
natuur een handje te helpen en dagelijks een extra hoeveelheid vitamine D3 
en eventueel calcium in te nemen.  

Vitamine 
D3

Ca Prijs Aantal Per 
stuk

Advies

tabl/dag

Winkel Product Mcg mg euro euro

DA-
drogist

Vitamine D 5.0 2.39 200 0,01 3

Of

Kruidvat Vitamine D3 5.0 1.85 300 0,01 3

Of

HEMA Calcium + 
Vitamine D

2.5 236 1.80 150 0.01 2

DA-
drogist

Vitamine D 5.0 2.39 200 0,01 2

Of

HEMA Calcium + 
Vitamine D

2.5 236 1.80 150 0.01 2

Kruidvat Vitamine D3 5.0 1.85 300 0,01 2
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*Dr. Barbara van Amerongen is tandarts. Zij heeft haar tandartspraktijk
wegens MS moeten neerleggen. Sindsdien is zij verbonden aan de afdeling 
Orale Biologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Een 
artikel van haar over Mondzorg voor mensen met MS is elders te lezen op 
MSweb. Dr. Van Amerongen is tevens verbonden aan de afdeling Moleculaire 
Celbiologie en Immunologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam waar zij 
zich bezig houdt met onderzoek naar de rol van vitamine D in MS. De 
Stichting MS Research is een van de financiers van dit onderzoek.

Op de onderstaande websites zijn de bestaande richtlijnen voor vitamine D3, 
calcium en osteoporose te vinden, bronnen die ook door Barbara van Amerongen 
zijn geraadpleegd.

www.gr.nl voor de ‘Voedingsnormen’ van de Gezondheidsraad (publicatie 
2000/12);
www.europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out80_en.html voor de 
verhandeling ‘Opinion of the Scientific Committee on Food on the 
Tolerable Upper Intake Level of Vitamin D’ (publicatie 4 december 2002 
van het Scientific Committee on Food of the European Commission (SCF);  
www.cbo.nl voor de Tweede Herziene Richtlijn Osteoporose; 
www.artsennet.nl voor de Standaard Osteoporose M69 (maart 1999) van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) (waarschijnlijk herzien in 
oktober ‘05). 

**  Voor liefhebbers die meer willen weten volgt hier de vindplaats van het 
genoemde overzichtsartikel: Van Amerongen BM, Dijkstra CD, Lips P, Polman 
CH; Multiple Sclerosis and Vitamin D: an update,  European Journal of Clinical 
Nutrition 2004 Aug; 58(8):1095-109. Zie de samenvatting in PubMed
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Onafhankelijkheid met een druk op de knop

Ook wanneer je bent getroffen door ziekte of handicap wil je zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven. Niet voor ieder wissewasje je huisgenoten te hulp moeten 
roepen en vooral: zolang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Ondanks 
handicaps en de beperkingen die deze met zich meebrengen. Een systeem voor 
omgevingsbediening brengt die zelfstandigheid dichterbij.

Door: Trudy Mantel

In een door de gemeente in het kader van de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten (WVG) aangepaste 
woning zijn, als het goed is, al veel dingen in 
overleg met de gebruiker goed geregeld. De 
badkamer is bruikbaar, de keuken aangepast en 
alles is toegankelijk en doorgankelijk. De 
stopcontacten en lichtknopjes zijn bereikbaar en 
vaak zijn de ramen zo geconstrueerd dat je ze 
vanuit een rolstoel kunt openen. In zo’n huis is 
goed te leven als je benen het hebben opgegeven. 
Maar wat doe je als je armen ook mee gaan doen 
met de MS-ellende? Dan lukt het niet meer om 
een stekker in een stopcontact te steken, een 
telefoonnummer in te toetsen of een schakelaar 
om te zetten. Het wordt zelfs moeilijk om de 
bladzijden van je boek om te slaan. Voor een 
gesproken boek heb je de knoppen van de stereo nodig en ‘er is geen bal op de tv’. 
De wereld wordt dan wel heel erg klein. 

Blaaspijpje 
Er bestaan systemen die het mogelijk maken om, met behulp van een aan de 
elektrische rolstoel gekoppeld toetsenbord, veel functies in huis aan te sturen. Het 
is zelfs mogelijk om zo’n systeem te bedienen met een hoofdbeweging, 
oogbolbeweging of een blaaspijpje. De lampen, de stereo, de gordijnen en de 
buitendeur. De computer is in het geheel op te nemen; deze kan dan ook 
spraakgestuurd of met een blaaspijpje de telefoon bedienen. 

Koploper op het gebied van zulke systemen is sinds 1993 het bedrijf GEWA in 
Baarn. De naam GEWA komt van de oprichters van GEWA Zweden en berust op de 
voorletters van de vader van de oprichter. Deze had MS en zijn zoon, de oprichter 
van GEWA Håkan Westström, heeft van Mecano een bladomslagapparaat voor hem 



gemaakt. Dit werd de voorloper van de 5100, het bladomslagapparaat van GEWA. 
Het eerste hulpmiddel was geboren. 

GEWA Nederland BV is een onafhankelijk Nederlands bedrijf met een 
totaalprogramma van medisch-technische communicatie- en 
bedieningshulpmiddelen. GEWA Nederland opereert landelijk; veertien 
medewerkers zorgen ervoor dat de klanten een op maat gesneden advies krijgen en 
dat de hulpmiddelen op de juiste wijze worden geïnstalleerd. GEWA ontwikkelt niet 
zelf producten, maar gebruikt bestaande hulpmiddelen om adequate oplossingen te 
kunnen bieden aan haar cliënten. Hun systeem ‘Smart House’ maakt het mogelijk om 
in een totaal systeem draadloos veel dingen te bedienen.  

Mensen komen bij GEWA terecht via internet of omdat ze van lotgenoten van het 
systeem hebben gehoord. Ook via patiëntenverenigingen, advertenties in bladen en 
contact op beurzen kan iemand die geïnteresseerd is informatie krijgen. De 
ergotherapeut, de gemeente of de zorgverzekeraar nemen vaak het initiatief.

Offerte
Wat gaat er 
gebeuren als de 
ramen en de knoppen 
je vijand zijn 
geworden? Erica 
Stokwielder, PR-
functionaris van 
GEWA vertelt 
hierover:
“Een gemeente of 
zorgverzekeraar kan 
opdracht geven voor 
het maken van een 
offerte. Omgevingsbediening is op te splitsen naar vergoeder: gemeente of 
zorgverzekeraar. Eenvoudig gezegd vergoedt de gemeente alle voorzieningen die 
aard-en nagelvast zijn, zoals deuropeners, gordijnrails of een intercom. De 
zorgverzekeraar vergoedt de losse omgevingsbedieningsonderdelen zoals
bediening van verlichting en apparatuur, de telefoon en de afstandsbediening. 

