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naMenS
Leden van de Staten-Generaal,

Vele duizenden ambtenaren, parlementariërs, medewerkers van de meest 
uiteenlopende organisaties, instellingen en politieke partijen, en tal van 
journalisten hebben de Troonrede telkenjare al dagenlang op papier of in 
het computerscherm, voordat de Koningin het stuk uitspreekt. Ze hebben 
de tekst Onder Embargo, zoals dat heet. Ze mogen het stuk lezen maar er 
nog niet openlijk hardop over praten. Dat geldt voor de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie evenzeer als voor de Socialistische Partij, voor 
zowel de Algemene Rekenkamer als de Chronisch zieken en 
Gehandicaptenraad, voor het NOS-journaal als voor MSweb. Maar dat de 
Koningin de rede zelf op de Derde Dinsdag van September helemaal gaat 
voordragen, dat heeft eigenlijk nauwelijks zin meer. 

Want wie het stuk nog niet heeft kan het binnen een paar minuten in het 
geheel terugvinden op Internet, Teletekst of in de krant. 
Daarom hopen we al geruime tijd dat de Koningin het eens zal wagen, af te 
wijken van het gebruikelijke, van het protocol. Dan had Haar optreden dit 
jaar heel wat korter, bondiger, duidelijker, logischer en vooral menselijker 
gekund. Voor ons had Zij namelijk mogen zeggen:

"Leden van de Staten-Generaal, 
De door Premier Balkenende geschreven Troonrede kent u al enkele dagen 
of kunt u anders vandaag nog in diverse media integraal raadplegen. Daarom 
zie ik er maar vanaf het stuk hier in z'n geheel voor te lezen. Wel maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik, u een paar dingen te zeggen.

In de eerste plaats wil ik u zeer danken voor uw blijken van medeleven in 
het afgelopen zittingsjaar bij het overlijden van mijn man, Prins Claus. En, 
geheel anders van aard, evenzeer voor uw warme reacties na de 
bekendmaking van de zwangerschap van mijn schoondochter Prinses 
Maxima.
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Dat brengt me op de passages in de Troonrede en de daarbij behorende 
departementale stukken waar het gaat over gezondheidszorg. Een- en 
andermaal staat er dat de Regering het van groot belang vindt dat die zorg 
in ons land toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar blijft. Voor iedereen, 
maar in het bijzonder voor chronisch zieken, mensen met een handicap en 
de financieel zwakkeren. Ik wil daarmee graag mijn instemming betuigen. 
Hoezeer ook bezuinigd moet worden, bij die bezuinigingen zal de medisch 
noodzakelijke zorg waar mogelijk moeten worden ontzien.

Becijferd is dat de gemiddelde gebruiker van zorgvoorzieningen als gevolg 
van de Kabinetsplannen in de toekomst meer dan duizend euro per jaar 
extra zal moeten betalen. Die toename zit met name in de stijging van de 
kosten van fysiotherapie, die van de zelfzorgmiddelen, tandartshulp en die 
van het zittend ziekenvervoer. Het zal duidelijk zijn dat voor chronisch 
zieken, gehandicapten en voor degenen onder de zorgvragenden met een 
laag inkomen, een speciale maatregel onontkoombaar is ter volledige 
compensatie van de voorziene kostenverhogingen.

Voor het overige geldt onverkort de Troonrede van vorig jaar. Toen zei ik al 
dat er sprake is van een achterblijvende kwaliteit in de zorg en dat de 
Regering uitgaat van solidariteit tussen mensen met verschillende 
leeftijden, gezondheidsrisico's en draagkracht. Dat uitgangspunt bracht de 
Regering er indertijd al toe uit te spreken, dat in de zorg de behoeften van 
de patiënt centraal zullen blijven staan en dat de wachttijden op zorg zullen 
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moeten worden verkort. Tevens sprak de Regering uit dat onder anderen de 
ziektekostenverzekeraars zullen worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid voor een aandeel in de financiering en sturing van de 
gezondheidszorg. Die koers zal de Regering onveranderd blijven volgen, 
want wat toen gold, geldt nu nog steeds.

Leden van de Staten-Generaal, 
Zoals u kunt terugvinden in de rede van Premier Balkenende, constateert de 
Regering dat de internationale en nationale ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar de onzekerheden in ons dagelijks bestaan hebben doen 
toenemen. Dat de teruggang van de economie ook in Nederland in alle 
scherpte voelbaar is geworden en dat de Regering zich in dit kader grote 
zorgen maakt om de cohesie in onze samenleving. De regering onderkent 
deze onzekerheden en problemen, ziet het als haar opdracht om meer 
perspectief te bieden en acht het van groot belang dat het voorgenomen 
beleid in overeenstemming met de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk 
wordt omgezet in concrete uitvoering.

Met haar voorstellen wil de regering onder meer de sociale samenhang in 
ons land versterken. Daarbij legt de Regering hier en daar de klemtoon op 
de eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners. Maar versta dat niet 
onjuist: het kan daarbij niet anders zijn, dan dat de zwakkeren, de 
chronisch zieken en de mensen met een handicap altijd op extra steun van 
de Regering moeten kunnen blijven rekenen. Dat geldt natuurlijk ook voor 
mensen die door ziekte of handicap niet of niet goed meer aan het 
arbeidsproces kunnen deelnemen. Zij moeten verzekerd kunnen blijven van 
een permanente inkomensbescherming.

In het besef dat al de gewenste resultaten alleen te bereiken zijn met 
gemeenschappelijke inspanning van alle geledingen van de samenleving ziet 
de Regering uit naar een vruchtbaar overleg. Op u rust een 
verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door 
het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods 
zegen voor u bidden".

Een idee wellicht voor volgend jaar, Majesteit?

de Redactie
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Onderzoek

MSzien 2003 nr. 5

Chris Veraart in hoofdrol;

Nieuw campagne MS Research

MS Research is een nieuwe campagne begonnen om donateurs te 
werven. "Onderzoek is heel hard nodig, want als we niets weten, 
kunnen we ook niets doen", zo meldt directeur Dorinda Roos. De 
neurologen prof. Chris Polman en dr. Rogier Hintzen zijn het 
hartgrondig met haar eens: "We hebben meer geld nodig om het MS-
onderzoek in Nederland vorm te kunnen blijven geven". Uitspraken die 
zijn verwerkt in brieven, advertenties en radio- en tv-spots. Met een 
opvallende hoofdrol voor Chris Veraart, advocaat, schrijver en al 
geruime tijd MS-patiënt.

Door: Raymond Timmermans

Medicamenten als interferon, glatirameer, mitroxantrone... Bekend is al dat 
ze allemaal wel iets helpen tegen multiple sclerose. "Maar om MS de 
definitieve slag te kunnen toebrengen moeten we nog veel meer weten en 
dus nog veel meer onderzoek doen". Aldus prof. Chris Polman van het MS-
Centrum van de Amsterdamse Vrije Universiteit, en dr. Rogier Hintzen van 
het ErasMS, het Rotterdamse MS-centrum, in de najaarsnieuwsbrief van 
MS Research.

Polman en Hintzen zijn al jarenlang nauw betrokken bij al wat met MS te 
maken heeft. En in hun directe nabijheid nog tientallen andere 
onderzoekers en inmiddels permanent wel zo'n duizend verschillende 
mensen met MS. Het is duidelijk dat daar veel geld mee is gemoeid. In het 
nu lopende jaar maar liefst 3 miljoen euro van MS Research voor 37 
verschillende onderzoeksprojecten.

Om daarvoor geld in te zamelen heeft de stichting MS Research in haar 
campagne als onderliggend thema gekozen voor "een emotie die zowel 
kenmerkend is voor het leven van mensen met MS als voor het onderzoek 
zelf: onzekerheid". En die onzekerheid over het onderzoeksgeld is dan op 
zich weer slecht voor de mensen met MS zelf, zo redeneert Dorinda Roos.

http://www.msweb.nl/nl/mszien/mszien5onderzoekveraart.htm (1 van 6) [23-10-2003 11:32:27]

MSzien

Een probleem bij het inzamelen van geld is, dat veel mensen er geen idee 
van hebben wat MS eigenlijk is. Om daarin verandering te brengen heeft 
Dorinda Roos radio en tv-spots laten maken. De Nederlandse zenders gaan 
die naar eigen keus en behoeften en geheel gratis verwerken in hun 
reclameblokken.

