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Van de Redactie

Vreugde en verdriet ligt vaak dicht bij elkaar in het leven. Dat geldt ook voor het

‘leven’ op het Forum van MSweb waar een steeds grotere kern van bezoekers

elkaar steeds beter leert kennen en lief en leed met elkaar deelt. Dagelijks

verschijnen zo’n driehonderd berichtjes op het Forum met uitschieters naar

vijfhonderd op een dag. En een veelvoud van mensen die vervolgens de berichtjes

leest. Bezoekers maken via het Forum plannen voor uitjes die variëren van samen

bowlen tot een lang weekend met een grote groep mensen-met-MS naar Lemele

op de Sallandse Heuvelrug. Op het Forum kom je trouwens via één klik op de

button FORUM op de voorkant van MSweb -.

Het kwam dan ook héél hard aan toen Wout Kalkman, een hele markante bezoeker

van het Forum, in oktober liet weten dat hij het besluit had genomen dat het

‘genoeg is geweest. Ik kan steeds minder en daarbij komt een enorme

aangezichtspijn (...) Ik blijf vrolijk maar van binnen huil ik (...) Het afscheid zal

voor mij een feest zijn, hoe moeilijk het ook voor mijn vrouw en kinderen zal zijn’.

Met veel verdriet maar ook met veel begrip hebben de bezoekers van het Forum

afscheid genomen van Wout. Zes jaar lang was hij bijna elke morgen op het Forum

te vinden. We zullen Wout nog heel lang erg missen maar de herinnering aan hem

blijft levend door het Wout Kalkmanfonds. Daarover een volgende keer meer.

***

Feest was er in de afgelopen periode ook. Het MS Centrum VUmc bestond tien jaar

en organiseerde een symposium in de Stadsschouwburg Amsterdam. De bezoekers

kregen een mooi boek cadeau met de titel ‘MS-onderzoek in Beeld’. ‘Tien jaar

onderzoek naar de ziekte MS heeft resultaten opgeleverd, al zijn het vaak kleine

stapjes’, schrijft professor Polman in het voorwoord. We zouden natuurlijk liever

lezen dat de oorzaak van MS is gevonden en dat het nu nog een kwestie is van een

paar jaar voordat MS de wereld uit is. Helaas zullen we nog even geduld moeten

hebben.

Dus dan nóg maar een feestje bouwen want ook MSweb bestaat binnenkort tien

jaar! Op 12 oktober 1998 zat de toenmalige redactie van het blad MenSen om de

tafel en sprak voor het eerst over het bouwen van een Internetsite. Diezelfde dag

is de domeinnaam www.msweb.nl geregistreerd. Na een half jaar teksten schrijven

en werken aan vormgeving en constructie ging MSweb op 5 maart 1999 de lucht in

om meteen de volgende dag te worden gehacked. Een gebeurtenis die gelukkig

daarna niet meer is voorgekomen. Drie dagen later was MSweb weer in de lucht.

We zijn nu bijna tien jaar verder, tien jaar die voorbij zijn gevlogen. Graag willen

we met de vele bezoekers van MSweb dat tienjarig bestaan vieren en wel op

vrijdagmiddag 6 maart 2009. Houdt die datum vast vrij!!!

Nu eerst MSzien 2008 nummer 4, de laatste MSzien van dit jaar. Daarin zetten we

de serie Twaalf jaar MS-onderzoek in Nederland voort, dit keer met de vraag of

dierproeven noodzakelijk zijn om een einde te maken aan de ziekte MS. Een



interview met Conny Bellemakers, ‘disabilityactivist’, die graag het

vanzelfsprekende ter discussie wil stellen en een praktische handleiding voor het

verbouwen van cannabis inclusief cakerecept met wiet. Verder een antwoord op de

vraag wat een ergotherapeut voor je kan betekenen, een puntige column van

Jacqueline Kool en een mooie maar niet echt rolstoelvriendelijke ‘reis door de

mens’, waarbij MeeS, het mannetje dat MS moet verbeelden, het juist die dag liet

afweten. Hoe herkenbaar!
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Twaalf jaar MS-onderzoek in Nederland (9)

'Zoeken naar alternatief voor dierproeven'

In een serie artikelen besteedt MSzien aandacht aan de stand

van zaken bij het MS-onderzoek in Nederland. In aflevering 8

kwamen de vijf vrouwelijke wetenschappers aan het woord die

een speciale onderzoeksbeurs hebben gehad van de stichting

MS Research, een MS Fellowship. Dat artikel sloot af met de

twijfel die zij hebben over dierproeven. In deze aflevering gaan

twee onderzoekers die zelf met dierproeven werken op die

twijfel in. En op de mogelijke alternatieven.

Door: Raymond Timmermans

“Helaas zijn proeven met dieren vooralsnog

noodzakelijk om de juiste medicaties voor

mensen met MS te vinden”. Aldus dr. Bert

A. 't Hart en dr. Jeffrey J. Bajramovic, twee

biologen die vanuit verschillende

invalshoeken de laatste jaren nauw bij

onderzoek met dieren zijn betrokken. “Niet

alleen omdat het moeilijk is om medicaties

direct op patiënten uit te proberen. Maar

ook omdat het nu zelfs wettelijk verplicht is de veiligheid en

werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen eerst op proefdieren te

testen”.

Niettemin speuren deze wetenschappers naar “een alternatief, een

reële mogelijkheid om dit soort onderzoek zonder dieren te doen”.

Waaraan Bert ‘t Hart - ietwat gepikeerd – toevoegt: “Maar de twijfel

van de vijf onderzoekers in de vorige aflevering van deze serie, aan het

nut van dierproeven, vind ik enigszins onwetenschappelijk…”

Die vijf twijfelaars zijn Sandra Amor, Inge Huitinga, Leonie Boven, Wia

Baron en Brigit de Jong. Zij zijn tot nog toe de enigen die van de

Stichting MS Research een MS Fellowship hebben gekregen, een

speciale onderzoeksbeurs van enkele honderdduizenden euro (zie de

vorige editie). In dat artikel stelden zij dat het niet zoveel zin lijkt te

hebben met dierproeven door te gaan, zolang niet bekend is hoe de



mensenziekte MS precies in elkaar zit. Dieren blijken namelijk niet echt

MS te kunnen krijgen, muizen niet, ratten niet en zelfs apen niet.

Mensenziekte

Op dat laatste punt krijgen de vijf onderzoekers overigens van Bert 't

Hart gelijk: “Inderdaad is MS een mensenziekte die niet bij dieren

voorkomt. Maar we denken toch een model te hebben gevonden dat

we vooralsnog zeer verantwoord bij dieren kunnen testen, in het

bijzonder bij marmosets - een kleine apensoort”. Het gaat om

Experimenteel geïnduceerde Autoimmuun Encephalomyelitis, beter

bekend onder de afkorting EAE. “Een model dat zeer sterk lijkt op MS,

zowel wat betreft het klinische verloop als de pathologische

veranderingen in zowel witte als grijze stof van het centraal

zenuwstelsel".

Waarom apen en geen muizen of ratten?

“Sommige ziekten en medicamenten zijn nu eenmaal zo ingewikkeld,

dat proeven met ratten en muizen gewoon niet voldoende informatie

geven. Daarvoor zijn hoogwaardiger, dichter bij de mens staande

dieren nodig zoals de marmosets. Een belangrijk voordeel van de

marmosets is, dat ze gevoelig zijn voor infecties met virussen waarvan

we aannemen dat die een rol spelen bij MS”.

Bert ’t Hart en zijn collega’s hebben sedert 1996 aan EAE gewerkt. In

nauwe samenwerking met wetenschappers over de hele wereld hebben

ze langs deze weg een cel gevonden die schade blijkt te kunnen

veroorzaken aan het centraal zenuwstelsel. Verder hebben ze met deze

proeven ook de uitleg kunnen verbeteren van wat via de MRI-scan is te

zien. En ze hebben een bepaald soort witte bloedcellen ontdekt, T-

lymfocyten, die verantwoordelijk zijn voor neurologische defecten.

“Voor die proeven hebben we zowel grondige kennis nodig gehad van

MS als van de eigenschappen en reactiemogelijkheden van de

proefdieren”, zegt Bert. “Waarbij ik me overigens heel goed realiseer

dat het van belang is bij deze proeven de eigenwaarde van de dieren te

respecteren. Daarom zal ook ik het moment toejuichen dat we het

zonder dierproeven kunnen doen”. Intussen is en blijft voor hem en

zijn collega’s het uitgangspunt dat elk onderzoek met dieren een direct

belang moet hebben voor patiënten en dus moet leiden tot een beter

begrip van het ziekteproces bij mensen of moet bijdragen aan een

effectievere en veiligere behandeling.



