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MSzien  

naMenS
Twee miljoen Nederlanders veelzeggend verzwegen...
Je kunt je afvragen wat erger, hinderlijker, vervelender is. Dat er verkeerd, 
verwarrend, misleidend, vals over je wordt gesproken of geschreven... of helemaal niet? 
Als je erover nadenkt kost het weinig moeite die kwalificaties, met recente voorbeelden 
dicht bij huis, naast elkaar te leggen.  

Zo is elders in deze MSzien in het artikel 
‘Bezwaar maken tegen nieuwe regels kan helpen’ 
goed te onderkennen, welke gevolgen een 
verkeerde duiding kan hebben. ‘Gebruikelijke 
zorg’ staat toch gelijk aan ‘zorg als gebruikelijk’, 
zou je denken. Maar kennelijk niet voor het 
Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Daar kan een 
medewerker bij een herindicatie toevallig over 
het hoofd zien dat je man een zwaar 
hartpatiënt is, en alleen op grond van zijn 
aanwezigheid concluderen: “Dat betekent dat u 
geen huishoudelijke hulp meer krijgt”.  

Ooit bedacht waarom die hulp er voorheen dan wel was? 
Goed: verkeerd, maar met een beetje goede wil nog wel te herstellen. 

Verwarrend is bijvoorbeeld de nieuwe regeling voor het krijgen van fysiotherapeutische 
hulp, met name de financiële kant. Want kom je als chronisch zieke met MS nou wel of 
niet in aanmerking voor vergoeding van de fysio? Op dit punt is de regeling op 1 januari 
2004 gewijzigd. Vroeger kreeg je als regel minimaal 18 fysiotherapeutische
behandelingen per jaar vergoed. Op dit moment regelt de Ziekenfondswet dat langs die 
weg niemand meer fysiotherapie vergoed krijgt, behalve chronisch zieken en jongeren. 
Indien je nu als iemand met MS van een huisarts de verwijzing krijgt naar een 
fysiotherapeut, krijg je dat dus betaald... oh nee... behalve dan de eerste 9 
therapeutische zittingen van telkens twintig minuten. Daarvoor moet je rekenen op 9 
maal € 21,50.

Maar bij navraag blijkt dat dit vaak in de praktijk toch anders ligt, omdat de meeste 
mensen voor de fysiotherapeut ‘aanvullend’ verzekerd zijn. En dat is tamelijk standaard 
tegenwoordig. Alleen voor de meest armlastige medeburgers – onder wie veel 
allochtonen – geldt dat vaak niet, zo blijkt. Dus komen in diverse 
stadsvernieuwingswijken vele uitkeringsgerechtigden, minimumloners, allochtonen en 
met hen ook de fysiocentra plots in de problemen. Hetgeen op den duur niet alleen leidt 
tot onnodige fysieke pijn, maar ook financiële. Een volstrekt onbedoeld neveneffect van 
een maatregel die, zoals beleidsmedewerker drs. S. van der Scheur (College Voor 



Zorgverzekeringen, CVZ) ons verzekert “door de overheid toch louter om 
bezuinigingsredenen is getroffen”.  

Of de regeling overigens lang zo blijft is de vraag, want op 1 januari 2006 komt er een 
basis- verzekeringsstelsel voor iedereen en wie weet zitten daarin weer gewoon álle 
behandelingen fysiotherapie. Niettemin verwarrend; maar als je je tevoren goed op de 
hoogte stelt waarschijnlijk overkomelijk. 

Misleidend tot zelfs onbetrouwbaar zijn termen die vaak bij je opkomen als je minister 
Karla Peijs hoort praten over de zorg van de Spoorwegen voor gehandicapten. “De NS 
heeft een zorgplicht”, zo zei ze enkele maanden geleden in de Tweede Kamer, “als het 
gaat om vervoer van mensen met een handicap”. Zich daarbij een- en andermaal 
beroepend op het zogeheten Overgangscontract II dat de Staat heeft met de 
Nederlandse Spoorwegen. Maar wie dat contract opvraagt en daarin bijlage K raadpleegt 
treft er weinig zorgplicht voor gehandicapten aan. Alleen een soort van 
inspanningsverplichting ‘tot assistentie aan mensen met een handicap’ en dat geldt 
volgens dit stuk nog maar voor 71 stations – dat waren er toch ooit 107. En nergens is 
sprake van ‘plicht tot vervoer’.