Barend, Van Dorp, 
Mulder en Maartje
De vermaarde 
omroeppersoonlijkheden
Frits Barend, Henk van 
Dorp, Jan Mulder en 
Maartje van Weegen 
hebben belangeloos 
meegewerkt aan de 
spots. Evenals de 
hoofdrolspeler: de 
advocaat Chris Veraart - 
nog steeds actief als 
strafpleiter terwijl hij al 
een kwart eeuw een 
progressieve vorm van MS heeft. Chris is onder meer bekend van zijn 
columns op MSweb en zijn boeken.

Het script:
Frits Barend: "Bij ons aan tafel Chris Veraart, schrijver van het boek Valse 
Zeden. We gaan met u ja/nee doen".

Henk van Dorp: "Verschijnt er volgende week een column van uw hand, 
waarmee u heel Nederland op z'n kop zet?

Chris: "Dat zou ik niet weten".

Henk van Dorp: "Ja of nee graag".

Chris: "Dat kan ik niet zeggen".

Frits Barend: "Er zijn twee boeken van u verschenen, Ja kun je krijgen en 
Spelen met vuur. Komt daar een vervolg op?"

Chris: "Wellicht, maar..."

Frits Barend: "Nee, ja of nee!"
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Henk van Dorp: "Gaat u volgend jaar naar het boekenbal?

Chris: "Dat weet ik echt niet".

Frits Barend: "U zit in een rolstoel... bent u volgend jaar helemaal 
verlamd?"

Chris: "Eh... Ik zou 't... Ik zou het niet weten".

En dan komt de stem van Maartje van Weegen: "Als je multiple sclerose 
hebt, weet je één ding wel zeker: morgen kan het slechter met je gaan. 
Steun daarom de stichting MS Research in Voorschoten, Giro 6989. Want, 
als we niets weten kunnen we ook niets doen".

Toneelspelen
Chris praat honderduit over de spots, in zijn 
rolstoel, zijn Quicky, in zijn huis in het Noord-
Hollandse Bergen. Een huis met het opschrift 
Bornholm - een verwijzing naar de eerste eigenaar, 
een kapitein wiens geliefdste eiland Bornholm was, 
in de Oostzee. Het is half elf. Verpleegkundige 
Rimke vertrekt net.

"Ik vind dat zo leuk om te doen. Mag graag 
toneelspelen. Zo was ik er ook heen gegaan, met 
het idee: ik speel toneel. Ook al omdat ik van 
mezelf vind dat ik helemaal niet zo iemand ben die 
het niet weet. Ik weet alles best. Als je mij 
vraagt: wanneer komt je volgende boek uit? Zeg ik: 
volgend jaar. Als je mij vraagt: ga je naar het boekenbal? Zal ik zeggen: 
nee, want zo'n belangrijke schrijver ben ik niet. En of ik volgend jaar 
helemaal verlamd ben? Nee dat denk ik niet, al ga ik wel langzaam achteruit. 
Dat zouden mijn echte antwoorden zijn. Precies. Ik heb toneel zitten spelen 
en dat vind ik heel leuk".

Zijn verhalen zijn doorspekt met ontelbare opmerkelijke kleinigheden, 
details die hem zeer bezig houden en merkbaar boeien. "Weet je dat ik hier 
een nieuw klinkerpaadje heb. Het mooiste van heel Nederland. Wat heet: 
van heel de wereld. En ik kan er met mijn rolstoel heel gemakkelijk 
overheen. Veel beter dan over het grind dat ik had. Wat ik daar al niet mee 
heb meegemaakt wil je niet weten. Afgebroken wieltjes, uren vast in de 
brandende zon, ga zo maar door".

Schrijft zulke zaken sinds enkele jaren op in korte verhalen. Columns, 
anekdotes, belevenissen. Uitgegeven door de Haagse uitgeverij BZZTÔH. 
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Zijn eersteling Ja kun je krijgen is bijna toe aan de derde druk. Er zijn al 
zo'n 4000 exemplaren van verkocht. Hij beschrijft daarin vooral 
humoristische situaties waarin je als advocaat met MS kunt terechtkomen. 
Afgelopen voorjaar kwam daarop een vervolg: Spelen met vuur. En zoals hij 
zelf al zei: volgend jaar wil hij een derde boek gereed hebben. Bovendien 
verschijnt bij BZZTÔH de tweede druk van zijn eerder elders uitgegeven 
juridische boek Valse Zeden. Over niet-terechte aangiften van 
zedenvergrijpen. 'Valse Zeden' beschrijft, aan de hand van diverse zaken 
waarin Chris Veraart zelf als advocaat is opgetreden, het opblazen van de 
aanklacht in dit soort aangelegenheden, de 'scoringsdrift' van de politie, de 
veramerikanisering van het openbaar ministerie, de vooringenomenheden en 
de 'professionele onkunde'. Volgens de najaarsbrochure van BZZTÔH "een 
must voor onterechte beschuldigden, zijn omgeving en iedereen die 
beroepsmatig met seksualiteit te maken heeft".

Druk aan de keukentafel
Een juridisch specialisme waarmee Chris zich trouwens nog steeds bezig 
houdt. "Ik heb het nog zo druk... Niet in de rechtszaal zelf meer, maar 
vooral hier aan mijn keukentafel. Ik heb hier eigenlijk een grote 
adviespraktijk. Ik heb mijn vak nu zo ingericht dat ik het hier kan blijven 
doen. En dat vinden mensen die recht zoeken in dit soort zaken eigenlijk 
best fijn, merk ik. Je zult maar vals beschuldigd zijn. Dan is het heel 
prettig dat je je verhaal gewoon bij iemand thuis aan de keukentafel kunt 
vertellen".

Televisie en radio zijn hem heel vertrouwd. De laatste jaren is hij al 
meermalen gevraagd, vooral als het om zijn vakgebied gaat. De mooiste 
herinneringen heeft hij aan een programma met Sonja Barend. "Ik heb haar 
zelfs aan het blozen gekregen. Doordat ik zei: Hoe kun je nou zeggen dat 
het leven beroerd is als ik met jou mag praten? Ik heb dat ook in een van 
m'n boekjes beschreven".

Hetzelfde gevoel van 'leuk-dat-ik-dit-mag-doen' had hij bij de spots, zegt 
hij. De opnamen hadden plaats op vrijdag 30 mei. "Werd tegen twaalf uur 's 
middags pas opgeroepen. Voor diezelfde avond. Rolstoeltaxi geregeld. 
Moest om negen uur in de studio zijn. We hadden van negen tot uiterlijk 
half elf, want daarna zou de normale uitzending van Barend en Van Dorp 
beginnen. De laatste uitzending van het seizoen".
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In totaal zijn er vier 
opnames gemaakt. "In de 
laatste twee loopt Jan 
Mulder geïrriteerd weg, 
een handelsmerk van hem. 
Maar dat hebben ze 
weggelaten. Kennelijk 
omdat de spot al hard 
genoeg was".

Maar dan de werkelijkheid
Toneel dus. Maar dan de 
werkelijkheid. Chris 
ervaart aan den lijve dat hij het ene fysieke probleem nog niet heeft 
opgelost of het andere dient zich al weer aan. Het knaagt zichtbaar aan 
hem. Hij realiseert zich die werkelijkheid pas goed, als hij de tv-spot in zijn 
definitieve vorm thuis ziet.

Intussen is hij inderdaad, zoals hij voorspelde, lichamelijk weer wat 
achteruit gegaan. "Proberen te gaan staan... dat heb ik opgegeven. Ik ga nu 
alleen nog af en toe naar een fysiotherapeut. Die gaat dan mijn spieren 
rekken. En dat doet een pijn! Dan lig ik daar en roep ik door de hele 
praktijk: ik beken, ik beken; ik geef alles toe; ik heb het gedaan. En dan 
bescheuren die mensen het".