Pathobioloog

Rotterdammer Bert 't Hart (1953) is bioloog, en in het bijzonder

pathobioloog. “In eerste instantie wilde ik arts worden maar voor die

studie ben ik helaas uitgeloot. Toen heb ik voor biologie gekozen”.

Biologie is de leer van de levende wezens en hun functies. Alle levende

wezens: mensen maar ook dieren. Bij het begrip pathobioloog staat

patho voor ziektes en aandoeningen. Een pathobioloog is dus een

bioloog die zich met ziekten bezighoudt. En in die sector is Bert ’t Hart

nu gespecialiseerd tot immunopatholoog, een bioloog die

wetenschappelijke kennis verzamelt die met het immuunsysteem te

maken heeft. Dat immuunsysteem is bij MS zeer verstoord.

Bert 't Hart is familie en naamgenoot van de schrijver en net als Bert

bioloog Maarten ’t Hart. “Volgens mij is het een verre achterneef”.

Maar over medisch-wetenschappelijk onderzoek denken de twee ’t

Harts waarschijnlijk niet identiek. Maarten is bijvoorbeeld enige tijd

‘lijstduwer’ geweest van de Partij voor de Dieren, die alle onderzoek

met dieren volstrekt afwijst.

Bert duidt zichzelf meestal - in het Engels – aan als scientist,

wetenschapper. Iemand die de wetenschap ziet als bron van alle

kennis. Heeft een aantal functies bij diverse instanties. Zo is hij

verbonden aan het Erasmus MS-centrum in Rotterdam. En sinds 1998

hoofd van de afdeling Immunobiologie van het Biomedisch

onderzoekscentrum in Rijswijk, het BPRC.

Hagenees Bajramovic

Daar werkt ook ‘Hagenees’ - zoals hij zichzelf noemt

- Jeffrey Bajramovic (1971). Hij geldt als een van

de belangrijkste onderzoekers naar alternatieven

voor dierproeven. Bij het BPRC is hij sinds 2005

hoofd van de Unit Alternatieven. Jeffrey - doctor in

de biologie - heeft wortels in de Balkan. “Mijn

achternaam stamt uit Kosovo. Al ben ik erachter

gekomen dat de ouders van mijn opa niet als

Bajramovic door het leven gingen maar als Krasnic,

wat meer op een Albanese achtergrond zou wijzen”.

Tijdens zijn studie in Leiden kwam hij in contact

met dr. Hans van Noort - de echtgenoot van

Fellowshipper Sandra Amor - en deed bij hem

Jeffrey Bajramovic,

een van de

belangrijkste

onderzoekers naar

alternatieven voor

dierproeven.



onderzoek naar de betrokkenheid van het eiwit alfa B-crystalline bij

MS. Nu is hij druk bezig met een onderzoeksprogramma naar

alternatieven voor dierproeven. Bestudeert in dit kader in het bijzonder

de rol van het aangeboren immuunsysteem in ontstekingsreacties

binnen de hersenen. Werkt nauw samen met het Nederlands Centrum

Alternatieven voor dierproeven (NCA).

Jeffrey typeert zichzelf als ‘een ongeduldig maar secure onderzoeker’.

Probeert zijn labwerk met zoveel mogelijk andere zaken te

combineren. “Zo verzorg ik als gastspreker namens de Stichting

Informatie Dierproeven presentaties op scholen en instellingen.

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij MSweb”. In die rol levert Jeffrey

geregeld artikelen aan over wetenschappelijke onderzoekspublicaties

uit de hele wereld.

Ingewikkelder dan gedacht

In en buiten het lab probeert Jeffrey, zoals hij het zelf stelt, “een

gedegen bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling”. Hij voegt er

direct aan toe: “Bescheidenheid is daarbij belangrijk, omdat de

werkelijkheid telkens weer ingewikkelder en weerbarstiger in elkaar

blijkt te zitten dan gedacht, zeker als het om MS gaat. Lastig daarbij is

ook dat we geen weet hebben van het eindpunt van die complexiteit en

dus ook moeilijk kunnen inschatten of we er nu al veel of nog

ontzettend weinig van begrijpen. Het enige dat we met zekerheid

kunnen vaststellen is dat onze kennis ontzettend gegroeid is met de

jaren, ook de kennis over de complexe samenhang van dingen. Dat is

vooral dankzij veel onderzoek, en ook onderzoek met dieren”.

Dat brengt hem op de opmerking van de vijf Fellowshippers, dat

misschien meer is te bereiken door de hersenen van overleden mensen

die gezond waren te vergelijken met de hersenen van overleden MS-

patiënten. Jeffrey: “Met dood menselijk donormateriaal zijn zulke

vergelijkende studies vooralsnog lastig. Ten eerste is er een tekort aan

hersenendonoren zonder neurologische aandoeningen. Juist dat

materiaal is hard nodig om er zeker van te zijn dat experimentele

bevindingen betrekking hebben op de normale situatie of juist op de

abnormale – zieke – situatie”. Als tweede bezwaar noemt hij de

tijdsduur die verstrijkt tussen het overlijden en het uitnemen van de

hersenen, ook al betreft het maar enkele uren. “Belangrijk, omdat

bekend is dat de cellen waarom het ons gaat, zeer snel geactiveerd

kunnen raken”. Zijn derde tegenargument: “Bij menselijke donoren is



er geen controle over het proces van overlijden. Dit proces kan de

staat van de hersencellen hebben beïnvloed”.

Daarom is volgens hem een goede tussenoplossing, gebruik te maken

van hersenmateriaal van in het BPRC overleden dieren, wat nu in

toenemende mate gebeurt. “We hebben dan al die factoren van tijd en

ziekteprocessen onder controle. En het lijkt me bovendien een

uitstekend alternatief voor proeven met levende dieren”.

Patiëntenorganisaties

Bert ’t Hart vult aan: “Goed onderzoek is een proces dat je vele malen

herhaalt, waarbij je de gevonden antwoorden op vragen over ziekten,

uitentreuren test. Pas als je over al die tests tevreden bent kun je de

gevonden therapie toetsen bij de patiënten zelf. Ik denk dat we door

de ongelofelijk complexe dynamiek van MS voorlopig naast

wetenschappelijk mensenonderzoek ook nog dierenonderzoek nodig

hebben”. Wat hem brengt tot de hartenkreet: “Patiëntenorganisaties

zouden meer dan nu het geval is hun steun aan wetenschappelijk

onderzoek moeten uitspreken. Wat mij betreft moet die steun dan ook

het onderzoek met proefdieren omvatten, want patiënten zijn hierbij

immers directbelanghebbend”.

Jeffrey Bajramovic is het met hem eens: “Mijn indruk is dat de

maatschappij de verantwoordelijkheid voor dit soort onderzoek

afschuift op individuele onderzoekers. Dat lijkt me niet juist. We leven

in een steeds sterker risicomijdende wereld en een van de

consequenties daarvan is dat we met zijn allen dierproeven nodig

vinden bij medisch onderzoek. Dan moeten we de verantwoordelijkheid

daarvoor ook met zijn allen willen accepteren”.

De vijf Fellowshippers voelen zich aangesproken.

Merken op, dat nu ten onrechte de indruk dreigt te

ontstaan dat zij dieronderzoek categorisch

afwijzen. Inge Huitinga: “Het nut van

dierexperimenteel onderzoek naar MS heeft zich

dubbel en dwars bewezen toen het ging om

Tysabri. Ik pleit dan ook zeer beslist niet tégen

dierproeven maar vooral vóór het grote belang van

onderzoek in de mens. Het een sluit het ander niet

uit, het een versterkt het ander”. En Leoni Boven

zegt: “Ook ik ben zeker niet tegen diermodellen -

Inge Huitinga: niet

tégen dierproeven



sterker nog, ik heb er jaren mee gewerkt - omdat

die ook volgens mij, met de juiste vraagstelling,

zeer nuttige informatie kunnen opleveren”.

(Wordt vervolgd in aflevering 10)
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maar vooral vóór

onderzoek in de mens

MSzien is deze artikelenserie begonnen in voorjaar

2007. Eerder kwamen prof. dr. Chris Polman, prof. dr.

Frederik Barkhof, dr. Rogier Hintzen, prof. dr. Jon

Laman, prof. dr. Erik Boddeke, dr. Eric Ronken en drs.

Hugo Hurts aan het woord. Deze artikelen zijn terug te

vinden in de rubriek Méér over MS --> Wetenschap



De Corpus-Experience van Liesbeth Lubberts

‘Beleef de unieke attractie van het menselijk lichaam en

reserveer op Corpusexperience.nl’. Dit spectaculaire

belevingscentrum rond het menselijk lichaam is begin dit

jaar door niemand minder dan de Koningin geopend.