Opvallend is dat de intercom bij beide verstrekkers staat vermeld. Als de intercom 
voor communicatie gebruikt zal gaan worden is de zorgverzekeraar de verstrekker, 
als het gaat om deurontgrendeling is dat de gemeente. De eventueel te gebruiken 
afstandsbediening om de omgevingsbediening aan te sturen kun je bij alle twee de 
verstrekkers aanvragen. Een cliënt of zijn begeleider, meestal een ergotherapeut, 
kan ook zelf om een offerte vragen. Wij nemen dan contact op met de cliënt en 
gaan op huisbezoek. Waar nodig en mogelijk laten we de ergotherapeut bij dit 
bezoek aanwezig zijn. Naar aanleiding van het bezoek maken we de offerte. Als de 
gemeente of zorgverzekeraar om de offerte heeft gevraagd, sturen we die naar 
hen, anders naar de cliënt. In dat geval dient deze, als hij voor vergoeding in 

aanmerking wil komen, zelf de offerte bij de gemeente of zorgverzekeraar in te 
dienen”. 

Het gaat hier om kostbare voorzieningen die weinig 
mensen even uit hun achterzak kunnen betalen. Hoe 
kostbaar is moeilijk in het algemeen te zeggen, het 
systeem wordt geheel op de gebruiker toegesneden, 
voorop staat dat de cliënt het systeem goed moet 
kunnen gebruiken. Maar vergoeding is heel belangrijk. 
Stokwielder: 
“Door de jarenlange ervaring van GEWA met de verstrekkings- en 
afwijzingsgronden van gemeenten en zorgverzekeraars weten we onderhand hoe 
haalbaar aanvragen zijn. Wij zorgen er dan ook voor dat we een offerte maken die 
goed door de verstrekker te begrijpen is en die adequaat is voor de eindgebruiker. 
In veruit de meeste gevallen leidt dit tot een machtiging voor de installatie. Soms 
moet een offerte toegelicht of aangepast worden. Bij afkeuring gaan we de reden 
van afwijzing na en proberen we in overleg met de cliënt een zo goed mogelijk 
alternatief te offreren dat alsnog wordt goedgekeurd. Gelukkig komt afwijzing van 
een offerte niet vaak voor”.  

Installatie
Als de papierwinkel geregeld is begint het echte werk. Erica Stokwielder: “Na 
goedkeuring van de offerte en ontvangst van een schriftelijke machtiging, nemen 
wij contact op met de cliënt om dit te melden. Vervolgens gaan we de betreffende 
goederen bestellen. Als we alles binnen hebben maken we een afspraak met de 
cliënt. Deze afspraak maken we schriftelijk en we vragen de cliënt om deze te 
bevestigen. Afhankelijk van de omvang van de levering rekenen we met één of meer 
dagen werk en instructie”. 

Omdat bijna alle onderdelen van de systemen draadloos zijn te bedienen, zal in de 
meeste gevallen niet veel breekwerk nodig zijn. En dan kan het oefenen beginnen, 
met als resultaat een aanzienlijke vergroting van vrijheid en zelfstandigheid.  
Eddy van Hasselt, van wie elders in dit nummer een portret staat, maakt gebruik 
van een systeem voor omgevingsbediening, met daarin software om de computer 
met een blaaspijpje te kunnen bedienen. 

Voor meer informatie: de website van GEWA is www.gewanl.nl
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 Schrijfster volop aan het werk in eigen bedrijf 

Karin Spaink uit de WAO 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Karin Spaink (1957) is uit de WAO. 
Niet doordat iemand in haar kennissenkring hét medicijn heeft uitgevonden of 
één van de door haar gekritiseerde medewerkers van het Uitkeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (Uwv) ‘per ongeluk’ op een verkeerd knopje heeft 
gedrukt, nee geheel uit eigen vrije wil. Karin is na vijftien jaar volledige WAO 
aan het werk in een door haarzelf opgericht bedrijfje. Dit met de afspraak: 
als het niet gaat, is terugvallen op het Uwv zonder meer mogelijk.

Door: Raymond Timmermans

“MS heb ik natuurlijk nog steeds. RR MS, relapsing remitting - zoals is gebleken - 
met terugvallen en herstelperiodes. Maar ik red me er vooral de laatste paar jaar 
beter mee dan ooit. Mijn gang is weliswaar nog 
wankel en ik heb niet de energie van vroeger, maar 
als ik mijn tijd zelf kan indelen kom ik tegenwoordig 
een heel eind”. Aldus de schrijfster Karin Spaink, 
die besloot zich bij het Uitkeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (Uwv) vrijwillig af te 
melden en weer gewoon aan het werk te gaan.

Met succes, want zij is inmiddels al weer een kleine 
vier maanden zonder uitkering aan de slag. Zonder 
ook maar enige spijt en met nu al een tamelijk hoge 
productie. “Eigenlijk is er niet eens zoveel 
veranderd. Vergeet niet, ik schreef nog steeds, 
ondanks mijn MS. Sowieso de columns voor het dagblad Het Parool en geregeld ook 
een boek. Daarnaast deed ik heel wat vrijwilligerswerk. Zoveel dat ik soms dacht: 
als ik daar maar geen problemen mee krijg voor mijn uitkering. Maar wat me zo 
langzamerhand het meest bezighield was: wat nu als ik een eigen bedrijfje opricht 
en van daaruit ga schrijven? Op momenten dat ik daartoe heel goed in staat ben? 
Als ik enkele goeie opdrachtgevers kan vinden moet dat geen probleem zijn, toch? 
Wel even bespreken met het Uwv natuurlijk. En dat heb ik allemaal gedaan. Niet 
dat het praten met het Uwv makkelijk ging, trouwens...”

Karin woont en werkt in een benedenhuis in Amsterdam, een woning met enkele 
aanpassingen. Voor het vervoer naar buiten beschikt ze over een 

Karin Spaink 

gehandicaptenautootje, merk Canta.  “Zonder dat autootje zou ik zoveel minder 
kunnen doen...”  Begin 2004 is zij gaan nadenken over weer aan het werk gaan. “Ik 
heb daar met enkele vrienden lang over gesproken. En toen uiteindelijk besloten: 
het moet kunnen wat mij betreft, ondanks mijn MS”.