Geconfronteerd met zijn spot, als een spiegel. "Want ik weet maar één ding 
écht zeker: als je MS hebt geldt, dat je niets met zekerheid kunt 
aankondigen of beloven. Dat je eigenlijk altijd moet zeggen: ik zou het niet 
weten... Ja, daar lijd ik onder. Je probeert alles onder controle te houden, 
maar dat lukt niet... je probeert energie over te houden, maar dat kun je 
vergeten. En wat blijkt? Ik kijk naar dat filmpje en ik denk: verdomd het is 
waar. Ik weet het allemaal echt niet! Ik zeg eigenlijk altijd het omgekeerde 
van wat ik meen. En dan ga ik nog meer twijfelen. Ik ga me meer en meer 
realiseren dat mijn leven zo echt is. En ik krijg dus steeds meer haast. Ik 
wel immers nog zoveel doen. Dat trek ik niet".

Zijn handen trillen als hij het vertelt.

Hij legt de laatste hand aan zijn nieuwe boek. Over het leven met MS. Het 
leven met mensen zonder MS. Over zijn vrouw Willemijn - van wie hij sinds 
enige jaren gescheiden woont. Over zijn kinderen en kleinkinderen, voor wie 
hij een steeds belangrijkere plaats lijkt te gaan innemen. Over zijn vriendin 
Monique, die hem geregeld komt opzoeken. Over het leven in zijn 
algemeenheid...
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"Eerst wilde ik het noemen Zand Erover. Toen bedacht ik: de Gevangene van 
Bornholm. Maar nu heb ik een veel betere titel: Ik zou het niet weten. Dat 
is het antwoord dat ik voortaan altijd kan geven... Ik zou het niet weten"....

terug naar overzicht MSzien
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Ik wil niet zielig overkomen 

Ellen Westhoek, een ontroerende clown

Ik wil beslist niet zielig overkomen, beklemtoont Ellen (1961). En zielig 
is wel het laatste waar je aan denkt, als je Ellen ontmoet. Een jonge, 
sprankelende spraakwaterval, dat beeld roept Ellen op. Maar in het 
gesprek merk je ook de enorme wilskracht die Ellen moet hebben om 
haar keiharde strijd tegen haar progressieve vorm van MS vol te 
houden. Met veel steun van familie en andere mensen om haar heen. 

Door: Nora Holtrust
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Middenin de 
drukke Randstand, 
ligt het oude dorp 
Zoetermeer. Daar 
is Ellen Westhoek 
geboren en 
getogen en daar 
woont ze nog 
steeds. Grootvader 
van moederszijde 
had er zijn garage 
annex taxibedrijf 
en moeder reed, 
bij voorkeur 's 
nachts, de taxi. 
Vader werkte 
sinds zijn 
veertiende in de 
van oudsher 
bekende
margarinefabriek
van Brinkers. 

Zelf leerde Ellen het vak van bloembinden. De winkel waar ze werkte, ligt 
een paar honderd meter verderop. Ellen, in maart dit jaar verhuisd naar een 
volledig aangepaste woning, ook in het oude dorp, noemt zichzelf een doe-
mens en "nu ik niks meer kan, doe ik het maar met praten. Mijn familie zegt: 
je moet eens ophouden met de clown te spelen. Maar ja, dat kan ik gewoon 
niet, want dan zie ik het verdriet in andermans ogen. Dus denk ik, als ik nou 
maar vrolijk doe, dan blijft de rest ook vrolijk". 

Ellen en haar drie jaar oudere zus, hebben een leuke jeugd. Nooit ziek 
eigenlijk. "Met mijn zus kan ik het nog altijd heel goed vinden. Daar komt 
niemand tussen. Moeder werkte, dat was wel bijzonder in die tijd. Maar wij 
merkten er weinig van. Ze werkte vaak 's nachts of we gingen naar Oma, die 
tegenover ons woonde". 

Als ze 22 is trouwt Ellen met Wim, regelrecht vanuit het ouderlijk huis. Een 
jaar later wordt Daniël geboren en drie jaar later Lieselotte. "Ik bleef één 
dag in de week werken. Wim was druk met werk en studeren en ik vond het 
fijn om thuis de boel goed draaiende te houden". 

Krukken
"Ziek was ik eigenlijk nooit maar ik had wel eens rare dingen. Bijvoorbeeld 
dubbelzien. Ik herinner me dat ik eens een tijdje met krukken heb gelopen 
omdat mijn benen niet werkten. Maar ja, dat ging altijd weer snel over. Ik 
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was wel vaak moe. Verder liep alles gunstig bij ons. De kinderen gingen goed. 
Maar, als ik er dieper over nadenk, dan had ik vroeger misschien toch al wel 
MS".

Alles ging dus goed in huize Westhoek, tot anderhalf jaar geleden, toen 
Ellen met slapende handen en een slapende buik wakker werd. De huisarts 
dacht nog even aan een tekort aan vitamine B-12 maar na een week stuurde 
hij haar door naar de neuroloog. "Met de neuroloog, dokter Strikwerda, ben 
ik echt heel blij", vertelt Ellen. "Hij verdiept zich echt in MS. Na een paar 
testen was het binnen vier weken rond. Ik zie hem daar nog zitten. Hij wou 
het helemaal niet zeggen. Hij zei: ik moet je wat zeggen maar ik vind het 
gewoon niet leuk". 

Kort daarop valt één kant van haar lichaam uit. "Dat was einde oefening. Ik 
kon niet eens meer lopen. Later is dat nog wel een beetje teruggekomen. 
Tot een half jaar na de diagnose heb ik nog kunnen lopen, binnenshuis dan. 
Mijn zus en Wim hadden toen al door dat het niet meer goed zou komen. 
Zelf dacht ik nog een hele tijd: wat pilletjes en wat poedertjes en dan gaan 
we weer. Maar nee dus. Van de laatste anderhalf jaar heb ik driekwart jaar 
in het ziekenhuis gelegen. Strikwerda heeft echt van alles geprobeerd maar 
niets helpt". 

Naar de maan 
Wim valt Ellen bij: "Dat valt me eigenlijk wel ontzettend tegen. Ze zijn 
tegenwoordig zo knap. Ze kunnen naar de maan, en noem maar op. Maar van 
zoiets als MS, daarvan weten ze nog niet eens waar het vandaan komt". 

Nadat de dokter op 22 januari 2002 de diagnose heeft verteld, drukt de 
MS een steeds grotere stempel op het leven van Ellen én op dat van het 
hele gezin. Toen ze deze zomer nog een keertje met z'n vieren naar 
Frankrijk gingen, was dat voor zoon Daniël een enorme confrontatie, de 
afhankelijkheid van zijn moeder. Daar had hij het heel moeilijk mee. 
Maar Ellen zou Ellen niet zijn geweest als ze hem niet zou hebben verteld 
dat hij "zijn eigen leven moet leven, want dat zijn leven gewoon door moet 
gaan. Mijn dochter speelt meer de clown. Die lijkt meer op mij. Maar ja, dat 
is natuurlijk ook een vorm van overleven. Ik wil positief blijven, alleen wordt 
het me zo moeilijk gemaakt. Dat vind ik zo zwaar". 
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Samen met Wim komt Ellen 
net terug van een reisje 
naar een 
vakantiebestemming met 
aangepaste huisjes in de 
Algarve*. Een echte 
aanrader volgens Ellen, als 
je tenminste tegen vliegen 
kunt. "En ook echt nodig. 
Anderhalf jaar geleden zijn 
we in een stroomversnelling 
geraakt. Ik speel de clown 
en hij ook. Thuis probeer je 
elkaar te ontzien. Nu 
kwamen we elkaar tegen en 
hebben we echt goed 
kunnen praten. Ik had het 
idee dat hij alleen maar bij 
me blijft omdat ik ziek ben. 
Wat heb je aan zo'n vrouw 
die niet eens meer alleen naar de WC kan en ga zo maar door". 

Helaas viel het vliegen nogal tegen. "Ik had tijdens de hele vlucht een 
enorme druk op mijn hoofd. Op de heenreis dacht ik nog dat ik me te druk 
maakte. Maar de terugreis was even erg. Ik denk niet dat ik dat er nog een 
keer voor over heb. Maar verder was het daar heerlijk. De mensen staan 
daar echt 24 uur per dag voor je klaar. Natuurlijk, kon ik daar ook niet veel 
maar de mensen zijn er zo aardig. Wim wilde mij verzorgen. Hadden we 
even geen vreemden om ons heen. Maar dan toch na een paar dagen bellen 
of je het echt geen hulp nodig hebt".