MSweb krijgt het verzoek om Corpus op toegankelijkheid

te testen maar graag met een kleine rolstoel. Liesbeth

Lubberts deed de test in haar kleine handbewogen rolstoel.

Door: Liesbeth Lubberts

Ik maak voor mij en mijn

man een afspraak met

Corpus op een woensdag in

september. Gelukkig heeft

hij een vrije middag

kunnen regelen. Ik rijd

geen auto meer en ook de

hele middag mijn rolstoel

zelf rollen is me wat te

zwaar. Volgens de site is

Corpus “rolstoel

toegankelijk”, zij het voor

kleine rolstoelen. Ik ben door MSweb gevraagd om Corpus op

rolstoeltoegankelijkheid te testen omdat mijn rolstoel precies de

opgegeven maten van 90 x 75 cm heeft.

Al vanaf de snelweg zie ik het mooie gebouw in de vorm van een

zittend mens. Helaas zijn er geen parkeerplaatsen voor

gehandicapten bij de ingang, dus we rijden de parkeergarage in.

Hier zijn wel aparte plaatsen. Er staat althans een bordje bij dat

het een gehandicaptenparkeerplaats is. Die plekken zijn jammer

genoeg niet breder dan de ‘gewone’ plekken.

Op het bordje staat dat rolstoelers via de hefbomen buitenom

naar Corpus moeten. Ik probeer snel achter een wegrijdende auto

Het Corpusgebouw van veraf gezien



aan te rijden, maar steeds gaat de slagboom al naar beneden

voordat ik er voorbij ben. Dan ontdekken we gelukkig dat we ook

op een knopje kunnen drukken om de slagboom omhoog te

krijgen. De helling naar de straat is vrij steil, gelukkig kan mijn

man me omhoog duwen.

De ingang bestaat uit een kleine, vrij snel draaiende draaideur.

Daar durf ik niet zelf doorheen te rijden, de ruimte is te klein voor

een rolstoel in combinatie met iemand die duwt. Mijn man loopt

door de draaideur om de deur ernaast van binnenuit voor me te

openen. Jammer dat de drempel niet is weggehaald maar het lukt

me om binnen te komen.

Gierende zenuwen

Ondertussen gieren de zenuwen een beetje door mijn lijf. Ik heb

echt geen flauw idee wat ons te wachten staat wat betreft bloed

en ingewanden en andere enge dingen. Aan de kassa krijgen we

onze toegangskaartjes en de dame vertelt waar we heen moeten

als ons nummer wordt omgeroepen. In de grote hal staan

stoeltjes en tafeltjes en stellingen met informatieboekjes. Er zijn

toiletten, ook een toilet met een rolstoelsymbooltje. Ik vind de

toiletruimte vrij klein. Het toilet is verhoogd en er zijn steunen

aan de zijkanten van de toiletpot.

Als ons nummer wordt omgeroepen gaan we naar de aangewezen

plek. Hier staan twee jongens, gekleed in identieke kleurige

blouses. Ik ga er vanuit dat zij onze gidsen zijn. Maar nee, we

krijgen een klein zwart kastje waar koptelefoons aan vastzitten.

Eén van de jognens zegt dat ik mijn kastje eerst aan mijn man

moet geven omdat hij met de roltrap langs de ‘activeermachine

voor de zwarte kastjes’ moet. Ons groepje bestaat uit een ander

echtpaar en ons. Ik ga ondertussen samen met één van de

jongens in een piepklein liftje naar boven.

Koptelefoons

Als ons groepje weer compleet is wenst de jongen ons veel plezier

en verdwijnt. We zetten onze koptelefoons op en worden door

een stem rondgeleid langs levensechte, immens grote spieren van



ik denk wel een meter doorsnede. We komen langs het maag- en

darmstelsel, langs het hart en de longen. Er wordt een plastic

baby geboren als we naar een film kijken met 3D-brilletjes op.

We horen hoe de voortplanting in elkaar steekt. Vier keer moeten

we via een soort plateaulift naar boven. Op één van die liften

staan zoveel stoelen dat ik er niet tussen pas met mijn rolstoel.

Terwijl ik probeer met wat doorduwen toch een plekje te krijgen,

begint de dame die de lift bedient zonder mij iets te vragen aan

mijn rolstoel te sjorren.

Vervolgens komen we in een heel grote mond via de keel. Daarna

langs de neus , de ogen en de oren. Uiteindelijk komen we dan

via een veel te steile oprit in de hersenen. Daar kunnen we op

een plateau op een klein schermpje naar een filmpje kijken. Bij

iedere stoel die er staat, staat een schermpje. Hoewel mijn

rolstoel aan de minieme maten van Corpus voldoet, pas ik toch

niet met mijn rolstoel tussen de stoelen. Ik heb dan ook geen

eigen schermpje.

Als de rondleiding is afgelopen en ik weg

wil rijden zit ik klem. Met behulp van

mijn man en wat duw en trekwerk kom

ik langs de stoelen en uiteindelijk via

een té steile afrit in de grote ruimte

waar je na afloop wat kunt eten en

drinken. We besluiten zonder eten of

drinken even van het uitzicht te

genieten. We kunnen wel heel ver

kijken, zo hoog als we zitten.

Irritant en beledigen

Dan gaan we met een grote lift naar

beneden en rijd ik nog even langs de

balie om te informeren hoe het zit met het kaartje dat we kregen

toen we de parkeergarage inreden.. Het kaartje kost 5 euro.

Omdat wij op uitnodiging Corpus hebben bezocht, ben ik niet van

plan die 5 euro te betalen. Ik vraag dus aan de balie hoe we dan

het beste kunnen handelen. Mijn man staat achter me in de

Liesbeth Lubberts thuis

achter de computer



folders te kijken. Hoewel hij nog geen woord heeft gesproken,

begint de dame toch aan hém uit te leggen hoe we de

parkeergarage uit moeten komen. Als ik haar erop wijs dat ík de

vraag stelde, reageert ze lachend. Ze zegt dat ze aanneemt dat

niet ik maar mijn man rijdt, zodat ze het beter aan hem kan

uitleggen. Zoiets vind ik echt irritant, beledigend eigenlijk. Al met

al gaan we niet met een fijn gevoel weg.

Op de site van Corpus staat dat ze rolstoeltoegankelijk zijn. De

maten van de rolstoel staan er zelfs bij. De meeste mensen die in

een rolstoel rijden hebben een grotere rolstoel dan ik maar zelfs

vanuit mijn rolstoel gezien is Corpus niet bepaald toegankelijk te

noemen. Bang ben ik inmiddels niet meer want de afbeeldingen

zijn niet 'griezelig'. Het menselijk lichaam wordt op een zodanige

manier uitgelegd dat niemand daar nachtmerries van zal krijgen.

Tweede kans

Door miscommunicatie ben ik bij mijn eerste bezoek aan Corpus

de manager misgelopen die mij alles wilde laten zien. Ik besluit

Corpus een tweede kans te geven en maak een nieuwe afspraak.

Als we aankomen houdt de dienstdoende manager de deur al

voor ons open. We nemen kort wat kritiekpunten van mijn vorige

bezoek door en krijgen dan weer het kastje met oortelefoon. Ik

weer met de lift, mijn man met de twee kastjes via de trap,

maken we dezelfde reis, met hetzelfde verhaal als de vorige keer.

Het verschil is dat het transport met de plateaulift met de

fauteuils iets prettiger verloopt omdat ik nu zelf mijn stoel naar

een iets minder krap plekje kan rijden. Het laatste onderdeel met

de stoelen en schermen is ditmaal toegankelijk omdat de

schermen verder van de stoelen zijn afgeschoven. Zonder moeite

komen we in de ruimte waar je eten of drinken kan kopen. Aan

tafel bespreken we de verschillen met het vorige bezoek. Ik stip

aan dat ik me de vorige keer beledigd voelde door de dame die

aan mijn man ging uitleggen hoe hij de garage moest uitrijden

terwijl ik haar de vraag stelde. En ik begin over de dame bij de

plateaulift die ongevraagd aan mijn stoel begon te sjorren. De



manager belooft er wat mee te doen.