Spaink.net 
Ze heeft toen het bedrijf Spaink.net opgericht en heeft er vanuit die positie voor 
gezorgd dat ze naast haar tweewekelijkse column voor het dagblad Het Parool twee 
langlopende opdrachten kreeg. Zo is ze sinds kort hoofdredacteur van The Next 
Ten Years, een samenwerkingsverband van de Internet-provider XS4all  en 
uitgeverij Nijgh&Van Ditmar. Ze gaat daarvoor een halfjaarlijkse serie boeken 
verzorgen over de maatschappelijke betekenis van Internet. Het eerste boek komt 
in september en gaat over het elektronisch patiëntendossier. Daarnaast heeft ze 
de opdracht gekregen om de geschiedenis van het hackersmagazine Hack-Tic op te 
tekenen. XS4all is daaruit voortgekomen. Het is de bedoeling dat dit boek eind 
2008 klaar is.

“Het prettige aan dit werk is dat ik mijn tijd zelf kan indelen. Want een vaste baan 
van negen tot vijf is voor mij niet mogelijk. Er zijn weken dat ik zo moe ben dat ik 
alleen maar onzin kan uitkramen. Maar met de opdrachten die ik nu heb, kan ik 
zulke slechte periodes goedmaken met dagen waarin het prima met me gaat, dat ik 
veel energie heb. En het is werk dat mij ligt: dingen uitzoeken, kwesties 
overdenken, ideeën opschrijven. Ben ik nooit bang voor geweest. Geef mij de kans 
om een paar goede boeken of stukken over een onderwerp door te nemen en ik kom 
binnen een maand of drie met iets nieuws daarover”.

Ze zegt het uit ervaring. Weet veel van computers en wat je daarmee kunt, is goed 
in staat wat ze denkt te verwoorden, vindt gemakkelijk mensen die iets voor haar 
kunnen doen - netwerken heet dat tegenwoordig - is niet bepaald gebonden aan de 
Nederlandse taal want ze spreekt en schrijft vloeiend Engels - haar eigen website 
www.spaink.net is trouwens nagenoeg geheel in het Engels. “Nee, het enige wat mij 
tegenzit is m’n MS. Maar daarmee gaat het me toch redelijk goed”.

Engels 
Karin Spaink is geboren en getogen Amsterdamse. Ze volgde er de lerarenopleiding, 
hoofdvak Engels, studeerde een paar jaar sociologie aan de Universiteit van 
Amsterdam, gaf Engelse les in een school in Alphen aan den Rijn en was vervolgens 
medewerker van de toenmalige Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) – een van de 
drie landelijke partijen die zijn opgegaan in GroenLinks. Sinds 1982 staat ze 
bovendien te boek als schrijfster. In 1986 ervoer ze voor het eerst een reeks 
onduidelijke lichamelijke klachten. “Ik ben half blind geweest, kon mijn armen soms 
niet meer gebruiken. Mijn evenwicht raakte verstoord, zo zelfs dat ik kruipend 
omviel”. In 1988 kreeg ze te horen dat ze MS heeft. Ze was toen 
fulltime computer-programmeur bij Fokker Aircraft, maar moest de 
ziektewet in. Vanaf 1990 was ze volledig aangewezen op de Wet op 
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de WAO. Buitenshuis 
gebruikte ze inmiddels een rolstoel. Schrijven is ze blijven doen. Zo 



viel ze onder meer op met haar boeken Het strafbare lichaam. De 
orenmaffia, kwakdenken en het placeboeffect (1992) en De dood in doordrukstrip 
(2001).  Haar belangrijkste thema’s zijn lichamelijkheid, zowel over seksualiteit – 
“daar schreef ik vroeger veel over” - als in de zin van gezondheid en ziekte, 
internet&technologie en film&muziek.

Bijna een vijftiger inmiddels maar nog even strijdbaar, fel en betrokken als weleer. 
Niet aflatend in haar kritiek, ook als het om het Uwv gaat, waarvan ze bij herhaling 
met name de matige communicatiepraktijk heeft gehekeld. Maar vooral woedend 
over de door politici gemaakte regels. Enkele maanden geleden schreef ze in een 
column nog: “De bizarre figuur die optreedt is, dat je steeds maar voor allerlei 
keuringsinstanties moet zien te bewijzen dat je heus erg ziek bent, terwijl je dat 
juist liever niet wilt, ziek zijn. Dat is een mentale spagaat”.

‘Oud, bestaand geval’ 
Niet geneigd zomaar iemand op zijn of haar mooie ogen of woorden te geloven. En 
dus niet bang dat, als de ex-WAO-praktijk tegenvalt, ze niet meer terug kan. “Niet 
echt nee. Ten eerste heb ik er natuurlijk alle vertrouwen in dat het wél lukt. Maar 
als mijn MS denkt daar een stokje voor te moeten steken, kan ik me melden bij het 
Uwv. Wat ik helemaal niet wist is dat je, ook als je jaren later door dezelfde kwaal 
geveld raakt en weer arbeidsongeschikt wordt, terug mag vallen op je oude 
uitkering. Een advocaat heeft dat voor me uitgezocht. Toen ik dat hoorde, was voor 
mij de kogel door de kerk. Let wel: dan kan ik terugvallen op de WAO, de regeling 
zoals die voor mij was. Ik ben dan immers een oud, bestaand geval, 
zogezegd”.

Intussen weet ze dat ze waarschijnlijk ook in haar nieuwe situatie nog niet 
helemaal van het Uwv af is. “Ik kreeg vorige maand een brief dat ik formeel over 
twee jaar word herbeoordeeld, maar dat het ook wat langer kan duren”. Want ook 
het Uwv is over Karins stap heel enthousiast. In het juninummer van het blad UWV 
PERSPECTIEF wijdt het instituut er twee pagina’s aan. En legt het tussendoor uit 
wat MS is en waarom mensen met MS slecht in te passen zijn in een reguliere baan. 
“Maar een eigen bedrijfje beginnen, dat is dan voor sommige arbeidsgehandicapten 
dé manier om weer aan de slag te komen”, schrijft UWV PERSPECTIEF. “Om 
mensen daarbij te helpen is er sinds kort 
op de website van Uwv allerlei informatie 
over dit onderwerp te vinden. Die 
informatie gaat in op thema's als een 
bedrijfsidee uitwerken, financiering, belastingen, ondernemersrisico, 
ondersteuning en gevolgen voor de uitkering”. De UWV-site is te bereiken via 
www.uwv.nl.