Boterham
Terug uit de Algarve, gaat Ellen direct weer door naar het ziekenhuis. "Ik 
ging er vol goede moed naar toe. Van anderen hoor je dat ze na een Schub 
weer opknappen. In het begin trok ik me echt aan zulke verhalen op. Begrijp 
me goed, ik gun iedereen dat-ie opknapt, maar nu baal ik wel eens van die 
verhalen.
De neuroloog heeft me dingen verteld die je eigenlijk niet wilt horen. Ik 
verlang niet eens meer dat ik nog zou kunnen lopen, maar ik zou zo graag 
een boterham willen smeren, zonder dat-ie bij Wim op schoot belandt. We 
lachen daar wel om, maar het is gewoon niet prettig. 

De neuroloog heeft gezegd: Wat bij jou uitvalt, dat komt niet meer terug. 
Ik kan daar niets meer aan doen. Ik wil ook dat hij eerlijk is, maar ik vind 
het wel heel moeilijk. Ik ben er ook bang voor. In anderhalf jaar tijd van 
alles naar niets meer kunnen. De neuroloog heeft nog één patiënt zoals ik, 
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maar die heeft hier tien jaar over gedaan". 

Weer thuis, probeert Ellen de woorden van de neuroloog een plaatsje te 
geven. "Ik ben anderhalf jaar bezig geweest met overleven, nu moet ik weer 
gaan leven. En ik weet zeker: dat gaat me lukken ook. Ik strijd voor mijn 
man en mijn kinderen. Ik ben heus niet depressief, maar als het niet voor 
hun was, weet ik niet of ik nog zou strijden. 

Mijn neuroloog begrijpt dat heel goed. Hij staat overal voor open. 
Bijvoorbeeld voor lichttherapie, waar Annabella (forumvriendin van MSweb, 
red.) zoveel baat bij heeft. Ik wil ook minder morfine en daarom zijn we 
met wiet bezig. Maar wel samen met de neuroloog, want eigenlijk vind ik 
zoiets eng. Ik heb sowieso een fantastische medische staf om me heen. 

Toekomst
Ellen vervolgt: "Af en toe praat ik nu ook met een psycholoog en met haar 
werk ik aan een euthanasieverklaring. Zoals ik nu ben, wil ik nog wel dertig 
jaar voort. Dat mijn lichaam het niet doet, dat kan ik nog wel hebben. 
Hoewel ik de afhankelijkheid, alles moeten vragen, wel héél moeilijk vind. 
Maar als ik alleen nog maar op bed kan liggen, wil ik niet meer. 

Ook mijn geest moet vrolijk blijven. Ik wil absoluut niet depressief worden. 
Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik ben absoluut niet zielig en zo wil ik ook 
beslist niet overkomen, maar op het moment dat ik denk dat iets lukt, word 
ik steeds weer teruggefloten. Toch blijf ik er voor gaan. Zoiets als gaan 
schilderen bijvoorbeeld. Een kwast in mijn handen op een echt doek. Al 
maak ik maar drie strepen en al is het maar voor een half uur. Het gaat me 
gewoon lukken".

Een getuigenis die typerend is voor Ellen Westhoek, een optimist, een 
vrolijkerd, een ontroerende clown.
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* Wheeling around the Algarve, website www.player.pt.
Zie hierover de Vakantietips van de redactie in de rubriek Leven 

& MS.

terug naar overzicht MSzien
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MSzien 2003, nr. 5

Wetenschap

Vermoeidheid bij MS (2)

Vermoeidheid is een veel voorkomend verschijnsel bij MS. Afnemende 
energie blijkt maar liefst van 85 procent van de mensen met MS het 
leven te beheersen. MSzien besteedde in nummer 4 aandacht aan een 
uitgebreide verhandeling over dit thema in het Engelstalige blad MS in 
focus, het nieuwe orgaan van de internationale MS Federatie MSIF. 
Vandaag deel 2: de waarnemingen en adviezen van Kitty Harrison-
Hilhorst, een van de twee internationaal gecertificeerde MS-
verpleegkundigen die ons land telt.

Door: Raymond Timmermans

"Voor bijna alle mensen met MS is die typische MS-vermoeidheid het meest 
ongrijpbare ziekte-verschijnsel. Het is dagelijks merkbaar. Vaak de 
belangrijkste reden om te moeten stoppen met werken. Heel anders dan 
bijvoorbeeld incontinentie. Dat is ook zeer hinderlijk, maar met de juiste 
hulpmiddelen kun je er vaak mee verder. Met vermoeidheid is dat niet het 
geval".

Aan het woord is Kitty Harrison-Hilhorst, MS-
verpleegkundige in het Ziekenhuis Gooi Noord in 
Blaricum. Weet als weinig niet-patiënten hoe je 
kunt omgaan met de verschijnselen van MS. Zij 
behaalde namelijk onlangs het algemeen erkende 
internationaal diploma op haar vakgebied in het 
Engelse Harrogate. Heet sindsdien MS Certified 
Nurse en is daarmee, na Marco Heerings van het 
academisch ziekenhuis in Groningen, de tweede 
internationaal gediplomeerde in Nederland.

In het kort een paar gegevens over haar zelf: als Catherina Hilhorst 
geboren op 20 juli 1961 in het Noord-Hollandse Laren. Ook daar in 't Gooi 
opgegroeid. Havo, vwo, opleiding tot A-verpleegkundige en nu dus 
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internationaal MS-verpleegkundige. Studeert inmiddels 
verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Verbonden - 
geweest - aan vier ziekenhuizen of medische centra. Getrouwd met de 
Schot Thomas Harrison, die werkzaam is bij de anesthesiegroep van het 
Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Woont nu in Eemnes. Moeder van 
twee dochters, 13 en 10 jaar. Lid van de vrijwillige brandweer, om nog eens 
wat te zeggen.

Wat MS betreft een waarnemer en adviseur bij uitstek. Getuigt van haar 
manier van aanpak binnenkort in de najaarsnieuwsbrief van MS Research. 
Zegt daar over haar functie onder meer: "Wat ik vooral moet doen is 
luisteren. De mensen rustig laten vertellen van hun geschiedenis, zonder 
tijdsdruk. Dat geeft hun merkbaar een voldaan gevoel. Eindelijk iemand die 
het begrijpt, hoor je ze denken. Zij geven aan waar het gesprek over gaat. 
Daarna stel ik nog die zaken aan de orde die niet aan bod zijn geweest. Ik 
probeer naast hen te staan, met het voordeel dat ik een professional ben en 
zo wat meer deuren kan openen dan de patiënt zelf. Ik draag suggesties aan 
en heb overleg met de revalidatie, ergotherapie, fysiotherapie".

Diverse soorten vermoeidheid
Net als eerder dit jaar de deskundigen in MS in Focus onderkent zij 
soorten van vermoeidheid. Maar eigenlijk geen twee, in de MSIF-publicatie 
aangeduid als primaire en secundaire vermoeidheid, maar daarbinnen nog 
diverse subsoorten en twee apart te onderscheiden categorieën: chronisch 
aanhoudende en acute vermoeidheid.

In de groep primaire vermoeidheid - het directe gevolg van de beschadiging 
van het centrale zenuwstelsel - rangschikt Kitty Harrison als de drie meest 
voorkomende soorten:

● uitputting die niet direct het gevolg is van een bepaalde zware 
activiteit maar haast als vanzelf ontstaat;

● kortsluiting, een soort vermoeidheid die zich laat merken na een 
inspanning in een bepaalde spiergroep, bijvoorbeeld in een arm en een 
hand na het schrijven van een brief;

● vermoeidheid na warmte, zoals na het nemen van een warme douche 
of bad, of in de zomer als het warm is, en zelfs na warm eten.
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Voor wat de groep secundaire 
vermoeidheid betreft sluit zij zich 
aan bij MS in Focus: vermoeidheid die 
niet noodzakelijkerwijs te maken 
heeft met MS maar met andere 
factoren die soms wel door MS 
worden veroorzaakt. Als voorbeelden 
noemt ze slaapstoornissen, infecties, 
depressies, medicijngebruik, zware 
fysieke inspanningen vanwege veranderende mobiliteit, omgevingsfactoren 
die inspanning vereisen, zoals slecht licht, werktemperatuur.