MeeS

Tot onze verbazing stelt de manager voor om met de lift naar de

inforuimtes te gaan. Die hebben we de vorige keer helemaal niet

gezien. Als je via de trap naar beneden gaat kom je er vanzelf

maar met de lift zoef je er voorbij! Op maar liefst drie

verdiepingen is een informatieruimte ingericht. Op de ene

verdieping kan je proberen om zonder het te zien de juiste sleutel

in het slot te steken. Ook is er een wereldkaart en het alfabet in

braille. Op een andere verdieping staat een vetmeter en een

fruitmeter en is er informatie over gezond eten. Twee dames

spelen fanatiek een of ander balspel. Er staan fietsen met

schermen waarop ‘verkeerd’ eten staat en hoe je dat ‘weg kan

fietsen’. Je krijgt uitgelegd hoe medicijnen op de markt komen en

hoe lang dit duurt.

Op weer een andere verdieping staat MeeS,

een mannetje met lampjes die laten zien wat

er mis kan gaan als je MS hebt. Dat vertelt

althans de manager. Helaas is Mees op dit

moment stuk. Bij MeeS staat een bordje van

MSresearch.

De manager noteert mijn klachten, tips en suggesties. Volgens

hem is een aantal zaken al in de planning, zoals parkeerplekken

voor gehandicapten bij de ingang. Ik heb er na het tweede

bezoek wel vertrouwen in dat Corpus binnenkort toegankelijk is

voor KLEINE rolstoelen.
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Meer informatie op
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Zelfregie: voorwaarde voor een goed leven als kreukel

Conny Bellemakers (1960) was tot haar 28e kerngezond. Ze sportte veel,

liep de Nijmeegse Vierdaagse, deed twee studies (HBO-V en

Gezondheidswetenschappen) en werkte altijd naast haar studies. Al twintig

jaar is ze ‘een mens met allerlei makke’, maar ook een belangrijk denker en

publiciste over zelfregie. Een ‘disabilityactivist’, die graag het

vanzelfsprekende ter discussie wil stellen.

Door: Marja Morskieft

“Toen ik na flink wat ziekteperikelen en de hele MS-

onderzoeksmolen bij de professor zat, zei deze: ‘Er kan

maar één kapitein zijn op het schip...’, ik reageerde met:

Ja, dat klopt en dat ben ik. Ik zoek een eerste stuurman

want ik heb geen idee waar ik me nu bevind”. Zo begint

ons gesprek over het onderwerp: zelfregie. “Eigenlijk is dat

de rode draad door al mijn publicaties heen. Ik ben er mijn

hele leven mee bezig geweest, ook toen ik nog gezond

was. Ik hield altijd mijn eigen broek op, werkte naast

school. Mijn eerste spijkerbroek kocht ik van mijn eigen

geld”!

Ik leerde Conny Bellemakers kennen in 1991. In de bossen

bij Bilthoven bevindt zich een antroposofisch ziekenhuis waar chronisch zieken

kunnen bijkomen van een terugval. Conny herstelt er na een operatie. Het regime in

het ziekenhuis is streng. De verpleging is zorgzaam, alles verloopt volgens de leer

van de antroposoof Rudolf Steiner. Thermogrutten bij het diner, geen telefoon of tv,

antroposofische medicijnen en zondags een sprookjeslezing door een mevrouw in

lange wollen rokken. Het is heerlijk wanneer je voeten vol toewijding worden

gemasseerd met lavendelolie als je niet kunt slapen. Dat heelt.

Multimorbiditeit

Maar nog belangrijker voor je genezing is: zelfregie. Zelf de touwtjes in handen

hebben van je leven. Conny demonstreert dit aan haar medepatiënten: ze vraagt

een vriendin chocola mee te brengen (streng verboden!) en leest na de dweperige

sprookjes voor uit een recalcitrant en humoristisch boekje. Om de stemming erin te

brengen.

Op dat moment wordt ze al verdacht van MS, zoals dat heet. Er zullen meer

diagnoses volgen. Want eenmaal chronisch ziek verzamel je vaak meer

aandoeningen. Multimorbiditeit met een moeilijk woord; de gezondheidszorg zelf

weet er ook niet goed raad mee. Toch wordt van je verwacht dat je je enkel en

alleen als MS-patiënt presenteert, met een daarbij passend klachtenpatroon en

medisch jargon. Terwijl je wellicht ook ernstige hartproblemen hebt en

schildklierklachten. Voor je het weet heb je vijf specialisten die zich alleen willen

Conny Bellemakers



buigen over dat wat binnen hun vakgebied valt. Zie dan maar eens de regie te

houden over al je behandelingen en belangrijker nog: je eigen leven.

Bellemakers heeft er twee decennia lang ervaring mee, ze vertaalt die ervaringen en

de opgedane inzichten ook in veel beleidsartikelen, inbreng in landelijke

beleidscommissies, gastcolleges, lezingen en studiemodules.

Zorgverleners regeren je leven

In 1988 was Conny werkzaam bij de toenmalige Nederlandse Gehandicaptenraad,

eerst als beleidsmedewerker, later toen ze in het MS-circuit belandde, als

vrijwilligster. Ze leerde er in de Werkgroep Thuiszorg ‘aardig rebelse gehandicapten’

kennen die er van baalden dat hun dagelijks leven zo werd bepaald door de

verpleegkundigen die hen hulp moesten bieden; hun werkdag kon pas beginnen als

het schema van de Thuiszorginstelling dat toeliet.

Conny: “Dat herkende ik, ook ik had zoveel hulpverleners om me heen: de huisarts,

de neuroloog, zijn arts-assistenten, de bedrijfsarts, uroloog, noem maar op. Zoveel

hulpverleners die je agenda bepalen, wat doet dat met je”?

Het was het begin van de lobby voor een Cliëntgebonden Budget, zoals het in de

beginfase genoemd werd. Zelf je zorg in kunnen kopen zou betekenen dat je regie

over de zorg kreeg en dus regie over je eigen leven. Zelf bepalen door wie en

wanneer je geholpen wordt maakt een eigen leven een stuk makkelijker. Zorg is een

middel daartoe, geen doel.

“De eerste Persoonsgebonden Budgetregeling kwam er pas in 1995, je moet dus wel

een lange adem hebben! Ik was intussen mijn baan kwijt en had wel elf

ziekenhuisopnames achter de rug. Maar die lobby heb ik altijd voortgezet, ook als ik

in het ziekenhuis lag, met artikelen, lezingen en cursussen schrijven. Ik was zelf één

van de eerste gebruikers. Het PGB is bij uitstek een instrument voor zelfregie maar

de regels eromheen zijn inmiddels zo ingewikkeld geworden dat het haast topsport

is om het te kunnen gebruiken. En elk jaar weer veranderen de regels en vaak ook

de administratieve verplichtingen! Je moet steeds het roer omgooien. Niet makkelijk

als je toch al minder energie hebt”.

Dan maar geen busje

Tot 2006 werkte Conny naast haar vrijwilligerswerk ook betaald als

beleidsmedewerker. “Dat was mijn grootste winst van het PGB: het maakte het

mogelijk dat ik mijn energie aan mijn werk besteedde. Ik mis nu het meest dat ik

geen zogenaamde erkende professional meer ben. Ik moet, als vrijwilliger, knokken

om serieus genomen te worden. Ik moet knokken voor elke voorziening, als vervoer

en assistentie onderweg. Maar ook toen ik in 1998 weer een periode betaald wilde

werken moest ik mijn reïntegratie zelf regelen. Niemand maakte zich er druk om,

noch mijn werkgever noch het UWV, noch mijn collega’s, hoe ik hulp bij de

toiletgang zou krijgen. Naast mijn betaalde baan had ik er een baan aan om

bijvoorbeeld een rolstoelbus te regelen. De kosten daarvan moest ik zelfs acht

maanden voorschieten! De maatschappij wil dat je meedoet, werkt, maar als je

daarbij problemen ondervindt, regel je die zelf maar. Dat lijkt de invulling van

zelfregie te worden: het is jouw probleem”.



Ze geeft een voorbeeld van hoe je ook zelfregie kunt uitoefenen door juist af te zien

van voorzieningen: “Zo neem ik zelden nog de rolstoelbus. De stress die het slecht

functioneren van dat vervoer met zich meebrengt! Dat uren wachten in de kou! Dan

rol ik liever zelf een uur met mijn rolstoel door de regen.

Elektronisch Patiënten Dossier

Ook het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) heeft de warme belangstelling van

Bellemakers. Het is een landelijk elektronisch systeem waarin ieders medische

dossiers worden samengevoegd en toegankelijk gemaakt voor zorgverleners. De

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink, heeft onlangs via een brief

alle inwoners van Nederland aangekondigd dat dit EPD er zeker gaat komen.