Uithangbord
Of Karin niet bang is dat het Uwv van haar bijzondere situatie een beetje misbruik 
maakt, haar situatie misschien wat te rooskleurig voorstelt en daarmee sommigen 
van haar lotgenoten misleidt? “Het Uwv weet best dat niet iedereen met MS 
hetzelfde is. En dat het verloop van MS niet is te voorspellen. Sommigen krijgen

klap na klap en zien zichzelf keihard achteruit gaan. Anderen krijgen een paar 
aanvallen en daarna niets meer. Maar het is natuurlijk ook raar om in de WAO te 
blijven terwijl ik zelf denk dat ik er wel weer uit kan, alleen omdat ik niet als het 
uithangbord van het Uwv gebruikt wil worden. Komt bij dat met de WAO je 
inkomsten toch elk jaar minder worden en de regels steeds strenger. Met elk 
debat over de WAO raakte ik angstiger: oh god straks is het mijn beurt. Tegelijk 
heb ik zo een eind kunnen maken aan het risico om door een of andere nieuwe 
aanscherping van de regels alsnog uit de WAO gegooid te worden. Want zo is het 
natuurlijk wel. WAO’ers zijn steeds meer een speelbal van de politiek. Ik heb de 
ongelooflijke mazzel dat mijn ziekte bijgetrokken lijkt te zijn, én dat ik een vak 
beheers dat het mogelijk maakt zelf mijn tijd in te delen. Maar wat er met al die 
andere mensen moet???”

Ook in haar lijfblad Het Parool kondigde Karin haar stap aan met een verwijzing 
naar haar minder gelukkige lotgenoten. “De onderhandelingen zijn gedaan, de 
contracten binnen – wat duurt dat lang als je popelt (...). Champagne! Aan het werk! 
Onderwijl hoop ik vurig dat mijn vertrek uit de WAO een beetje helpt om de 
mensen erin te houden die erin horen. Want ik heb mazzel: mijn ziekte 
stabiliseerde, mijn lichaam sterkte aan. Dat is helaas niet iedereen gegeven”.

Aldus Karin Spaink, ondanks haar MS uit vrije wil ex-WAOer. En ondanks de 
toezeggingen van het Uwv toch niet geheel zonder risico, want als vrije ondernemer 
heeft ze natuurlijk geen financiële garanties. “Nee. Nou ja, ik heb drie jaar vast 
werk met een goed inkomen, en dat is meer dan veel werkenden nu hebben. Goed, 
ook ik vond het aanvankelijk een doodenge stap.  Maar gaandeweg voelt het steeds 
normaler en zekerder. En blij dat ik was toen het geld van de eerste facturen op 
mijn zakenrekening werd gestort!!!”
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MS Research in zilver (4)

De Stichting MS Research stimuleert en financiert nu precies 25 jaar 
onderzoek naar MS. Een verjaardag om voor ons, mensen met MS, iets langer 
bij stil te staan. Deze keer de vierde in een serie van zes columns, geschreven 
vanuit alle geledingen van MS Research. Na voorzitter mr. H.P.G. den Tex, 
medewerker Martijn Schuurman en dr. Hans van Noort, secretaris van de 
Wetenschappelijke Raad van MS Research, nu prof. dr. J.C. Koetsier, 
gepensioneerd en dus zoals dat in de universitaire wereld heet emeritus 
hoogleraar Neurologie, MS-onderzoeker vanaf het begin van de Stichting.

Door: Prof. dr. J.C. Koetsier*)

Als lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting 
MS Research wil ik graag iets vertellen over hoe ik in 
aanraking kwam met mensen met multipele sclerose (MS).

Vanaf mijn registratie als neuroloog op 1 juli 1966 ben ik 
gegrepen door het lijden van patiënten met MS. Wij 
konden aanvankelijk slechts op klinische gronden, 
ondersteund door liquoronderzoek, de diagnose stellen en 
aan patiënten weinig bieden. Zo herinner ik mij, dat wij 
deze patiënten, wanneer zij een zogenaamde Schub 
(verergering) van de ziekte hadden, onderwierpen aan een 
bedrustkuur van minstens zes weken in het ziekenhuis, 
zonder verder geneesmiddelen te kunnen geven. Bovendien konden wij de ziekte pas 
vaststellen wanneer er al een behoorlijke schade aan het centrale zenuwstelsel was 
aangericht.  

Nadat ik een lezing had gehouden over MS in het kader van de opleiding van sociaal 
geneeskundigen, heeft dr. H. Dassel - zelf een sociaal geneeskundige - mij in 1975 
gevraagd om zitting te nemen in een werkgroep met de naam ‘Wetenschappelijk 
Onderzoek Multipele Sclerose’, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse 
neurologische universiteitsklinieken en van het Centraal Laboratorium van de 
Bloedtransfusiedienst in Amsterdam. Deze werkgroep bundelde lokale activiteiten, 
maar had al spoedig de beschikking over een centrale data- en materialenbank en 
onderhield nauwe contacten met de toenmalige Multipele Sclerose Stichting, de 
belangengroep van patiënten met MS, die het blad ‘Op zoek naar het MS-geheim’ 
uitgaf. De bedoeling was, dat wij ons bezig zouden houden met wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaak van de ziekte. 

Prof. dr. J.C. Koetsier 

Vrienden
Daartoe dienden wij subsidieaanvragen in bij het Prinses Beatrix Fonds. Maar in de 
Wetenschappelijke Raad van dit fonds - bedoeld om financiële steun te geven aan 
onderzoek van neurologische aandoeningen - bestond geen specifieke deskundigheid 
op het gebied van MS. Uit onvrede met de karige beschikbaarheid van 
onderzoeksfondsen is toen in 1980 de Stichting Vrienden MS Research opgericht 
met een actief fondsenwervingsbeleid. In de jaren tachtig is, nadat het dagblad De 
Telegraaf ons de opbrengst had verleend van een puzzelactie, in nauwe 
samenwerking met een reclamebureau – dat ervoor zorgde dat  op vrijwel alle 
postadressen in Nederland een bedelbrief werd gedeponeerd - de fondsenwerving 
tot stand gekomen met als doelstelling het subsidiëren van onderzoek op het 
gebied van MS en het geven van voorlichting over deze ziekte.

Aanvankelijk heb ik in mijn ziekenhuis, het tegenwoordige Vrije Universiteit 
medisch centrum (VUmc), het onderzoek vooral gericht op de vroege diagnostiek 
van MS. Met het doel om, wanneer de ziekte beter behandeld zou kunnen worden, 
patiënten zo vroeg mogelijk te kunnen behandelen. De sinds 1983 beschikbare 
MRI-scan heeft veel bijgedragen aan deze vroege diagnostiek. Het proefdiermodel 
van MS - de experimentele allergische encefalitis (EAE), op de VU bestudeerd bij 
de rat - heeft de rol van lymfocyten en macrofagen bij de ontwikkeling van de 
ziekte verduidelijkt, alsmede de rol van bepaalde uit de mergstof afkomstige 
eiwitten daarbij. Een en ander is door zogeheten post mortem onderzoek 
(onderzoek na iemands dood) bevestigd. Zulk onderzoek is mogelijk geworden via de 
Hersenbank van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam.  