En dan onderscheidt ze bij vermoeidheid bij MS ook nog eens twee 
afzonderlijke categorieën: chronisch aanhoudende vermoeidheid en acute 
vermoeidheid. "We hebben het over chronische vermoeidheid als van 
vermoeidheid sprake is gedurende tenminste de helft van de dag en als dit 
al langer dan zes weken het geval is. We spreken van acute vermoeidheid als 
die nieuw is voor de patiënt of als sprake is van een opmerkelijke 
verergering in de afgelopen zes weken".

Of het voor de mens met MS zelf veel verschil maakt... "Nauwelijks. Beide 
categorieën hebben een beperking van de dagelijkse activiteiten en een 
beperking in de kwaliteit van leven tot gevolg. Het enige verschil is dat we 
sommige vormen van vermoeidheid met medicijnen denken te kunnen te 
bestrijden. Dit is niet makkelijk overigens omdat door de schade in het 
centrale zenuwstelsel de normale middelen tegen vermoeidheid moeizamer 
reageren. Er loopt een onderzoek naar het middel Modifanil, ook wel 
aangeduid als Modiodal. Maar als alle geneesmiddelen hebben ook deze 
bijwerkingen: misselijkheid, opgejaagd gevoel, hoofdpijn".

Rust
Is er dan buiten die medicijnen niets aan te doen? Kitty Harrison: "Bij 
gewone vermoeidheid helpt het om even te rusten of totaal iets anders te 
gaan doen. Als ik moe thuiskom van mijn werk en ik ga sporten, voel ik mij 
vaak weer fit. Dit komt door de aanmaak van endorfine. Bij MS is deze 
functie gestoord. Dus dat wat anders doen lukt niet. Maar rust wel. En dan 
vooral rust vóór de vermoeidheid op zijn ergst is. Want dan herstel je het 
snelst".

Bij mensen met MS met klachten over hun vermoeidheid zal zij overigens 
altijd eerst proberen na te gaan wat de vermoeidheid veroorzaakt. "Een 
dagindeling van activiteiten geeft inzicht in het zwaartepunt van 
activiteiten. Misschien kunnen bepaalde activiteiten wel op een ander 
tijdstip plaatshebben".
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Zij raadt haar patiënten altijd aan in elk geval - ook - tussen de middag rust 
te nemen. "Lees de krant als je het moeilijk vindt om te niksen".

Nog meer trucjes? "Daarvoor verwijs ik mensen vaak naar de therapeuten. 
Zo kan een ergotherapeut je leren, de energie zo optimaal mogelijk te 
benutten. En een fysiotherapeut kan per individu een trainingsprogramma 
opstellen, voor conditieverbetering en versterking van spiermassa. Als je 
spiergroepen juist gebruikt, als je ze versterkt, kan dit leiden tot minder 
vermoeidheid".

Ieder verschillend
Maar zoals bij andere verschijnselen bij MS is ook de ervaring van het 
verschijnsel vermoeidheid zeg maar bij iedere patiënt verschillend. "Maar 
hoe ernstig of mild ook, hoe grillig wellicht, voor alle mensen met MS geldt 
wat dit betreft onverminderd, dat ze gebaat zijn bij een regelmatig leven, 
een goede voeding en bij een zekere scholing op dit punt".

Die

scholing heeft als hoofdvak: leren omgaan met je vermoeidheid. "Dat zul je 
als je MS hebt zelf moeten doen, want je omgeving zal je daarin meestal 
niet helpen. Integendeel: vaak spreekt de omgeving op je in, om nog even dit 
of dat te doen. En dat komt doordat je omgeving meestal niets aan je ziet. 
Dan komt het er dus op aan, te leren NEE te zeggen, te vragen om hulp bij 
bepaalde activiteiten, accepteren dat dingen op een ander tijdstip ook 
gedaan kunnen worden. En maak zo nodig gebruik van hulpmiddelen, voeg ik 
er meestal aan toe. Hulpmiddelen zijn er om het leven aangenamer te 
maken. Om een spijker in de muur te slaan heb je een hamer nodig, met de 
blote handen gaat dit niet. Zo'n redenering kun je ook bezigen als je 
moeilijk kunt lopen: neem dan een rollator of een stok. Of als je het hebt 
over vermoeidheid door warmte: neem dan een zitje in de douche. Of 
moeilijk kunt traplopen: neem dan een traplift".

Maar ze realiseert zich dat dit in de praktijk vaak gemakkelijker gezegd is 
dan gedaan. Wat die hulpmiddelen betreft wil ze dan ook nog wel wat kwijt 
aan het adres van de overheid en de zorginstellingen. "Ik vind het 
schrijnend dat mensen soms heel lang op hun hulpmiddelen moeten wachten. 
Het feit dat ze meerdere keren gekeurd moeten worden, of meerdere 
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instanties moeten raadplegen voor een aanpassing van het een en ander, is 
de bureaucratie ten top. Mensen met MS hebben toch al vaak hun zelfbeeld 
moeten aanpassen en de angst voor reacties van de buitenwereld moeten 
overwinnen. Dan worden ze ook nog eens geconfronteerd met bijzonder 
logge organen als ze een hulpmiddel nodig hebben".

Tot zover Kitty Harrison-Hilhorst, MS Certified Nurse. Een 
verpleegkundige van een soort waarvan je er wel meer zou wensen. Als het 
aan haar ligt komen die er trouwens ook. "Bij de komende verkiezingen voor 
de examencommissie van Harrogate maak ik kans als commissielid gekozen 
te worden. Mijn doel is dan, om het examen in het Nederlands vertaald te 
krijgen, zodat Nederlandse verpleegkundigen het gemakkelijker kunnen 
afleggen. Voor mij was dat natuurlijk minder moeilijk dan voor anderen, 
omdat ik getrouwd ben met een Brit. Maar los daarvan: er zijn inmiddels 
ook al heel wat MS-verpleegkundigen die in Nederland hun opleiding hebben 
afgerond. En dat is natuurlijk ook al heel wat".

Waaraan zij toevoegt, dat volgens haar pas een echt ideale situatie 
ontstaat voor mensen met MS, als die altijd in de eerste plaats te maken 
krijgen met een MS-verpleegkundige. En dat die dan tevens de coördinator 
is van alle overleg in de directe zorgverlening, dus met de artsen en de 
therapeuten. "Ook als het gaat om hoe een symptoom als MS-vermoeidheid 
te bestrijden, kan het van belang zijn dat we daarover eerst toch nog even 
met zijn allen praten, met alle betrokken disciplines in het ziekenhuis. 
Daarbij wil ik graag de spin in het web zijn en tevens de advocaat van en 
voor de patiënt".

(wordt vervolgd)

terug naar overzicht MSzien
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MSzien 2003 nr. 5

We bellen elkaar regelmatig

MSzien wil graag van jonge mensen horen hoe het is om op te groeien 
als kind van een ouder met MS. Maartje (1975) is de derde in de rij 
die antwoord wil geven op onze vraag. Zij heeft enige tijd geleden haar 
baan als secretaresse opgezegd om rond te kunnen trekken in de 
Verenigde Staten. Dankzij Internet, een bericht van Maartje uit 
Amerika.

Door: Maartje Jorritsma

Dat mijn moeder MS heeft weet ik 
intussen al tien jaar. Zij hoorde de 
diagnose in 1993. In die tien jaar 
verandert er veel van je visie op die 
ziekte. Als je het net hoort, denk je dat 
het allerergste heel snel zal gebeuren. Je 
wilt er ook geen boek over lezen omdat 
het veel te confronterend is. En je moet 
zomaar op de raarste momenten huilen.