Bellemakers ziet grote problemen, ook op het gebied van zelfregie. “Ik ben door

mijn veelvoud aan aandoeningen vaste klant in verschillende ziekenhuizen. Ik heb al

ontelbare malen mijn medische geschiedenis moeten vertellen aan verschillende

artsen. Maar hoe hou je die medische geschiedenis intact? Hoe zorg je ervoor dat

die klopt? Iedere arts maakt zijn eigen samenvatting van de klachten,

behandelingen en de effecten daarvan. Ik heb al jaren een A 4-tje op zak met de

belangrijkste telefoonnummers van artsen, een overzicht van mijn

ziekenhuisgeschiedenis, mijn medicatie. Ik ben immers de enige die nog het

overzicht heeft! Maar artsen, noch medewerkers op een spoedeisende hulp, waar ik

nogal eens terechtkom, nemen dat serieus. Bij het EPD komt de informatie weer

alleen van artsen, niet van de patiënt. Dus het is niet volledig, en niet betrouwbaar”.

Regie volgens de computer

Je ziet het wel eens in cartoons, maar het wordt steeds

gebruikelijker: de arts die alleen op het

computerscherm kijkt en tijdens het consult het dossier

bijwerkt.

Bellemakers: “Dat scherm geeft ook aan wat de arts

moet vragen! Wat ik inbreng is minder relevant. A-

typische verschijnselen komen niet in dat systeem

voor. Het elektronisch systeem heeft dus de regie

overgenomen over jouw medisch dossier”.

De komende tien jaar is het EPD een belangrijk thema waar Bellemakers zich mee

bezig gaat houden. “Want elektronische dossiers garanderen nog niet dat artsen dat

ook allemaal lezen. Zo had mijn cardioloog over het hoofd gezien dat ik allergisch

ben voor een bepaald medicijn. Het stond op de tweede pagina van het elektronisch

dossier. Voor de zekerheid zette hij het daarom maar met grote letters op de kaft

van het papieren dossier, dat hij gelukkig nog had! Artsen en zorgverleners”,

betoogt ze, “leren zo af zelfstandig te denken. De formats op het scherm leiden hen

via beslisbomen naar een diagnose. Maar is er zo nog ruimte voor de intuïtie van de

arts: ik kan er de vinger niet op leggen, maar hier klopt iets niet? Wat niet in het

digitale systeem past, bestaat niet of is niet belangrijk. Zo verliezen niet alleen wij,

maar ook zorgverleners de regie”.

Conny Bellemakers



Ook de privacy van de patiënt loopt gevaar. Wie beheert het dossier? Wie is de

eigenaar, wie kan erin kijken? Veel vragen, voetangels en klemmen. “Ik zou er

graag onderzoek naar doen! Maar ik heb er geen tijd voor”, zucht ze.

Onlangs heeft Bellemakers er een taak bij gekregen. Ook bij haar zus is intussen MS

geconstateerd. Samen met haar doorloopt ze opnieuw het hele circuit: bedrijfsarts,

MS-onderzoek, de WIA molen, de aanvraag van hulpmiddelen. “Geeft me

interessant vergelijkingsmateriaal met hoe het twintig jaar geleden ging”, zegt ze

met een grimas. “Gelukkig kan ik haar met mijn ervaringen bijstaan”.
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Publicaties van Conny Bellemakers zijn onder meer te vinden op

kantel.nl.

Tip: In het essay Disability management beschrijft Bellemakers

welke werkzaamheden er allemaal nodig zijn om als chronisch zieke

of gehandicapte je dagelijks leven te kunnen leiden; zie genoemde

website.

Grote inspiratiebron, en ex-collega van Conny Bellemakers is Theo

Zwetsloot, († 1999) voorvechter van het zelfstandig functioneren

van mensen met een lichamelijke beperking. Zwetsloot stond aan de

wieg van het PGB: Theo Zwetsloot, Tienduizend dagen strijd in een

rolstoel. Kodiak, Hilversum, 2001; ISBN 90-806360-1-0



Jacqueline Kool:

Red Alert

MSzien laat in 2008 mensen aan het woord die geen MS hebben maar voor

wie het woord ‘gezondheid’ minder vanzelfsprekend is dan voor de

gemiddelde Nederlander. Voor dit nummer vroegen wij Jacqueline Kool,

zelfstandig adviseur, publicist en trainer.

Door: Jacqueline Kool*

Wie durft nog zonder blikken of blozen te

spreken van ‘iemand zwart maken’ of ‘je

mannetje staan’, zonder te schrikken van de

eigen racistische of seksistische

woordkeuze? Het is de verdienste van

emancipatiebewegingen dat ze ons bewust

gemaakt hebben van taalgebruik dat

mensen uit- of juist insluit. Dat is inmiddels

gemeengoed. Maar dat ‘je mannetje staan’

naast fallocentrisch, ook validecentrisch is,

daar staan weinigen bij stil.

In deze tijd waarin velen koortsachtig zoeken naar ruimte voor diversiteit, ook

waar het gezondheidsperikelen of functiebeperkingen betreft, en integratie en

participatie volop gepredikt worden, kan het niet anders of we moeten ons ook hier

bewust worden van uit-sluitend taalgebruik. Woorden die nodeloos refereren aan

lichamelijke of geestelijke functies - onze taal zit er vol mee - kunnen pijnlijk zijn

voor wie die functies ontbeert.

De hersenen moeten om, tijd voor nieuwe taal. ‘Zij zit haar mens’ is wellicht even

wennen om een vrouw uit één stuk aan te duiden, maar het drukt minstens zoveel

soliditeit uit en vermijdt het al even uitsluitende ‘standvastig’.

Waarom spreken van ‘naar iets uitzien’, terwijl we ons evengoed ‘blind op iets

kunnen verheugen’? Waarom zou je ‘je op iets laten voorstaan’ als je feitelijk

gewoon met de eer wilt strijken?

Noem de dingen bij de naam, recht door de Jip en Jannekes zee. ‘Wandelgangen’

zijn klets-hallen, wie ‘op staande voet’ ontslagen wordt, wordt er simpelweg

uitgeknikkerd en als je ergens ‘oren naar hebt’, heb je er gewoon zin in.

Ook de campingbranch moet op de schop: Wat nou ‘staplaatsen’? Zo’n stacaravan

staat evenmin als ik. Laat de scheepvaart daarentegen maar schuiven, die snapt

het veel beter met z’n ‘ligplaatsen’! Geef de ‘loopneus’ gewoon de naam die hij

verdient: druipneus. Als ‘horen en zien je vergaan’ heet dat gewoon een puinhoop.

‘Gebruik je hersens!’ schrappen we integraal uit ons taalgebruik, iemand wiens

hersenen niet meer in gebruik zijn, is gewoon dood.

In deze beginfase van handicap-inclusief taalgebruik zullen we ook radicale

Jacqueline Kool

foto: Ben van der Hilst



statements moeten durven maken voor echte bewustwording. Daarom stel ik voor

het dubbel onderdrukkende ‘loopjongen’ voorlopig door ‘ligmeid’ te vervangen. Al

twijfel ik of dat niet de teveel red lights associaties oproept.
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*Jacqueline Kool is zelfstandig adviseur, publicist en trainer. Ze

werkt op heel verschillende plaatsen en op veel manieren aan een

betere participatie en beeldvorming van mensen met beperkingen.

Ze schreef onder meer Goed bedoeld. Levensbeschouwelijk kijken

naar handicap en ziekte (Boekencentrum 2002).

Momenteel is ze programmasecretaris van het project ‘Tijd voor

Disability Studies in Nederland’, een samenwerking van ZonMw,

Handicap + studie en NWO. Jacqueline heeft een spierziekte en is

rolstoelgebruikster.



Ergotherapie, leren leven met beperkingen

MS is een grillige ziekte met een onvoorspelbaar beloop.

Ook al wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om

de functievermindering te voorspellen, steeds weer loop je

tegen dingen aan die niet meer gaan zoals je gewend bent.

Dan moet je nadenken over oplossingen. De ergotherapeut

kan daarbij helpen.

Door: Trudy Mantel

Ergotherapie is de specialisatie

die probeert om normale

dagelijkse handelingen die door

ziekte moeilijk worden weer

mogelijk te maken. Het kan gaan

om de persoonlijke verzorging,

boodschappen doen of eten

koken. Een ergotherapeut kan

adviseren bij aanpassingen die

aan de woning moet worden

gedaan. En ook bij de keuze van

het juiste vervoermiddel speelt

hij of zij een rol.

Bij het verstrekken van een rolstoel of scootmobiel door de

gemeente komt de ergotherapeut in beeld. Deze biedt nog meer

mogelijkheden. Zo kan de ergotherapeut een slimmere manier

bedenken om je aan te kleden of naar het toilet te gaan.