Liegt Peijs dan?  
Nou ja, ze vertelt af en toe niet helemaal de waarheid, en sommige halve waarheden 
klinken nou eenmaal licht als leugens. 
- “Maar die zorgplicht staat in de concessie!”. 
- “Zal best, maar die concessie is er nog niet”. 
- “OK, maar wel in de maak”. 
Misleidend wellicht, maar niet definitief mis, kun je hopen. 

Vals is iets verkeerd voorstellen, bedrieglijk. Zoals laatst de journalisten Simone van 
Driel en Edwin Winkels in het Algemeen Dagblad, door het nadrukkelijk te hebben over 
het ‘omstreden’ onderzoekscentrum BPRC in Rijswijk. Daarmee op zijn minst 
suggererend dat er iets mis zou zijn met dit centrum, dat onder meer proeven doet in 
het kader van MS-onderzoek. Wat is daar mis aan? Het instituut doet uitsluitend 
onderzoek naar de introductie van nieuwe geneesmiddelen, vaccins en therapieën tegen 
ziekten. Omstreden is het BPRC alleen in die zin dat een aantal mensen - een kleine 
minderheid overigens - het nut ervan betwist omdat het BPRC proeven met dieren doet. 
Niet leuk - iedereen zou het anders willen - maar internationaal en wettelijk 
voorgeschreven.  

Het BPRC krijgt van Regering en overheid zowel juridisch als financieel steun en houdt 
zich, voor zover wij weten, volstrekt aan de Nederlandse Wet tot gebruik van 
proefdieren, de strengste wet op dit gebied in Europa. Kortom; als er in het kader van 
het BPRC iets omstreden is, is dat niet het centrum zelf. Een vals geluid dus, dubieus 
woordgebruik op zijn minst, maar naar je mag aannemen van voorbijgaande aard.  

Maar als er helemaal niets meer over je wordt gezegd... Zoals in de laatste Troonrede. 
Dat is pas pijnlijk. In die van 1999 hadden we nog een hele alinea: “Mensen hebben veel 
over voor een goede gezondheid. Ook zij die gehandicapt zijn of een chronische ziekte 
hebben, streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van hun leven. De investeringen in 
de zorg zijn erop gericht de vooruitgang van wetenschap en technologie aan patiënten 

ten goede te laten komen”. Sindsdien zijn we wel eens weggeweest, maar ook altijd weer 
teruggekomen. Maar nu lijken we definitief ingedeeld in de categorie ‘meest kwetsbare 
groepen’.

Zo zei Koningin Beatrix op gezag van haar Ministers na de aankondiging van nieuwe 
bezuinigingen in de Troonrede 2004: “De regering wil de meest kwetsbare groepen in de 
samenleving zo veel mogelijk ontzien”. Dat was het. En dan nergens uitleggen hoe dat 
ontzien precies gaat. Nauwelijks voor te stellen. Minister Hans Hoogervorst van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die zijn ene alinea moet inleveren voor de 
Troonrede, en dan beslist: “De chronisch zieken en gehandicapten deze keer maar niet”.  

Naar schatting bijna 2 miljoen Nederlanders veelzeggend verzwegen. 
Foute woorden zijn vervelend, maar bewuste weglating is vernederend. 

De Redactie, 22 oktober 2004 
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Voor mensen met MS:

Youp aan de slag

Zoals honderdduizenden Nederlanders stort ook de cabaretier Youp van ’t Hek 
geregeld geld op gironummer 6989 van de Stichting MS Research. Maar dit jaar wil 
hij het daar niet bij laten. Als MS Research-directeur Dorinda Roos zegt “Wanneer 
je nou eens van een voorstelling de hele opbrengst aan ons geeft” aarzelt hij geen 
moment. “Een benefiet voor jullie, dat doe ik”. En zo gaat Youp aan de slag voor 
mensen met MS.

Door: Hanneke Douw en Raymond Timmermans 

Zaterdag 4 september 2004. “Ik zie je tussen acht en 
half negen in Heeswijk-Dinther, De Kersouwe. Op de 
Galgenberg. Bij Youp en zijn Prachtige Paprika’s”. Als je 
hoort over een voorstelling in de openlucht in Nederland 
moet je hard lachen. Dat gaat dus niet door, denk je. 
Want het zal vast wel regenen. Mooi niet dus: een 
prachtige nazomeravond. 