In 1980 ben ik benoemd tot hoogleraar Neurologie aan de VU. Mijn inaugurele 
oratie had de titel Beschouwingen over diagnostiek, etiologie en pathogenese van 
multipele sclerose, een verhandeling over het vaststellen en de oorzaken van MS 
zoals toen bekend. In de achttien jaren dat ik als hoogleraar en afdelingshoofd 
werkzaam was aan de VU, zijn er therapeutische mogelijkheden ontwikkeld, zoals 
interferon-bèta en glatirameeracetaat, die 30 procent van de aanvalsgewijze 
verergeringen van MS kunnen voorkomen. Deze verergeringen kunnen ook door de 
toediening van een megadosis bijnierschorshormonen worden verkort. De 
symptomen van MS, zoals spasticiteit en vermoeidheid, zijn inmiddels beter te 
bestrijden.  

In Nederland hebben de onderzoekers op het gebied van MS aan deze 
ontwikkelingen sterk bijgedragen, hetgeen ook internationaal aandacht heeft 
gekregen.  

Polman
In 1985 heb ik op uitnodiging van de redacteuren prof. dr. P. Vinken en prof. dr. 
G.W. Bruyn van het Handbook of Clinical Neurology (uitgegeven door Elsevier 
Science Publishers, Amsterdam) het deel geschreven over MS. In 1994 werd de 
door mij opgeleide neuroloog dr. C.H. Polman benoemd tot hoogleraar in de 
multipele sclerose, eveneens aan de VU. Hij heeft na mijn emeritaat - met ingang 



van 1 januari 1998 - met prof. dr. C.D. Dijkstra, celbioloog-immunoloog aan de VU, 
en prof. dr. F. Barkhof, radioloog daar, in het MS-Centrum van de VU het 
onderzoek van MS en de zorg voor patiënten met MS voortgezet.

In dit MS-Centrum is de al eerder bestaande samenwerking tussen de 
basiswetenschappers - die zich bezighouden met de ontrafeling van het 
ziektebeloop,  en de klinisch werkzame artsen - die de vroege diagnostiek en het 
beloop van MS met name middels MRI alsmede de toepassing van geneesmiddelen 
bij MS bestuderen - in een vruchtbaar organisatiemodel bevestigd.  

De Stichting MS Research heeft financiële steun gegeven aan het tot stand komen 
van de ontwikkeling daarvan. Uiteraard was ik in 1986, daartoe gevraagd, gaarne 
bereid om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling van deze Stichting. 
Omdat ik weet dat het Bestuur en de medewerkers van het Bureau alsmede de 
Wetenschappelijke Raad van MS Research - waarvan ik vanaf 1986 voor een 
periode van 4 jaar voorzitter was - op verantwoorde wijze omgaan met de uit 
giften verkregen gelden, alles met het doel om het lot van patiënten met MS te 
verlichten. 
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*) Prof. dr. J.C. Koetsier is emeritus hoogleraar Neurologie aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam en lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting 
MS Research. Wie het MS-onderzoek financieel wil steunen, kan dit doen door geld 
over te maken op giro 6989 van de Stichting MS Research, Voorschoten.
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Na veertig jaar MS nog steeds zelfstandig 

Eddy roemt 'de helden en heldinnen van de 
thuiszorg'

Eddy van Hasselt (1943) heeft al veertig jaar MS. De eerste symptomen 
vertoonden zich op 21-jarige leeftijd. Betrekkelijk snel, zeker voor die tijd, 
kreeg hij de diagnose MS. Eddy wilde meteoroloog worden en was daarom in de 
buurt van het KNMI, in Utrecht, gaan studeren. Maar het KNMI had geen 
vertrouwen in een jongeman met zo’n onzekere toekomst. Zijn vriendin waagde 
de sprong wel. Eddy trouwde en ze kregen twee zoons. Eddy woont nog steeds 
in Utrecht, maar inmiddels zonder vrouw. 

Door: Nora Holtrust

“Mijn vader ging in de oorlog in dienst, niet omdat 
dat moest maar omdat hij wilde. Hij begon als 
soldaat en toen hij afzwaaide was hij kolonel”. 
Dat is de uitleg voor Eddy’s geboorte in Engeland. 
“Na de oorlog hebben we, vader, moeder en drie 
kinderen,  zo’n beetje overal gewoond en nog 
weer wat later is mijn vader, samen met een 
dienstmakker, een meubelfabriekje begonnen”. 

Na de middelbare school in Groningen verhuist 
Eddy naar Utrecht, om wis- en natuurkunde te 
studeren. “Ik had belangstelling voor 
meteorologie en dan kom je automatisch in de 
buurt van het KNMI terecht. Alleen zagen ze dat 
bij het KNMI niet zo zitten, iemand die invalide 
dreigde te worden”.

Eddy is nog maar 21 jaar oud als hij last krijgt van dubbelzien. “Ik kwam bij de 
oogarts terecht en die schreef me een aspirinekuur voor. Driemaal daags drie 
aspirientjes met de nodige melk en toen ging het over natuurlijk. Een jaar later 
kreeg ik een blinde vlek in mijn oog en kwam ik in het Ooglijders Gasthuis terecht. 
Daar kreeg ik een koortskuur, een soort DKP-injectie denk ik, je weet wel die 
cocktail tegen Difterie, Kinkhoest en Polio. In ieder geval kreeg ik 40 graden 
koorts en daar ging het ook van over, merkt Eddy ironisch op. 

Zeker MS

Eddy van Hasselt 



Een jaar later krijgt Eddy last van evenwichtstoornissen en weer volgt een 
ziekenhuisopname. Kennelijk denken de artsen nu al aan MS, want hij komt op de 
afdeling neurologie terecht en krijgt de bekende onderzoeken zoals een 
lumbaalpunctie. Twee- of drieëntwintig is hij dan. Tijdens deze opname krijgen zijn 
ouders de boodschap dat Eddy MS heeft. “Weet u dat wel zeker”, vraagt mijn 
moeder nog. Ja, ze wisten het zeker. 