Maar na een tijdje weet je het een plekje 
te geven en leer je er mee omgaan. Ik 
moest in het begin vooral wennen dat de 
dingen die eerst heel gemakkelijk gingen, 
bijvoorbeeld een hele middag winkelen 
niet meer zo makkelijk gaan. Als je iets 
wilt ondernemen moet je er rekening mee houden dat het niet te ver lopen 
is. Je kunt er niet nog twee afspraken achteraan maken. Je kunt het min of 
meer accepteren dat je moeder MS heeft maar dat betekent nog niet dat 
bepaalde momenten niet moeilijk zijn.

Als ik een reclame op televisie zie over MS, voel ik dat toch altijd even. Of 
op dagen dat ik langs kom en zie dat het slechter gaat als drie dagen 
daarvoor en dat ik daar ontzettend weinig aan kan doen. Behalve proberen 
te helpen waar ik kan; een boodschapje doen, een huishoudelijk klusje.
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Wat ik ook moeilijk vind is dat je niet weet hoe de ziekte gaat verlopen en 
er geen medicijnen zijn waarvan je weet dat ze de MS kunnen genezen. Als 
ik met mijn moeder ergens heen ga en ik help haar met lopen zie je mensen 
toch altijd een beetje kijken. Ik stoor me daar niet meer aan, wij weten 
wat er aan de hand is.

Wat ik heel belangrijk vind is dat ik gelukkig goed met mijn moeder kan 
praten, dat we er zelfs af en toe grapjes over kunnen maken: 'als ik later in 
een rolstoel zit, blijven we wel vrienden hè'. Natuurlijk! We bellen elkaar 
regelmatig en de ene dag praten we wel over wat er minder gaat die dag en 
de andere dag niet.

Ik ben blij dat toen ik opgroeide mijn moeder nog geen MS had en we heel 
veel leuke dingen hebben kunnen doen. Ik vind dat mijn moeder het 
hartstikke goed doet; zoals ze met haar MS omgaat! En hoeveel ze nog doet 
voor de MS vereniging. Ik hoop dat het nog lang zo blijft zoals het nu is.

De kinderen van ouders met MS die ervaringen willen 
uitwisselen kunnen lid worden van de MSweb-mailgroep. 
Deze mailgroep is bedoeld voor kinderen vanaf 16 jaar. 
Meer informatie vind je in de rubriek: Trefpunt --> 
Mailgroepen.

terug naar overzicht MSzien
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Het Taborhuis:

Leren leven met MS

We kennen het allemaal. Je hebt MS en of je dat nou pas weet, of al 
een tijdje... je hoort van iedereen dat je ermee moet leren leven. 
Luisteren naar je lichaam is een opmerking die neurologen en 
psychologen graag maken. Maar in de praktijk van alledag blijkt pas hoe 
moeilijk dat is. Een oplossing kan zijn om met iemand te gaan praten, 
of yoga of ontspanningstherapie. Het Taborhuis in Nijmegen combineert 
beide vormen en je kunt hier terecht voor alle begeleiding op psycho-
sociaal gebied.

Door: Hanneke Douw

Als je almaar moe bent of gevoelsstoornissen hebt, je 
slecht loopt, je je minder kunt concentreren. Als je 
ook geestelijk geen evenwicht meer vindt, je werk 
verloren hebt en ook de relaties met partner en vrienden totaal veranderd 
lijken. Als je opstandig wordt of het niet meer ziet zitten... dan is 
misschien het Taborhuis wel wat, in het prachtige Groesbeek bij Nijmegen.

Het Taborhuis bestaat sinds 1990. Het woord Tabor is afkomstig van de 
gelijknamige berg en staat voor licht en het hervinden van de eigen kracht. 
Het huis is opgezet als een plek waar mensen met kanker terechtkunnen 
voor begeleiding in het accepteren en doorléven van deze ernstige ziekte. 
William Yang en Ton Staps zijn de initiators van het eerste uur. Zij gaven 
van oorsprong 'psycho-energetische therapie' in het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen. Jaren later vestigde Yang zich in het Taborhuis. 
Inmiddels zijn daar nu zo'n elf therapeuten werkzaam.

Waren het aanvankelijk dus alleen mensen met kanker, na enige tijd diende 
zich ook mensen met MS aan. Eén van hen is Marja Morskieft, nota bene 
door haar neuroloog op het idee gebracht eens contact op te nemen met 
het Taborhuis. Haar neuroloog had in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
gezien wat 'psycho-energetische therapie' voor mensen kon doen die 
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moeten leren leven met een ernstige aandoening. MS is dat immers ook en 
wie weet zouden de therapeuten ook voor die groep patiënten iets kunnen 
betekenen.

Marja, een nuchtere Hollandse vrouw die niet 
lang daarvoor de diagnose MS had gekregen en 
last had van angstdromen en nachtmerries was 
blij met een neuroloog die eindelijk met haar 
mee dacht en maakte een afspraak met 
William Yang in het Taborhuis.

Combinatie van oefening en gesprek
'Psycho-energetische therapie' is een 
combinatie van gesprekken en meditatieve 
ontspanningsoefeningen. Dat klinkt wellicht 
zweverig maar als je kampt met MS weet je 
dat ontspannen heel moeilijk kan zijn. Je lijf 
luistert immers niet meer naar je en je hebt 
eerder de neiging het te negeren dan het te 
koesteren. Het vertrouwen is weg. Yang kan je door middel van gesprekken 
en oefeningen dan opnieuw eigen maken met dat lijf en je leren niet langer 
weg te lopen voor de pijn die het verval met zich meebrengt.

Je leven is niet zinloos geworden omdat je ziek bent, zo is de redenering in 
het Taborhuis, maar vaak moet je er wel een andere invulling aan gaan geven 
Wellicht is het nodig je eigen innerlijke kracht weer omhoog te leren halen.

Normaal sta je er niet bij stil, maar na het horen van een nare boodschap 
kan dat vertrouwen in eigen kunnen volledig weg zijn, je voelt je bedrogen, 
in de steek gelaten. Door middel van oefeningen wordt het je mogelijk 
gemaakt weer vriendschap te sluiten met dat lichaam, aldus Yang. Je lijf is 
zoveel meer dan alleen die ziekte, zo zegt hij.

Welkom voelen
Marja Morskieft vertelt dat ze zich vanaf het eerste moment welkom 
heeft gevoeld in het Taborhuis. Er werken nu dan ook twee therapeuten 
alleen voor mensen met MS. Ze hebben zich door middel van gesprekken 
met artsen en ervaringsdeskundigen de ziekte, en wat er allemaal bij komt 
kijken, eigen gemaakt.

"William Yang luisterde naar me en nam me serieus", aldus Marja. "Hij is 
inspirerend en verzint aan de hand van jouw eigen verhaal een aantal 
oefeningen. Ze nemen de oefeningen op band op, zodat je er thuis ook nog 
wat aan hebt". Inmiddels is Marja al lang niet meer in therapie, maar als ze 
het moeilijk heeft dan beluistert ze dat bandje en voelt ze de spanning 
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wegtrekken. Ze zit er dan, zoals ze zelf zegt, weer helemaal in, en voelt 
zich snel beter.

Het is met dit soort aanvullende 
behandelingen zoals met heel veel andere 
therapieën, ze zijn niet voor iedereen 
geschikt en sommigen zal dit verhaal te 
week en zweverig in de oren klinken. Van de 
andere kant een beetje inzicht in je eigen 
lichaam en hoe je om kunt gaan met MS in 
je dagelijks leven, het lijkt niet gek. Als dat 
dan ook nog kan onder gespecialiseerde 
therapeutische begeleiding in een prachtige 
omgeving, wat heb je te verliezen? De 
ziekte MS is immers - nog - ongeneselijk en veel artsen en zogenaamde 
deskundigen kunnen niks voor je doen.

Kosten van behandeling
De kosten voor een individuele behandeling in het Taborhuis van anderhalf 
tot twee uur kost 60 euro. Groepsbegeleiding kost 30 euro. Ook partners 
zijn welkom Let op: veel verzekeraars vergoeden de behandeling alleen 
onder de noemer psychotherapie. Kijk dus goed in de kleine lettertjes van 
je polis.

Wie meer wil weten over het Taborhuis kan bellen naar (024) 
6843620/6841915, van maandag tot en met vrijdag van 9.00-
1600 uur of kijken op www.taborhuis.nl.

terug naar overzicht MSzien
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MSzien 2003, nr. 5

Werken met MS (2)

Recht op de WAO?