Tussen acht en half negen bij Youp in De Kersouwe. Het 
klinkt als een spannende, geheime afspraak. En dat is 
het eigenlijk ook. Richting Den Bosch. Afslag 21, 
Helmond/Veghel. Straks heerlijk eten in een herberg in 
Berlicum, een paar kilometer westwaarts. Nu eerst de 
groene bordjes volgen in een dicht, Brabants bos. Kijken of je het kunt vinden. De 
Kersouwe... nooit van gehoord. Het navigatiesysteem van de auto trouwens ook niet.

Boer
Tenslotte wijst een hooiende boer de goede richting uit. Je rijdt het groen in en ziet niks 
tot er ineens midden in het bos een mannetje staat met een brilletje op. Even denk je dat 
het Youp zelf is. Raampje open; vragen naar het theater. Terwijl hij met zijn hand een 
cirkel maakt zegt hij: “Dat is hier!”. 

Wat zegt U? De man heeft geen haast. Hij leunt gemoedelijk in het open raam en is 
duidelijk niet van plan het gesprek snel te beëindigen Maar je voelt een bekend probleem 
opkomen: hoge nood. Je kapt het gesprek onmiddellijk af en rijdt uit het zicht. 
Uitstappen, broek op je hielen, je vasthouden aan het portier. Daarom houd je zo van de 
natuur sinds je MS hebt. Je zoekt een boom op, broek naar beneden en klaar is Kees.  

Maar juist op zo’n moment komt er een auto aan. De bijrijder komt je bekend voor... jawel 
dat mannetje. Maar de bestuurder... dat moet.... inderdaad: Youp zelf. Je probeert je nog 

De Kersouwe 

te verschuilen, maar of dat is gelukt? Wel opvallend trouwens hoe snel de twee doorrijden. 
Opgelucht laat je de natuur de vrije loop. Een verlossende plas in een nu eenzaam bos. 

Middeleeuwse plek 
Auto neerzetten op een open plek met los gras. Een middeleeuwse plek, lijkt het wel. Een 
ovalen amfitheater in de openlucht, met een twintigtal oplopende rijen. Ongenummerde 
stenen banken, zo te zien uitgespaard in een heuvelrug. De Galgenberg stellig.  

Een drie meter breed water, een vijver met links een bootje en middenin een bruggetje 
dat je kennelijk niet zomaar over mag. Aan de overkant een soort burcht. Hier en daar wat 
lichtpalen. Het plein ervoor is het podium. 

Aan deze kant van de vijver een groepje bekenden. Rolstoelers ook. Mensen met MS. 
Misschien toch niet echt een locatie die voor mensen met een handicap gemakkelijk is. 
Hoewel... uiteindelijk blijken hier vele gedienstige mannen te zijn die ervoor zorgen dat je 
op tijd op de eerste rij komt te zitten. 

Je bent zo te zien niet alleen. Maar dat deert niet. Je lost spoedig op in het donker. Opzij 
zie je nog net enkele bekenden, op losse, witte, tuinstoeltjes. Drie of vier rijtjes. Ook een 
goede plaats om alles te overzien trouwens. 

Licht uit
De zon is duidelijk onder, als je dat zo kunt zeggen. Het licht uit - de natuur doet het zelf. 
Hebben we Youps lichttechnicus Roan Lo-A-Njoe niet voor nodig. Aanzwellend 
tromgeroffel. Daar is’tie dan eindelijk. 

- “Een quiz. U kent dat wel. Spannend, spannend, spannend. De laatste vraag. Als u het 
juiste antwoord weet wint u tweehonderdduizend euro. Tweehonderdduizend euro... ik 
weet best, voor de eerste de beste nieuwslezer van het journaal een gewone 
bijverdienste... maar voor mij... 
- U bent er klaar voor? U krijgt dertig seconden voor het antwoord. Het is twee ton of 
niets. Daar komt’ie dan. 
- Hoe gaat het eigenlijk met je? 

Het zweet breekt me uit. Hoe gaat het eigenlijk met je? De seconden tikken weg. Om gek 
van te worden. Ik weet het niet... Ik weet het niet”. 

Geliefd 
Je gedachten dwalen af. Je maak je ogen klein en je tuurt deze unieke plek midden in het 
bos, dit natuurtheater langzaam langs. Een door cabaretiers geliefde plek, verzekert Youp 
je; in 1946 gebouwd. “De Kersouwe is voor de meesten van ons een tussenstation, maar wel 
een bijzonder tussenstation. Een plek die ons allemaal ontroert. Het bos, de natuur, de 
ruïne en het aardige publiek. De gemoedelijke flessen wijn, de harde Brabantse lach. Voor 
ons een mooi begin van een nieuw theaterjaar”. 