Eddy woont in die tijd in een studentenhuis en daar wonen ook studenten die 
medicijnen studeren. “Ik had in die tijd een groot vertrouwen in de medische stand 
en dan vroeg ik wel eens aan die jongens: wat kan het zijn? Maar die wisten van 
niks. Het kon van alles zijn, zeiden ze. Mijn ouders hadden een vriendin met MS die 
er slecht aan toe was; niet lang daarna is ze overleden. Mijn ouders hebben mij 
toen op een gegeven moment heel omzichtig ingelicht, zonder de ziekte eigenlijk 
met zoveel woorden te noemen”.  

Langzaam maar zeker komt Eddy dus achter de naam van ‘zijn ziekte’. Hij gaat op 
zoek naar meer kennis over MS maar veel kan hij niet vinden. Wel leest hij in de 
boeken van zijn huisgenoten dat de gemiddelde levensverwachting van een MS-
patiënt 51 jaar is… “Gelukkig heb ik het nog jarenlang redelijk goed gehad. Ik kon 
nog een hele tijd lopen zonder hulpmiddelen”, zegt Eddy, inmiddels 62 jaar.  

Tijdelijke contracten
Nadat Eddy zijn kandidaats wis- en natuurkunde heeft gehaald, stopt hij met zijn 
studie. Hij heeft last van concentratieproblemen. En het KNMI, weet hij inmiddels, 
wil hem niet hebben. Zijn ziekte vormt een te onzekere factor. Eddy pakt in de 
loop der jaren van alles aan, maar hij werkt wel altijd op tijdelijke contracten. 
Meer zit er voor hem niet in.  

“Ik heb bijvoorbeeld bij een exportbedrijf van vee en vlees gezeten. We 
exporteerden vooral lamsvlees naar Frankrijk en ik moest de contacten 
onderhouden want ik sprak het beste Frans. Het was maar een klein bedrijfje, dus 
ik moest ook de administratie doen. Tja, en les geven, wiskunde op een middelbare 
school; bridgeles voor de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) in café Bontekoe 
bij het station van Bilthoven, dat soort dingen, vertaalwerk”.  

In 1987 is hij via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) bij de bibliotheek van de 
kunstacademie terecht gekomen om daar met van alles en nog wat te helpen. “Ik 
ging daar altijd met een taxi naar toe en ik gebruikte toen een handbewogen 
rolstoel. Ik kon nog wel een stukje lopen, naar het toilet of de bibliotheek op en 
neer en die was vrij lang. Maar ik zat dus al wel in een rolstoel en ik had denk ik ook 
een wandelstok”.  

Getrouwd
Die ‘onzekere toekomst’ die hem het werken niet echt gemakkelijk maakt, vormt 
geen blijvende belemmering voor zijn privéleven. In het studentenhuis waar hij dan 
woont, ontmoet hij zijn latere vrouw.  “Ik heb heel lang mijn twijfels gehad of ik 
wel zou trouwen. En voor haar was het ook geen makkelijke beslissing, want ze ging 

natuurlijk een hele ongewisse toekomst tegemoet. ’t Was een sprong in het diepe 
die ze toch heeft aangedurfd. Ik was al 33 toen ze op een gegeven moment naar me 
toekwam, dat ze me toch wel heel aardig vond. En ja, ik vond haar natuurlijk toch 
ook wel heel aardig. Tja, dan is de verleiding wel heel groot. Ach, ik liep toen ook 
nog”, verzucht Eddy. 

Maar uiteindelijk is het toch misgelopen. Zeven jaar geleden is Eddy gescheiden. 
“Kijk, ze is natuurlijk niet met mij in een rolstoel getrouwd maar zo ben ik wél 
geworden. Dus ja, ik begrijp het… Het is natuurlijk wel een tik op je neus, zo van je 
telt niet meer mee. Nou, nee, zo is het ook niet helemaal. Niet van je telt niet mee, 
maar je bent ánders”. Zijn ex-vrouw komt trouwens nog wel geregeld bij Eddy 
langs. “Mede dank zij mijn ex kan ik hier blijven wonen. Ze doet mijn was 
bijvoorbeeld en dat scheelt toch weer voor de thuiszorg. Die kunnen dan weer 
andere dingen voor me doen”.

Huishoudelijke Zaken
Tussen de middag is HZ geweest, zoals Eddy dat noemt, een afkorting die staat 
voor Huishoudelijke Zaken. “Die maken  warm eten voor me klaar en maken schoon. 
Mijn zoons geven me straks brood. Dat heeft de thuiszorg vanmorgen al klaar 
gemaakt. Ik zie de thuiszorg wel een beetje als heiligen, nou ja, als helden en 
heldinnen", zo roemt Eddy hen. "Ik ben er tevreden over. Die mensen zijn 
vriendelijk, hebben alle tijd voor je, althans doen of dat zo is. Is natuurlijk niet zo.
Ze moeten haastje-repje weer naar de volgende. Maar die mensen komen overal 
binnen, bij een agressieve klant of agressieve familieleden omdat ze te laat zijn of 
een bijtgrage hond…”  

Eddy woont nog steeds zelfstandig, 
tegenwoordig in twee kamers en suite 
met een open keuken op de begane 
grond. Alle deuren kan hij vanuit zijn 
rolstoel, met omgevingsbesturing, 
bedienen. Ook de deur naar de tuin aan 
de achterkant. Eddy geeft een kleine 
demonstratie. “Het werkt zo’n beetje 
als de afstandsbediening op je TV, 
alleen dan uitgebreider. Alles wat je 
hebt aangepast, dat kun je in of 
uitschakelen. De telefoon, de deuren, 
de TV. Ik heb niet eens zo’n uitgebreid programma”, merkt Eddy op.  

In dit huis heeft hij ook nog een aantal jaren met zijn vrouw gewoond. Hun beider 
zoons, Hado en Mark, wonen nog steeds op de bovenverdieping. Hado niet zo lang 
meer, verwacht Eddy, want die studeert binnenkort af in de kunstmatige 
intelligentie. Dan zou hij wel eens kunnen gaan samenwonen met zijn vriendin. Zijn 
zoons springen vooral ’s avonds en in het weekend bij. “Ik kan helemaal niet meer 
bewegen. Als ik lig, dan lig ik. Spieren heb ik niet meer, die zijn verschrompeld. 
Maar als ik niet goed lig, krijg ik toch spierpijn. Ik heb sinds een week een nieuwe 
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matras, speciaal voor mij ontworpen. Maar de eerste avond dat ik die had, lag ik 
niet goed en heb ik mijn zoon wel vijf keer gebeld. Die vindt dat niet leuk, maar 
goed, hij komt”.