Kwaliteit

Er zijn op dit moment zo'n 3500 ergotherapeuten in ons land. Ze

hebben allemaal gestudeerd aan een van de vier HBO-

opleidingen. Die opleidingen bieden een landelijk erkend diploma.

Vrijwel alle ergotherapeuten zijn geregistreerd in een register. Zo

wordt ook hun kwaliteit van werken gecontroleerd. De meeste

ergotherapeuten zijn verbonden aan een revalidatieafdeling van

een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, maar er zijn



ook vrij gevestigde ergotherapeuten. Als je een verwijzing hebt

voor een revalidatiearts is ergotherapie vaak één van de

disciplines waar je mee te maken krijgt, naast bijvoorbeeld

fysiotherapie en psychotherapie. Op die manier wordt heel

grondig gekeken hoe je vanuit je persoonlijke situatie zo optimaal

mogelijk kunt leven.

Ook de huisarts of de wijkverpleging kan een ergotherapeut

inschakelen. De ergotherapeut draagt vaak dingen aan waar je

zelf niet op komt. Dat kan vooral bij woningaanpassingen heel

nuttig zijn. Als je nog redelijk goed functioneert besef je

bijvoorbeeld niet dat je over een paar jaar misschien behoefte

hebt aan een hittebestendig en krasvrij aanrechtblad, een anti

slip vloer in je badkamer of een wasinrichting op je toilet. De

ergotherapeut zal dan ook altijd bij je thuis komen kijken. ‘Dit

wordt niks’, zeggen ze niet snel. Desnoods haalt deze zelf de

naaimachine te voorschijn om bijvoorbeeld een bandje te maken

waarmee je je been makkelijker in het bed kunt tillen.

Beroep met toekomst

Marjon Van Dijken is 33 jaar en al negen jaar ergotherapeut. Ze

is verbonden aan Cordaan, een grote instelling in Amsterdam die

zorg verleent aan volwassenen, kinderen en ouderen met een

verstandelijke of meervoudige handicap. Ze werkt zowel in de

wijk als in een verpleeghuis en legt veel huisbezoeken af, meestal

op de fiets. Ze geniet van haar werk, omdat ze veel buitenshuis

is, haar eigen agenda kan plannen en zoveel verschillende

mensen tegenkomt.

”Ik kan me geen mooier beroep voorstellen. Helaas is

ergotherapie nog te weinig bekend. Ik denk dat het een beroep is

dat toekomst heeft, nu het beleid van de overheid is dat mensen

langer in hun eigen omgeving moeten kunnen functioneren.’ Een

van haar meest spectaculaire resultaten vindt ze zelf, is dat ze

een mevrouw van 98 jaar heeft leren rijden in een elektrische

rolstoel. ‘Niemand had verwacht dat ze dat nog zou kunnen. Het

kostte de nodige tijd en inspanning van ons beiden, maar ze had

het er voor over. Juist omdat het voor haar zo belangrijk was om



zelf dagelijks haar post te kunnen halen, was het heel doelgericht

en merkte ik dat ik iets kon bijdragen”.

De cliënt

De problemen die Marjon tegenkomt bij mensen met MS zijn heel

divers. Buitenshuis verplaatsen wordt vaak moeilijk als lopen,

fietsen of autorijden niet meer lukt. Beperkte energie en

coördinatiestoornissen kunnen maken dat in- en uit bed stappen

en zelfverzorging moeilijk worden. Ook schrijven is vaak een

probleem. Een andere schrijftechniek of een schrijfhulpmiddel kan

een oplossing bieden. Spreken kan onverstaanbaar worden,

daarvoor bestaan communicatiehulpmiddelen.

Marjon denkt altijd van uit de cliënt: ‘”ver

het algemeen observeer ik eerst iemand

wanneer die een activiteit op zijn of haar

eigen manier uitvoert. Dit neem ik altijd als

uitgangspunt. Dus de manier waarop iemand

beweegt, zijn werkzaamheden organiseert en

plant, de gewoontes die hij heeft. Daarna

gaan we samen kijken hoe het makkelijker

kan, of we een andere manier kunnen

vinden, of dat we misschien naar een

ondersteunend hulpmiddel moeten zoeken.

In het algemeen betrek ik ook de partner en - als ze deel van het

huishouden uitmaken - de kinderen. Dat is nodig om begrip te

kweken en de familie mee te kunnen laten denken. Als er een

andere rolverdeling moet komen, zal dat uiteraard in goed

overleg moeten gebeuren. Dit alles vraagt vaak behoorlijk veel

van de omgeving. Uiteraard het meest van degene met MS”.

Instanties

De ergotherapeut kan ook iemand begeleiden bij de aanvraag van

voorzieningen. Soms kost de aanvraag van een voorziening erg

veel tijd. Dit kan de nodige frustratie opleveren. Marjon probeert

wel de cliënt daar zelf achteraan te laten bellen, omdat ze niet

alles uit handen wil nemen. Ze beschouwt het wel degelijk als

haar rol is om aan degene die een aanvraag behandelt inzichtelijk

Marjon van Dijken



te maken waarom zij denkt dat een bepaalde voorziening passend

is.

Of het nu gaat om grote zaken zoals woningaanpassingen en

vervoer of om (ogenschijnlijk) kleine problemen als makkelijker

liggen of zitten of oefenen met leesbaar schrijven: de

ergotherapeut kan veel betekenen voor iemand die zijn

lichamelijke functies voelt verminderen. Als je tegen je

beperkingen oploopt is het fijn om iemand te hebben die je laat

zien welke mogelijkheden je nog wel hebt.
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Meer weten:

ergotherapienederland.nl



Cannabis in kauwgom en cake

Begin dit jaar is de Nederlandse Associatie voor legale Cannabis en

haar Stoffen als Medicatie (NCSM) opgericht. Om bekendheid te

geven aan medicinale cannabis organiseerde de NCSM in oktober een

symposium met een keur van sprekers over verschillende

gebruiksmogelijkheden. De NCSM zal nog veel aan de weg moeten

timmeren om alle mensen met MS ervan te overtuigen dat medicinale

wiet beter is dan ‘gewone’ cannabis. Tanja houdt het voorlopig op

‘eigen teelt’ en ‘zelfgebakken cake’.

Door: Nel Achterhes

In een sfeervol zaaltje in de Hortus in Leiden laten zo’n 50 wetenschappers,

patiëntenvertegenwoordigers, artsen, ondernemers en gastsprekers zich

informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van medicinale

cannabis. Initiatiefnemer van de bijeenkomst is de Nederlandse Associatie

voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie. De NCSM heeft zich als

doel gesteld om de acceptatie van medicinale

cannabis te vergroten en het onderzoek naar de

werking te bevorderen.

Volgens stichtingsvoorzitter drs. Leendert Erkelens gaat het de goede kant

op met de acceptatie: de hoeveelheid verstrekte medicinale cannabis is, na

eerst jaren sterk te zijn verminderd, nu weer groter. Het jaar 2008 wordt

waarschijnlijk het jaar met het grootste verbruik ooit sinds de introductie in

2003. De stichting wil in ieder geval zoveel mogelijk bijdragen en lanceert

een spiksplinternieuwe informatieve website: ncsm.nl.

Planten als basis

Maar liefst 25 procent van de Westerse geneesmiddelen is gemaakt op basis

van planten. Dat is het vakgebied van Prof. Dr. Rob Verpoorte, hoogleraar

farmacognosie aan de universiteit van Leiden. Inspirerend vertelt hij over het

nut van planten voor zowel de traditionele als de moderne Westerse

productie van geneesmiddelen. Hij pleit voor een alternatieve

onderzoeksmethode: ‘systems biology’ waarbij je veel mensen stoffen

toedient, en met een brede blik observeert wat de eventuele effecten zijn. In

plaats van op grond van een bepaalde hypothese één stofje toe te dienen

aan een heleboel mensen met één bepaalde klacht en te monitoren op een

van te voren bepaalde, beperkte set effecten. Voor de liefhebbers:

plosmedicine.org.



Een beeld schetsen van de laatste stand van

zaken van de wetenschappelijke kennis over

medicinale cannabis is in goede handen bij dr.

Arno Hazenkamp. Hij spreekt over de

geschiedenis van medicinaal cannabisgebruik,

hoe cannabis werkt, nieuwe ontwikkelingen en

de werking van de verdamper. Voor een deel

van de aanwezigen nieuwe stof. De lezers van

MSzien hebben hier al in het vorige nummer

kennis van kunnen nemen (MSzien 2008, nr. 3).