Hij begint er dus met die quizvraag. Een scène die je zelf bijna dagelijks meemaakt.  
- Je ziet er goed uit, maar hoe gaat het eigenlijk met je? 
Dan zeg je meestal maar wat. Dat er eigenlijk sinds de laatste keer dat je elkaar hebt 
gezien niet veel is veranderd 
- Wat een goed geluid. 



- Ik weet het niet. 

Oranje
Ruim dertienhonderd onbekende mensen rondom. Het is 
uitverkocht! Je eigen wereldje in het midden van het 
bos is vrolijk. Een klein groepje, maar zeer vertrouwd. 
Hé, Dorinda Roos, directeur van MS Research. In het 
oranje, net als enkele andere medewerkers van MS 
Research. De nieuwe huiskleur. 

Bij haar is het idee van dit feestje begonnen. Ze weet 
Youp van 't Hek over te halen hier een benefiet te 
geven voor MS Research en troggelt en passant ook nog 
eens honderd kaarten los, te verloten onder donateurs. 
Onder wie dus menigeen met MS. Het zijn uiteindelijk 
zo'n 130 vrijkaarten geworden. Een op de tien. Het 
geeft een vertrouwd gevoel. 

Joep
Op 28 februari 1954 in Naarden geboren als Joep van ’t Hek. Als het zevende en op één na 
jongste kind van Amsterdamse ouders, van wie vader directeur is van een
beleggingsmaatschappij. Vijf broers, twee zussen. Inmiddels is zijn naam veranderd in 
Youp. Een jonge vijftiger nu. 

Waarom dit, deze benefietvoorstelling? “Omdat ik vind dat het moet! Paar keer per jaar 
doe ik dit soort dingen. Toen ik met cabaret begon twintig jaar geleden, wilde ik de wereld 
verbeteren. En de enige die er beter van is geworden, ben ik zelf. Noem het ‘t dempen van 
schuldgevoel of wat dan ook, maar ik vind dat ik regelmatig zoiets moet doen”.

Het past kennelijk in Youps met grote regelmaat opduikende gevoel voor rechtvaardigheid 
of liever: afkeer van onrechtvaardigheid. Als het even kan ruimhartig jegens mensen die 
er niets aan kunnen doen dat ze het zelf niet zo goed hebben. Dus ook solidair als het gaat 
om mensen met een chronische ziekte als MS. 

Prachtige Paprika’s is de titel van zijn huidige theatershow. Met als rood draadje het 
verhaal van een verzonnen familielid, een godsvruchtige oom die zijn leven lang een 
paprikakwekerij heeft gehad in het Westland. Hij heeft jaren zijn uiterste best gedaan 
om de mooiste paprika's van de wereld te telen. “En ze zijn inderdaad prachtig”. De oom is 
inmiddels overleden en de twee zoons Sjef en Jan hebben de zaak overgenomen. En 
uitgebouwd. Het bedrijf is groter dan ooit. Alle soorten paprika’s kan je krijgen. Veredeld 
en genetisch gemanipuleerd. De gereformeerde jongens van toen rommelen openlijk met de 
schepping.

Filosoof
Youp filosofeert daarover met ooms weduwe Vera. Klinkt dan heel af en toe bloedserieus. 
Daarover aangesproken zegt hij: “Maar wat ik toch vooral nastreef is mensen een leuke 
avond bezorgen. Louter ontspanning. Knipoog naar de veel te veel dagelijkse ernst. En dat 
ik ze daarbij een beetje van mijn filosofie wil meegeven, dat zit in mijn ziel”. 

Youp van 't Hek 

Zo heeft hij inmiddels al elf theatersolo’s en drie oudejaarsconferences gemaakt. Vaak 
recht voor zijn raap, ongezouten. Grappig en spitsvondig. Voor de derde keer nu hier in De 
Kersouwe. Hoe lang en hoe vaak nog? “Als ik merk dat men me niet meer leuk vindt ga ik 
verzekeringspolissen verkopen. Kortom: dan stop ik”. 

Galgen 
Je begint met een graad of 28, maar het koelt snel af. Er staan onder parapluutjes wat 
lantarentjes zo te zien. Maar of het echt lantarentjes zijn? Galgen misschien? Hoge 
bomen rondom. Vooral dennen, vermoed je. Het melancholische geluid van een accordeon. 
Het bos kleurt van turkoois naar paars en wordt klam 

Youp spreekt voor deze Brabantse gelegenheid af en toe met een zuidelijk accent. Het 
blijkt zijn enige aanpassing aan deze buitengewone omgeving op deze buitengewone avond. 
Want zelfs zijn vertrouwde schimpscheuten richting Buckler-bier, oud-wethouder 
Oudkerk, de naakt schilderende overgangsschilderessen de negerpleisters en de 
zwakbegaafde Harry komen voorbij. 