Euthanasie
De laatste tijd komt Eddy zijn  voordeur niet meer uit. Het zou wel  kunnen, de 
deur uit, want het trottoir voor zijn huis is aangepast, maar Eddy kan zijn stoel
niet meer zo goed bedienen en ziet op tegen de bobbels en obstakels van het 
trottoir.  Lange tijd heeft hij nog gebridged, meerdere avonden per week. De 
bridgeclub heeft zijn uiterste best gedaan om Eddy binnenboord te houden met 
een hellingbaan en een maatje om zijn kaarten vast te houden. 

Eddy gaat er niet meer naar toe maar speelt nog wel bridge op de computer. Die
programma’s zijn steeds beter geworden. Eddy bedient zijn computer met een 
blaaspijpje “en dat werkt vrij traag, je bent een hele tijd bezig om één spel te 
spelen. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met drie e-mails tegelijk. Dat duurt ook heel 
lang met een blaaspijpje”.  

Zie je er tegenop als je andere zoon straks misschien ook weggaat?
“Eerlijk gezegd denk ik dat mijn toekomst niet zo heel lang meer zal zijn. Ik heb er 
natuurlijk niets over te zeggen… Nou ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Ik 
heb een euthanasieverklaring. Laatst las ik in een euthanasierapport over een MS-
patiënt die in een verpleeghuis lag en niets meer kon en toen om euthanasie had 
gevraagd. Zo denk ik er eigenlijk ook over.

Als ik ooit in een verpleeghuis terecht kom en ik kan niets meer dan denk ik dat ik 
ook zal zeggen, het hoeft niet meer. Op het ogenblik slooft iedereen zich voor me 
uit om het me zo comfortabel mogelijk te maken. Ik bedoel de thuiszorg. Die 
mensen zeggen, nou dat zullen we nog wel eens zien of jij naar een verpleeghuis 
moet”.
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ErasMS studeert op MS-verschijnselen bij kinderen

De kans is groot dat er een meerjarig Nederlands onderzoek komt naar MS-
verschijnselen bij kinderen. Waarschijnlijk gaat het Rotterdamse MS-centrum 
ErasMS dit onderzoek coördineren.

Door: Raymond Timmermans

Directeur dr. Rogier Hintzen van het Rotterdamse MS-
centrum ErasMS is ver gevorderd met plannen voor een 
aanzienlijke uitbreiding van het onderzoek naar 
ontstekingen in de hersenen en het ruggemerg van 
kinderen. Bij die uitbreiding gaat het in eerste instantie om 
samenwerking met de afdeling kinder-neurologie van het 
Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Dit ziekenhuis 
behoort net als het ErasMS tot het Rotterdamse 
universitaire medische centrum Erasmus MC. 

De gezamenlijke onderzoeksgroep gaat - inclusief 
neuroloog/immunoloog dr. Rogier Hintzen zelf - 
vermoedelijk acht mensen tellen. Onder hen kinder-neuroloog dr. Coriene Catsman-
Berrevoets. Hintzen zoekt naar mogelijkheden er nu eerst een nationaal en later 
een Europees onderzoeksproject van te maken, in elk geval samen met het Kremlin-
Bicêtre-ziekenhuis in Parijs. “We zitten nog in een overlegfase”, aldus Hintzen 
desgevraagd, “maar bemoedigend is dat diverse kinderneurologen erg 
geïnteresseerd zijn in samenwerking”. 

MS Research
Het onderwerp komt niet uit de lucht vallen. Zo is het ErasMS met financiële steun 
van de Stichting MS Research al drie jaar met families bezig waarin meerdere 
mensen MS hebben, van jong tot oud. Op dit moment zitten al van 200 van zulke 
Nederlandse families de gegevens in een computerbestand. Hintzen verwijst in dit 
verband ook naar de wetenschapskatern 2004/2005 bij het jaarverslag van MS 
Research. Daarin staat onder meer, dat het Rotterdamse MS-centrum de rol van 
met name biologische factoren op het verloop van multiple sclerose onderzoekt en 
dat “bij kinderen vaker dan bij volwassen mensen een relatie lijkt te bestaan met 
bepaalde infecties”. 

Bij het ErasMS is dit vooral een zaak van biomedisch onderzoeker drs. Marcel 
Stoop. Hij onderzoekt hersenvocht en vooral de eiwitten daarin. Stoop heeft al 
tientallen monsters hersenvocht van mensen met MS vergeleken met dat van 
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mensen met een andere neurologische aandoening en zelfs met dat van enkele 
gezonde mensen. En nu al is duidelijk dat op deze wijze verschillen zijn te zien 
tussen MS en andere aandoeningen en wellicht zelfs specifieke verschillen in 
bepaalde subgroepen van MS, van de hele agressieve MS tot de goedaardige 
varianten. De Stichting MS Research heeft voor dit onderzoek, dat zich zal 
uitstrekken over vier jaar, een bedrag uitgetrokken van ruim 1 miljoen euro. 

“Het is logisch en van groot belang hierbij meer en meer kinderen te betrekken”, 
betoogt Rogier Hintzen. “Ten eerste schiet de zorg voor hen nu schromelijk tekort, 
maar ook wetenschappelijk is er een belang. Kinderen hebben meestal nog niet, 
zoals volwassenen, veel infecties en gebeurtenissen meegemaakt. Bij hen is de 
ontsteking die tot MS kan leiden nog om zo te zeggen wat meer geïsoleerd, los van 
de brei van mogelijke oorzakelijke factoren waar te nemen. Tegen deze iets minder 
complexe achtergrond is het wellicht mogelijk de echt belangrijke oorzaken van 
MS te ontwaren”. 

In eerste aanleg gaat het bij de uitbreiding van het onderzoek om nadere studie 
van de gegevens van ongeveer 30 jonge zieke mensen uit de Rotterdamse regio van 
de laatste paar jaar. Daarna uit te breiden naar andere delen van Nederland, tot in 
totaal 30 tot 50 nieuwe jonge patiënten per jaar. Voorlopig gaat het om gegevens-
onderzoek aangevuld met afnames van bloed en ander lichaamsvocht. De 
Rotterdammers praten hierover nu met kinderneurologen van de universiteiten in 
Groningen en Maastricht. De eerste studie gaat naar schatting zeker vijf jaar 
duren. 