Andere toepassingen

Sommige mensen dwepen met het gebruik van de Volcano verdamper. De

NCSM gaf TNO Kwaliteit van Leven de opdracht om onderzoek te doen naar

deze verdamper. Onderzoekster Janneke van Reeuwijk is positief over de

werking. Als gevolg van de uitkomst van dit onderzoek is het de bedoeling

om de Volcano als medisch hulpmiddel te laten registreren. Wellicht gaat het

vergoed worden.

Minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft de industrie vijf jaar de tijd

gegeven om tot een goed cannabismedicijn te komen. Uiteraard springt de

industrie daarop in. Echo Pharmaceuticals bijvoorbeeld, is gespecialiseerd in

het maken van medicijnen van stoffen die slecht in water oplosbaar zijn.

THC, één van de werkzame stoffen in cannabis, is slecht oplosbaar. Echo

Pharmaceuticals is ermee aan de slag gegaan. De klinische trials voor

‘Namisol’, een cannabispilletje dat oplost onder de tong, beginnen in 2009.

Een andere manier van toediening van THC, is via kauwgom. Kauwgom zou

een snelle en goede manier zijn om de werkzame stof in het brein te krijgen.

Bovendien kun je het onopvallend gebruiken en zelf de toediening goed

regelen. Dr. Ph.A. van Damme van Sannamad BV, schetst een breed

indicatiegebied: palliatieve zorg, pijn, misselijkheid, braken, gebrek aan

eetlust bij allerlei ziektes. Ook deze kauwgom zal, net als Namisol, alleen de

werkzame stof THC bevatten, om het op de markt brengen niet al te moeilijk

te maken.

Twaalf jaar ervaring

Acceptatie van medicinale cannabis is ongetwijfeld nog een hobbel die

genomen moet worden. Er zijn natuurlijk ook voldoende mensen met MS die

een ruime ervaring hebben met cannabis. Neem Tanja, (43) die twaalf jaar

geleden met cannabis begon. Tanja, diagnose MS in 1995, begon niet lang

daarna met cannabis in de thee. Haar huisarts, zelf gebruiker vanwege een

Dr. Arno Hazenkamp



spierziekte, gaf haar het recept voor wietcake. “Ik neem nu iedere avond een

stukje cake. Het effect is dat ik gewoon een prettige nacht heb. Ik kom in

een roes waardoor ik heerlijk in slaap val. Nog een voordeel: ik krijg er ook

iets meer energie van, het voelt allemaal iets losser. Ik denk dat dat door de

marihuana komt, maar het kan natuurlijk ook aan iets anders liggen.

Een nadeel vind ik dat mijn zintuigen beter gaan werken”. In het geval van

Tanja betekent dat bijvoorbeeld dat ze haar man hoort snurken. “Dat komt

enorm binnen. Ik heb speciale oordopjes, maar nog word ik er soms wakker

van. Sinds ik de wietcake eet is mijn eetlust flink toegenomen. Als ik opsta

heb ik enorme trek. Ik ben ongeveer 10 tot 15 kilo aangekomen, maar dat

vind ik niet erg. Ik was vroeger echt heel mager. Nu heb ik een normaal

gewicht, dus ach, wat klaag ik”, roept Tanja opgewekt.

Beter dan slaaptablet

”Mijn neuroloog zei: ‘Je bent je eigen proefkonijn’. Hij vindt dat je beter

marihuana kunt nemen dan een slaaptablet. ‘Het is gezonder, het is een

natuurlijk product en van slaaptabletten heb je steeds meer nodig’, zegt hij.

Misschien is het wel wat verslavend. Ik vond dat eerst wel bezwaarlijk. Mijn

huisarts zei: ‘Je moet eigenlijk zó denken; ik heb een ziekte en dit zijn

medicijnen die me helpen. Als je het alleen neemt op de momenten dat je

het nodig hebt is dat helemaal niet zo erg’ en je hebt wel een goede dag

daarna.

Ik merk dat ik me er prettiger door voel. MS is al een rotziekte, je hebt er al

narigheid genoeg door. Op deze manier heb ik wel een prettiger leven. Ik

denk dat het in ieder geval geestelijk verslavend is. Ik zou in ieder geval het

effect niet willen missen, maar ik zie het echt als medische noodzaak”.

Eigen kweek:

De wiet uit de koffieshop was Tanja te

duur. “Zelf planten kweken is veel

goedkoper, want twee plantjes is

genoeg voor een heel jaar. En veiliger,

want je weet zelf wat je er wel en niet

in stopt. Het kan in de tuin in de zon,

of op zolder onder een lamp. Maar het

ruikt sterk, dus die geur heb je in huis.

Wij doen het buiten. Mijn man haalt de

planten bij een smartshop. Als hij zegt

dat zijn vrouw MS heeft krijgt hij ze. Ik heb het eens nagevraagd bij een

politieagent. Je mag vijf plantjes hebben voor eigen gebruik”. (Dat wordt

Cannabis kun je onder meer verwerken in

thee of in cake



althans ‘gedoogd’. red.)

“Begin mei stop je een vrouwelijk plantje of zaadje in een pot met gewone

aarde. Eerst binnen opkweken, buiten is het nog te koud. We gebruiken ook

speciale plantenvoeding, dan gaat het sneller en beter denken wij. Als het

plantje 10 tot 15 centimeter hoog is moet je het in een grotere pot buiten

zetten. Het kan ook in de grond buiten, maar het wordt groter als je het in

een pot zet. Die pot kun je gemakkelijk in de zon zetten, want veel zon is

heel belangrijk. En elke dag veel water, vooral in de zomer. Tijdens de

groeimaanden moet je de hele grote bladeren eraf halen, zo blijft er meer

kracht over voor de bloei. Aan het eind van de takken komen uiteindelijk

pluizige bolletjes, dan is het goed.

In oktober gaan we oogsten. We halen de wortels eraf en hangen de plant

ondersteboven in de garage te drogen aan een ladder. Eerst deden we dat

binnen op zolder. Toen rook het hele huis drie weken naar marihuana. Pas

als ze helemaal droog zijn halen we de topjes eruit. Niet eerder, want er kan

schimmel in komen. Drogen in een warme omgeving duurt één week en in

een koude omgeving 3 tot 4 weken. Het gaat evengoed erg ‘ruiken’.

Misschien goed om even met je buren te overleggen”, aldus Tanja.

“Uiteindelijk halen we de topjes eraf, van die topjes nog zoveel mogelijk

blaadjes. Dan doe ik de topjes in een groot blik. Het moet allemaal heel goed

droog zijn om te voorkomen dat het gaat schimmelen. Dat is dan je

voorraad”.
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Recept Cake van eigen Kweek:

Nodig: 15 gram topjes zonder de blaadjes en takjes. Met de

staafmixer maal je de topjes tot poeder. Smelt 200 gram boter

en doe het poeder er doorheen. Dat botermengsel 3 of 4

dagen in de koelkast laten staan, zodat het goed in de boter

trekt. Daarna bak je er een cake van zoals het op het pak

cakemeel staat. Daar snij je 15 tot 17 plakjes van. Vries ze

allemaal apart in.

‘Elke avond neem ik ¼ van een plakje cake ongeveer 2 uur

voor het naar bed gaan. Omdat het via de spijsvertering gaat

werkt het veel trager. Zo doe ik het al jaren.’



Symposium: Seksualiteit in Diversiteit

Ook mensen met een handicap en chronische ziekte hebben seksuele gevoelens maar

het onderwerp is niet altijd makkelijk bespreekbaar. Toch komt wat zich normaal

gesproken tussen de lakens afspeelt steeds meer uit de taboesfeer. Dat gaat verder

dan constateren dat het ‘gewoon’ niet meer gaat, zoals bleek op het Symposium in

Maastricht op 24 oktober, georganiseerd door Stichting Handicap en Seksualiteit

(H&S). Naast voorlichting geven aan mensen met een handicap of chronische ziekte,

bemiddelt H&S ook in praktische dienstverlening. Op afspraak komt een vriendelijke

dame of heer aan huis.

Door: Hélène Legdeur

‘Iedereen heeft recht op seksualiteit en intimiteit’, aldus George Bastings in

zijn welkomstwoord. Bastings is ruim een jaar voorzitter van Stichting

Handicap en Seksualiteit. Hij draait al jaren mee in de stichting die bekend is

onder de naam ‘de Schildpad’. Die naam is niet toevallig. Gehandicapten en

chronisch zieken kruipen niet zelden in hun schulp, ze schamen zich voor hun

seksuele wensen. Ze zijn niet altijd snel en net als de schildpad voorzichtig in

intiem contact. Bastings, ook de man achter de telefoon, weet waar hij over

praat. “Op het telefonisch spreekuur kan iedereen anoniem zijn vragen uiten.