Mensen met MS zullen mogelijk ooit arbeidsongeschikt worden. Over 
hoe dat arbeidsrechtelijk in elkaar steekt, gaat de serie WERKEN MET 
MS. Een serie met als oogmerk enig houvast te bieden aan mensen met 
MS, die over de combinatie MS en werk of arbeidsongeschiktheid met 
vragen zitten. In dit nummer van MSzien deel 2, over de WAO.

Door: Rien Schutjes*

Je hebt MS, maar ook nog steeds een betaalde baan. Hoe lang kun je 
daarmee doorgaan? In deel 1 van deze serie was het antwoord: zo lang 
mogelijk, zolang als dat maar enigszins kan. Maar als het dan niet meer kan? 
Dan krijg je soms te maken met de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO).

Let wel: soms. Want de stap van de ene fase in de andere is geen 
automatisme, ook niet voor mensen met MS. Anders gezegd: de diagnose 
MS op zich geeft nog geen recht op een volledige of gedeeltelijke WAO-
uitkering. Dat is volgens de huidige wetgeving zo en zal, voorzover nu is te 
overzien, ook in de nieuwe wetgeving zo zijn. Kernpunt is namelijk, dat 
uitkeringsrecht op grond van de WAO pas ontstaat wanneer je aantoonbaar 
inkomensverlies leidt door verlies aan het vermogen om inkomen te 
verdienen. Dit bepalen is een zaak van het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen, het UWV.

Om vast te stellen of je verlies leidt aan het vermogen om inkomen te 
verdienen gaat het UWV bekijken of dat niet alleen in je huidige werk zo is, 
maar of dat ook geldt voor mogelijk andere banen. Of er nog andere arbeid 
is die je zou kunnen verrichten en waarmee je zelfstandig inkomen zou 
kunnen verwerven, althans om te beginnen theoretisch. Op die manier 
bepaalt het UWV je nog resterende theoretische verdiencapaciteit.

De verzekeringsarts van het UWV registreert allereerst de beperkingen 
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voor wat betreft de belastbaarheid. De arbeidsdeskundige beoordeelt 
vervolgens daarmee de arbeidsmogelijkheden en dus die theoretische 
restverdiencapaciteit. Overigens zal de arbeidsdeskundige dan eerst nog 
eens nagaan in hoeverre de beperkingen het eigen werk - al dan niet 
gedeeltelijk - belemmeren en of daar op de werkplek wellicht wat aan te 
doen is. Maar kun je door je beperkingen geen werk niet meer verrichten, 
of duidelijk minder, dan komt er een wao-beoordeling aan de orde.

Passende en gangbare arbeid
Het gaat hierbij om de begrippen passende en gangbare arbeid. Het begrip 
gangbare arbeid is verankerd in het zogeheten Schattingsbesluit. Andere 
arbeid dan je huidige is volgens de wet gangbaar als die aan enkele door het 
UWV te hanteren criteria voldoet. Die criteria zijn bepaald in dat 
Schattingsbesluit. Het UWV hanteert bij die zogeheten theoretische 
schatting voorbeeldfuncties. Overigens zijn deze criteria bij de 
verschillende stelselherzieningen door de wetgever steeds verder 
afgezwakt, teneinde de kans op theoretische verdiencapaciteit te 
vergroten en dus de kans op een uitkering te verkleinen.

Bij mensen met een chronische ziekte of 
handicap gaat het echter niet alleen om 
gangbare, maar ook om passende arbeid. 
De gekozen voorbeeldfuncties moeten 
namelijk in jouw geval ook nog passend 
zijn, rekening houden met je krachten en 
bekwaamheden. Bij krachten gaat het om 
de beperkte belastbaarheid, zowel 
fysiek als psychisch. Bij bekwaamheden 
gaat het om je kennis en vaardigheden. 
Dit is heel belangrijk, omdat daarmee is vast te stellen of iemand in staat is 
mogelijk andere, aangepaste arbeid te doen.

De belangrijkste criteria zijn in deze procedure op dit moment dat sprake 
is van gangbare arbeid als er in de gekozen voorbeeldfunctie tenminste 7 
bestaande arbeidsplaatsen bestaan en als die functie in heel Nederland 
voorkomt. Vervolgens dienen tenminste drie verschillende voorbeelden van 
passende arbeid te worden aangewezen.

Theoretische verdiencapaciteit
De uitkomst van dat proces is het bepalen van je theoretische 
verdiencapaciteit. Is er een verschil tussen je oude, normale loon en die 
theoretische verdiencapaciteit, dan is dat bepalend voor je eventuele 
uitkeringsrecht in het kader van de WAO. Het UWV drukt dat verschil uit 
in een percentage van je laatst verdiende salaris.
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Kun je bijvoorbeeld geen enkele vorm van arbeid meer verrichten, dan 
bedraagt je inkomensverlies 100 procent. Je krijgt dan van overheidswege 
de maximale WAO-uitkering en die bedraagt 70 procent van je laatst 
verdiende loon.

Is de conclusie dat je nog 50 procent van je salaris kunt verdienen, dan is 
je verlies dus ook 50 procent en hoort daar een gedeeltelijke WAO-
uitkering bij en wel van 35 procent van je laatst verdiende loon. Het is voor 
degene die het aangaat dan wel van belang dat die voor de ontbrekende 
helft een betaalde baan heeft, het liefst bij de bestaande werkgever maar 
anders bij een ander. Het is namelijk het uitgangspunt dat je bij je eigen of 
andere werkgever tenminste je theoretische verdiencapaciteit realiseert. 
Mocht dat onverhoopt in de praktijk niet kunnen, dan resteert slechts de 
Werkloosheidwet, al of niet in combinatie met een gedeeltelijke WAO-
uitkering.

Het zal duidelijk zijn, dat het van belang is zo'n moment te voorkomen. En 
dat kan vaak alleen door op tijd, en dus zo spoedig mogelijk, te bezien of 
hervatting van passend werk bij de eigen werkgever mogelijk is. Naarmate 
dit later aan de orde komt, daalt de kans aanzienlijk op inpassing, 
reïntegratie, in ander werk.

Procedure
Tot zover de theorie. In de praktijk komt het erop neer dat je tegen het 
einde van de ziektewetperiode een aanvraagformulier WAO krijgt 
toegestuurd door het UWV, dat immers bekend is met jouw situatie. Pas na 
indiening van die aanvraag begint de procedure die kan leiden tot een 
uitkeringsrecht.

Het UWV begint daaraan overigens alleen als ook alle vereiste bijlagen zijn 
bijgevoegd. Deze bijlagen hebben met name betrekking op een 
verantwoording van de gepleegde inspanningen tijdens de ziektewetperiode 
om te komen tot een maximale werkhervatting. Hierbij gaat het om het 
zogeheten reïntegratieverslag met bijlagen, iets dat direct samenhangt 
met de Wet verbetering Poortwachter. Al die stukken moeten door de 
werkgever en de door hem ingeschakelde Arbodienst in overleg met jou zijn 
opgemaakt.

Is dat allemaal in orde, dan krijg je een uitnodiging van de verzekeringsarts 
van het UWV. Deze arts bepaalt dan vervolgens niet of je enig 
uitkeringsrecht hebt, maar wat je mogelijkheden zijn. De arts brengt aan 
de hand van een zogenaamde 'Functionele Mogelijkheden Lijst' je fysieke 
en geestelijke mogelijkheden met betrekking tot arbeid in beeld.
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Vervolgens stelt de 
arbeidsdeskundige vast of 
er op basis van de aldus 
vastgestelde beperkingen 
voorbeelden van passende 
arbeid aanwijsbaar zijn, wat 
dus de theoretische 
verdiencapaciteit is. Die is 
bepalend voor een eventueel 
uitkeringsrecht in het kader 
van de WAO.

Ander werk
Uiteraard heb je zowel met de arts als de arbeidskundige persoonlijke 
gesprekken over dit soort zaken en komt daarin alles uitgebreid aan de 
orde. Ook kun je intussen overleg hebben - in beginsel met je eigen 
werkgever - over eventueel ander werk, zelfs bij een andere werkgever.