Tardieux
Tot het uitgebreide onderzoek is Hintzen geïnspireerd door de bevindingen van de 
Franse prof. Marc Tardieux van het Bicêtre-ziekenhuis. Deze heeft vastgesteld 
dat bij 2 tot 5 procent van alle mensen met een ziekte in het centrale 
zenuwstelsel, die stoornis is begonnen op een leeftijd van 16 jaar of jonger. Zelfs 
heeft hij aanwijzingen gevonden dat bij 0,2 tot 1,6 procent van alle mensen met MS 
het begin van de ziekte heeft gelegen in de leeftijd onder de tien jaar. 

Wie die bevindingen van Tardieux vertaalt naar Nederlandse verhoudingen beseft 
dat er in Nederland mogelijk zeker wel tweehonderd mensen met MS zijn van wie 
de demyelineserende ontwikkeling dateert van voor het tiende jaar. Het gaat dan 
om het verdwijnen van de noodzakelijke beschermende myelinelaag rondom 
zenuwvezels. 

Rogier Hintzen: “Het komt gelukkig niet vaak voor 
dat kinderen en jong-volwassenen plotseling ernstig 
invalide raken, maar als het gebeurt, is dat dus 
nogal eens terug te voeren tot een stoornis in het 
centraal zenuwstelsel. MS is zo’n stoornis”.  

Probleem bij de diagnosestelling is totnogtoe, dat 
die stoornis eenmalig kan zijn en dat daarna herstel 

valt waar te nemen. Het gaat dan meest om kinderen die de diagnose ADEM 
krijgen: Acute Demyeliniserende EncepholoMyelitis (= ontsteking van de 
hersenstam en het ruggenmerg). Maar geregistreerd is al dat 40 tot 60 percent 
van deze patiënten later ‘definitief MS’ blijkt te hebben. ADEM en MS zijn dus als 
het ware broer en zus.

Ongelukkige samenloop 
Hintzen en zijn Rotterdamse collega’s zoeken de oorzaken van MS in “een 
ongelukkige samenloop van omgevingsfactoren, genetische eigenschappen en toeval, 
noem het pech. Daarbij kunnen infecties en uiteenlopende factoren van buiten een 
belangrijke rol spelen”. Zo is de Rotterdamse onderzoekers al gebleken dat bij 
mensen met MS af en toe de bacterie Chlamydia Pneumoniae de kop opsteekt. Als 
dat gebeurt, blijkt iemand met MS een grotere kans te hebben op een 
opflakkering  van de ziekte. 

Verrast
Hintzen was laatst verrast toen hij op de televisie en in kranten te zien kreeg dat 
een Nederlands onderzoek zou leren dat er op de kop af twintig kinderen met MS 
in ons land zijn. “De studenten die dit hebben geregistreerd hebben waarschijnlijk 
met twintig patiënten contact gehad, maar dat is wel wat anders”. En nog meer 
verbaasd was hij toen hij hoorde dat het ging om een doorbraak op 
onderzoekgebied. “Zo ver is het nog niet”, reageert hij direct. “Maar de aandacht 
die dit bericht oplevert voor kinderen met MS is natuurlijk wel mooi meegenomen. 
Ik zou hier alleen liever wat meer wetenschappelijke waarheid bij betrekken. Het 
is beter pas naar buiten te treden indien een onderzoeksartikel geaccepteerd is 
door een gerespecteerd wetenschappelijk tijdschrift. En zelfs dan dien je ervoor 
te waken dat de pers niet uitslagen van het onderzoek verdraait”. 

Het blijkt te gaan om een bericht van Het Nationaal MS-Fonds - de in grootte 
tweede organisatie van mensen met MS in Nederland - op de eigen website en 
vervolgens verspreid via de tv-zender SBS6 en het Algemeen Nederlands 
Persbureau (ANP). In het bericht spreekt het fonds over de ontdekking van 
Kinder-MS. De SBS6-nieuwslezer sprak inderdaad van een ‘doorbraak bij het 
onderzoek naar de diagnose MS bij kinderen’.  

Opmerkelijk was voorts dat het Nationaal MS-Fonds wist te melden dat het vooral 
gaat om de MS-vorm met veel opflakkeringen en herstelperiodes, de RR MS-vorm 
en dat daarvoor medicatie beschikbaar is. Ook stelt het fonds dat Kinder-MS 
effect heeft op het geheugen en het leren. Maar dat is bij MS niet ongewoon, zo 
leert internationaal onderzoek. 

Het Nationaal MS-Fonds zegt zich te baseren op een studie van Susan Mittendorff 
en Mirjam Boersma in het kader van hun opleiding Maatschappelijk werk en 
Dienstverlening aan de Hanzehogeschool en de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. Maar onzeker is nog of dat meer is geweest dan een op Internet terug 
te vinden vragenlijst. Waar en wanneer Susan en Mirjam hierover precies hebben 
gerapporteerd is ook onduidelijk. Evenmin is bekend of een neuroloog alle patienten 



systematisch heeft beoordeeld en de diagnosen heeft geverifieerd. 

Kinderleeftijd
Dat MS zich niet alleen voor het eerst kan manifesteren tussen je twintigste en je 
veertigste, maar ook daarvoor en daarna... dat is al langer bekend. Dus zijn er in 
Nederland ook kinderen die MS hebben.

Hintzen: “Maar wat is een kind met 
MS? Iemand die MS krijgt op zijn 
zestiende is voor onze statistieken na 
één jaar al geen kind meer. Beter is om 
te spreken van aanvang van de klachten 
op kinderleeftijd. In Engels heet dat 
childhood onset. Soms heeft iemand op 
zijn twaalfde al onduidelijke 
neurologische klachten gehad waarvan 
op negentienjarige leeftijd blijkt dat 
het eigenlijk om MS gaat. Dit maakt 
het allemaal erg moeilijk om eenduidige getallen te geven en om zuiver onderzoek 
te verrichten. Maar ik kan je verzekeren: waar het om kinderen gaat trekken we 
daar heel hard aan. Alleen hangen we dat niet zo graag aan de grote klok zolang we 
geen belangrijke en nieuwe gegevens hebben”.  

Het ErasMS probeert in de toekomst met name patienten te identificeren met zo’n 
mogelijke eerste aanval van MS op kinderleeftijd. De neurologen spreken overigens 
pas van MS als na zo een eerste constatering van een demyeliniserende ontsteking, 
een tweede aanval volgt. De onderzoekers willen nu onder meer weten of zo'n 
tweede aanval valt te voorspellen. En of er iets meer te zeggen is over het verdere 
verloop.  

Een studie waaraan het ErasMS dus feitelijk al drie jaar geleden is begonnen en 
waaraan het nu probeert eerst een landelijk en daarna een internationaal vervolg te 
geven. De bedoeling is uiteindelijk te komen tot een Europees computer-bestand 
met al deze gegevens. 
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