In zo’n gesprek staan respect en integriteit voorop”. Ook de stichting blijkt

uit haar schulp te kruipen door zich meer te professionaliseren. Uitbreiding

van telefonische spreekuren en samenwerking met (zorg)instellingen staan

hierbij centraal. ‘Niet alleen binnen Nederland maar ook in Europees verband’, aldus Bastings

met enige trots.

Medische kant

Selma van Diest, seksuologe in opleiding en werkzaam in het Maaslandziekenhuis in Sittard,

belicht de medische kant. ‘Problemen met seks komen voor in verschillende fases. Het kan

beginnen met geen zin hebben in seks, de opwinding ontbreekt, moeite met het krijgen van een

orgasme of pijn bij het vrijen. Dat kan van korte duur zijn of langdurig’. Als hulp adviseert ze

boeken, voorlichting via internet, contact met H&S de Schildpad, een bezoek aan de huisarts,

uroloog, gynaecoloog, of seksuoloog.

“Bij een vraag als: hoe moet ik het doen, het lukt niet meer op mijn vertrouwde manier, wordt

samen gekeken naar wat wel kan. Bijvoorbeeld door middel van oefeningen: vrijen met jezelf of

vrijen met een ander. Het is belangrijk de partner bij de gesprekken te betrekken”. Van Diest

geeft een paar praktijkvoorbeelden aan de hand van vragen die binnenkomen bij de Schildpad.

Bijvoorbeeld: ‘hoe kan ik normaal vrijen’, een vraag van een meisje dat veel last heeft van

spasmen. Ze kreeg het advies om de medicatie tegen spasmen vlak voor het vrijen in te nemen.

Bij een man in een rolstoel met erectieproblemen, en daardoor minder zin in seks, bleek het

probleem urogenitaal. Een bezoek aan de uroloog bracht de oplossing van het probleem.

Seksuele dienstverlening

De zaal is vol aandacht als René Vercoutre, medeoprichter van de Stichting Alternatieve

Relatiebemiddeling (SAR) na de pauze aan het woord komt. SAR helpt mensen met een

verstandelijke of lichamelijke handicap bij het zoeken naar een alternatief voor een seksuele

relatie in de vorm van seksuele dienstverlening. Een vriendelijke dienstverlener, man of vrouw,

komt aan huis. Het bezoek van een dienstverlener is zoveel mogelijk afgestemd op de seksuele

wensen en mogelijkheden van de cliënt.

"Het begon in 1980 met een werkgroep van gehandicapten die ontevreden waren over de wijze

George Bastings



waarop prostituées hun diensten verleenden. Mensen werden financieel misbruikt en voelden zich

bedrogen door de prostituees”, aldus Vercoutre. “Gehandicapten werden gezien als een

makkelijke prooi; snel en makkelijk geld verdienen daar draaide het om”.

De stichting timmerde hard aan de weg en boekte in de loop van de jaren goede resultaten wat

betreft maatschappelijke erkenning. Zo kwam deze vorm van dienstverlening stukje bij beetje uit

de taboesfeer. Een overwinning was bijvoorbeeld toen de gemeente Papendrecht voor het eerst

de kosten van seksuele dienstverlening voor een cliënt betaalde vanuit de Wet Bijzondere

Bijstand. 'Hoe vaak iemand seks kan hebben, hangt af van hoe rijk de gemeente is'. De SAR

heeft aanvraagformulieren die je bij de gemeente kunt indienen. Vergelijkbaar met het

aanvragen van een hulpmiddel.

Goedkeuring Paus

”De ervaring leert dat seks je meer zelfvertrouwen geeft. Je voelt je een volwaardig mens, vooral

in sociale situaties”, aldus Vercoutre. “Desondanks wordt er - vooral vanuit de medische wereld -

nog steeds weerstand ervaren en dat is erg jammer”. In 2007 krijgt Vercoutre

een grote beloning als hij voor zijn werk bij de SAR geridderd wordt maar de

echte kroon op zijn werk is wanneer in datzelfde jaar in de Italiaanse avondkrant

Corriere Della Sera een artikel verschijnt over de SAR. “Dat heeft bij het Vaticaan

veel stof doen opwaaien, maar de Paus keurt het goed”, vertelt Vercoutre met

veel vuur en het applaus in de zaal barst hierop spontaan los.

Nieuwe seksorganisaties

Een organisatie met minder ervaring, opgericht in 2003, die eveneens de

integriteit hoog in het vaandel heeft staan is de 'Sociaal Erotische Bemiddeling' (SEB). “Een

nadeel is dat wij eigenlijk alleen maar in de regio Rotterdam werken”, zegt Piet de Zwart,

woordvoerder en contactpersoon van SEB. “Als de afstand te groot is voor de zogenoemde

sekswerker verwijzen wij naar de SAR of naar Flekszorg”. Flekszorg is de jongste bemiddelaar

(sinds 2005) op het gebied van ‘sekszorg’ aan mensen met een beperking. Flekszorg is als

commerciële organisatie wel een stukje duurder.

De Zwart heeft contact met zowel de cliënt als de sekswerkers. Zo weet de sekswerker van

tevoren wat er verwacht wordt. Een erotisch contact kan thuis plaatsvinden of in een club in

Rotterdam. De Zwart beoordeelt van tevoren welke sekswerker bij wie past. “En er zijn regels.

Onder andere respect en hygiëne zijn erg belangrijk”. Nederland is uniek wat betreft deze vorm

van dienstverlening waarin afstand geen belemmering is, zo blijkt uit een voorbeeld uit de

praktijk. Een Engelse cliënt (met begeleiding) boekt een vlucht naar Nederland. Van tevoren is

een hotel geregeld waar het contact tussen cliënt en sekswerker plaatsvindt. De volgende dag is

de vlucht terug.

Tussen de diverse organisaties zijn geen grote noemenswaardige verschillen te ontdekken.

Behalve dan misschien de prijzen, die variëren van 85 euro voor anderhalf uur (SAR) en 135 euro

per uur (Flekszorg). De een noemt de man of vrouw die aan huis komt ‘sekswerker’, de ander

dienstverlener of ´seksverzorgende'. Alle organisaties bemiddelen bij praktische hulp bij intimiteit

en/of seks.

België volgt

Ook in België leeft de behoefte aan intimiteit en seks bij mensen met een chronische ziekte of

handicap, aldus Miek Scheepers. Ze wil het initiatief van de Schildpad ook in België

verwezenlijken en tevens het concept van de SAR en de SEB kopieren. Maar net even anders,

want de Belgische wetgeving is streng. Prostitutie en alles wat daarop lijkt, zoals deze vorm van

dienstverlening, is strafbaar in België. Daardoor ontstaat er veel ongerustheid, en dat is



belemmerend voor de cliënt. “Momenteel is het allemaal nog niet officieel, maar het zusje is

geboren”, aldus Miek Scheepers. Het initiatief heet Aditi, een

vrouwennaam die staat voor grenzen verleggen. Aditi treedt vanaf

januari 2009 officieel in de voetsporen van de Schildpad en haar

samenwerkingspartners SAR en SEB. Ze biedt laagdrempelige hulp

bij seksualiteit voor mensen met een chronische ziekte en handicap.

“Opdat zij geen handicap bovenop een handicap hoeven ervaren”,

zegt Miek Scheepers in haar slotbetoog.

Het belang van al deze organisaties wordt op deze middag in Maastricht overduidelijk en het

wordt nog eens ondersteund met een recent onderzoek van de Rutgers-Nisso-groep. Uit dit

onderzoek blijkt dat maar dertien procent van de mensen met een chronische ziekte en

lichamelijk handicap een tevreden en gelukkige intimiteit- en seksbeleving ervaart. Of er

ervaringsdeskundigen in de zaal zitten die gebruik maken van de dienstverleners is niet bekend.

De pretoogjes van een man in een elektrisch rolstoel geven te denken.
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Meer informatie:

www.deschildpad.nl van Stichting Handicap & Seksualiteit (S&H), telefonisch

spreekuur 043-328 85 38

www.stichtingsar.nl Stichting Alternatieve relatiebemiddeling (SAR), telefoon: 030

69 608 09 of in België: 049 570 00 5

www.pameijer.nl; SEB is onderdeel van Pameijer: email seb@pameijer.nl of

telefoon 010-466 35 9; alleen voor de regio Rotterdam

www.flekszorg.nl: doelstelling van Flekszorg is gelijk aan die van SAR en SEB maar

de prijzen liggen wel iets hoger, +/-€ 145,00 p/uur

www.intermobiel.com: website met veel informatie over seksualiteit speciaal

gericht op jongeren.