Over die reïntegratie bij de eigen werkgever of aangepaste 
werkzaamheden bij een andere werkgever gaat de volgende aflevering in 
deze serie.

*Rien Schutjes werkt als gecertificeerd register-arbeidsdeskundige bij 
het UWV. Als vrijwilliger bij MSweb beantwoordt hij vragen over werk en 
sociale zekerheid van bezoekers van MSweb. De redactie heeft Rien 
gevraagd een serie over dit complexe onderwerp te schrijven voor MSzien. 
De eindredactie van deze serie wordt verzorgd door Raymond Timmermans.

Meer informatie op de volgende website:

www.bpv.nl website van het breed platform verzekerden en 
werk;

www.handicap.nl website van de ANGO, algemene bond voor 
gehandicapten;

www.socialezekerheid.nl officiële informatie over sociale 
zekerheidswetgeving;

www.waoplein.nl en www.lva-nederland.nl sites vanuit de 
belangenbehartiging;

www.fnv.nl en www.cnv.nl sites van de twee grootste 
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MSzien 2003, nr. 5

Met Persoonsgebonden Budget

Baas in eigen huis

In onze serie over hulpmiddelen deze keer een 'abstracte' voorziening. 
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is niet iets dat je ergens kunt 
kopen, maar een zak geld die het mogelijk maakt om je eigen hulp in te 
huren. Om baas in je eigen huis te blijven dus.

Door: Trudy Mantel

Velen van ons kennen de situatie: je wilt zo 
veel, maar je kunt zo weinig. 's Morgens na het 
douchen en aankleden moet je een poosje 
zitten. 's Middags een slaapje is hard nodig, 
Boodschappen doen is een onderneming waar je 
eerst een tijdje over na moet denken. Het lijkt 
wel alsof de dagen steeds korter worden; tijd 
en energie voor werk of andere activiteiten 
blijft er nauwelijks over. Je eventuele 
huisgenoten doen al zoveel en zij lijden ook 
onder de situatie, je wilt ze niet nog meer 
belasten.

Externe hulp
Dit is het stadium waarin wat externe hulp 
nodig lijkt. Vaak is een paar keer in de week 
hulp bij het douchen en aankleden al een hele 
verlichting. Ook iemand die af en toe je huis 
komt poetsen kan veel bijdragen aan een goede 
gang van zaken en dus aan je geluk. Zoals bij 
alle hulpmiddelen is het een hele stap om ertoe 
over te gaan, maar echt, het resultaat loont!

Er zijn twee vormen van externe hulp. 'In natura', waarbij de thuiszorg of 
wijkverpleging de hulp biedt. De zorgverzekering betaalt, na aftrek van een 
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inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de kosten hiervan. Je hebt er verder 
geen omkijken naar, maar kunt er ook weinig invloed op 
uitoefenen.Overigens heb je tegenwoordig wel de vrije keuze van 
thuiszorgorganisatie.

De andere manier is het Persoonsgebonden Budget, het PGB. Het PGB is in 
de jaren negentig ingesteld. Sinds 1 april van dit jaar is de regeling 
ingrijpend veranderd en hebben cliënten meer vrijheid gekregen. Het 
bedrag waarop een budgethouder recht heeft krijgt hij of zij in 
voorschotten per maand of kwartaal uitgekeerd, na aftrek van een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Zorgfuncties
Om in aanmerking te komen voor een PGB moet je, evenals voor hulp in 
natura, naar het Regionaal Indicatie Orgaan, het RIO. Zij bepalen of je 
voor een budget voor hulp in aanmerking komt en hoeveel hulp je nodig 
hebt. Ze kunnen een budget toekennen voor de volgende zorgfuncties:

● Huishoudelijke verzorging. Hulp bij het schoonhouden 
van het huis, wassen van kleding, boodschappen doen, 
eten koken en andere huishoudelijke taken.

● Persoonlijke verzorging. Hulp bij het opstaan en naar 
bed gaan, baden en douchen, aan- en uitkleden, eten en drinken, naar 
het toilet gaan.

● Verpleging. Verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging of 
het geven van injecties, zowel thuis, op de werkplek als op school.

● Ondersteunende begeleiding. Persoonlijke begeleiding bij het 
ondernemen van allerlei activiteiten in het dagelijks leven. De 
ondersteuning omvat bijvoorbeeld toezicht, praktische hulp en 
assistentie, thuis of buiten de deur.

● Activerende begeleiding. Persoonlijke begeleiding om 
zelfredzaamheid te herstellen of te vergroten. Hieronder valt 
bijvoorbeeld begeleiding bij het 'leren leven met een handicap', bij 
de organisatie van het huishouden en bij het opbouwen van een 
vriendenkring. Ook deze begeleiding kan gegeven worden in 
groepsverband.

● Tijdelijk verblijf. Logeerhulp, weekendopvang en vakantieopvang.

Elke zorgfunctie is ingedeeld in klassen. Dat zijn blokjes van meerdere uren 
of zelfs dagdelen per week. Hoe meer zorg, hulp of begeleiding iemand 
nodig heeft, des te hoger de klasse. Het is ook mogelijk om te kiezen voor 
een gedeeltelijk PGB; bijvoorbeeld de verpleging via de wijkverpleging en de 
huishoudelijke hulp via het PGB.

Wie voor een PGB kiest, krijgt van de verzekering te horen hoeveel geld hij 
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of zij kan verwachten. Daar gaat dan nog de eigen bijdrage vanaf. Mensen 
met een persoonsgebonden budget betalen een (maximale) eigen bijdrage 
van 17,75 procent van het bruto PGB. Hoe hoog de eigen bijdrage in de 
praktijk zal zijn, is - net als bij hulp in natura - afhankelijk van het inkomen, 
de leeftijd en de gezinssamenstelling. De rest van het budget krijgt de 
budgethouder in voorschotten per maand of per kwartaal uitgekeerd.

Mantelzorg
Het geld is er, nu de hulp 
nog. Dat is volledig de eigen 
verantwoordelijkheid van 
de budgethouder. Reguliere 
instanties, zoals de 
thuiszorg, kunnen de hulp 
leveren, maar ook andere 
organisaties of 
particulieren. Het is 
mogelijk een bedrag uit te 
betalen aan een huisgenoot 
of buur, zodat hij of zij tijd kan vrijmaken voor de zorg. Je kunt dus zelf 
bepalen wie er bij je over de vloer komt en wanneer. Wel moet je 
verantwoording kunnen afleggen over de besteding van het budget; je moet 
duidelijk maken dat het is gebruikt voor de doelen waarvoor het is 
toegekend. Er is echter een zekere vrijheid: als op een dag een 
winkelexpeditie belangrijker lijkt dan een schoon huis dan kan dat. Alleen 
niet extra, het huis blijft dan vuil. Budget is budget.

Een budgethouder is werkgever. Dat betekent dat de administratieve 
rompslomp ook voor zijn of haar rekening komt. Budgethouders die 
belastingen en premies inhouden voor hun hulpen, hoefden daar vroeger niet 
het hoofd over te breken, omdat de Sociale Verzekeringsbank dit 
automatisch deed. Nu moeten zij dat wel zelf regelen maar je kunt voor 
ondersteuning gratis terecht bij het Servicecentrum PGB van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). Onder bepaalde omstandigheden, als je volledig 
werkgever bent of vooraf belasting en premies int, kan de SVB zelfs de 
salarisadministratie verzorgen. Per Saldo, de vereniging van budgethouders, 
geeft over dit onderwerp veel informatie.

Herindicatie
Mensen die al een PGB hadden op 1 april 2003, hebben nog niet te maken 
met de nieuwe regels. Zij blijven gewoon op de oude manier werken totdat 
ze een herindicatie krijgen. Vanaf dat moment gaan ook zij over op het 
nieuwe systeem. Dit gebeurt uiterlijk op 1 januari 2006. 
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Informatie

Op de volgende websites is meer informatie te vinden over dit 
onderwerp:

www.pgb.nl De website van Per Saldo, de vereniging van 
budgethouders

www.svb.nl De Sociale Verzekeringsbank

www.pgb.cvz.nl Het college van zorgverzekeraars

www.minvws.nl Onder 'thema' biedt het ministerie informatie

terug naar overzicht MSzien
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