Harry; je voelt je even ongemakkelijk. Je houdt niet van zulke stereotiepe verhalen over 
mensen met een beperking. Waarschijnlijk ben je er gevoeliger voor geworden sinds je 
zelf een handicap hebt. Maar dan nog. Het is stigmatiserend om iemand zo neer te zetten 
toch? Riekt een beetje naar ‘kijk mij nou eens leuk met de gek omgaan’. 

Youp zelf ziet het anders. Op de vraag of dit eigenlijk wel kan zegt hij: “Hard en zacht 
moeten elkaar nou eenmaal afwisselen, zowel qua toon als inhoud”. Zelfs grappen maken 
over mensen met een ziekte of handicap kunnen dan, of is dat dan toch over de grens? 
“Het is alleen de vraag of iets leuk is of niet”. Hij vindt van wel en de rest van het publiek 
ook. Dus? 

Een voorstelling met veel fraaie schaduwbeelden. Youp als spring-in-het-veld-silhouet. Je 
verstaat hem alsof hij vlak naast je staat maar je ziet hem slechts in steeds in elkaar 
overgaande donkerten. Het duidelijkst zijn nog zijn brilletje, zijn bretels en gymschoenen 
te herkennen. Zijn dikke, gespreide vingers soms. 

Anders dan in de meeste andere theaters is het maken van foto’s hier vrij toegestaan. Je 
krijgt weliswaar geen duidelijke portretten, maar wel sfeerplaten en dat moet ook. Het 
gaat hier vooral om de sfeer. O ja. Er is natuurlijk ook de netto opbrengst voor MS 
Research. Toch altijd nog enkele tienduizenden euro’s. Maar niet eens het belangrijkst. 
Dat het een feestje is, vooral voor mensen met MS, dat tikt pas echt aan. 

Youp aan de slag voor mensen met MS, deel 1? Wie weet. Dorinda Roos noteert hem alvast 
maar in haar agenda. De eerste in naar zij hoopt lange reeks. Het is inmiddels tegen 
twaalven. Achter je om schuifelt Rogier Hintzen langs, de bekende neuroloog van de 
Erasmus-universiteit in Rotterdam. Je herkent hem van de foto. Vaak aan de telefoon 
gehad ook en mee ge-e-maild over MS-zaken.  

Even een hand geven? Maar niet. Stel je voor dat ook hij zegt: hoe gaat het eigenlijk met 
je? 
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Gelijke behandeling dichterbij door 

De Europese Grondwet 

Europa krijgt een Europese Grondwet. De regeringsleiders van de lidstaten van de 
Europese Unie tekenen het Verdrag tot instelling van de Grondwet op 29 oktober 
2004. Heeft deze Grondwet meerwaarde voor mensen in Nederland met een 
chronische ziekte? Zullen we ja of nee stemmen op het Nederlandse Referendum 
over deze Grondwet? We leggen deze vragen voor aan professor mr. S. Prechal, 
hoogleraar Internationaal en Europees Institutioneel Recht aan de Universitet 
Utrecht. 

Door: Nora Holtrust

Sacha Prechal (1959) is een echte Europeaan. Geboren in 
Praag, werkte ze na haar studie rechten aan de Juridische 
Faculteit in Maastricht maar “ik heb een beetje een tik, dat 
alles wat over de grens is mij boeit en interesseert” en zo 
vertrekt ze naar Luxemburg, om daar als Referendaris bij 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (EG) te 
werken. “Een beetje frustrerend als je in de Franse taal aan 
een Nederlandse zaak moet werken, maar verder was 
Luxemburg een fantastische ervaring”. Europees recht heeft 
van meet af aan haar belangstelling. Daar gaat ook haar 
proefschrift over, dat zojuist in tweede druk is verschenen. 
Bijzonder, als je bedenkt dat een juridisch proefschrift 
zelden is uitverkocht, laat staan een tweede druk meemaakt. 
Inmiddels is Prechal hoogleraar Europees recht, eerst in Tilburg en sinds kort in 
Utrecht.

Nederland heeft in toenemende mate te maken met Europese regelgeving. Wetten 
komen niet alleen meer uit Den Haag. Steeds meer Verdragen en Richtlijnen, waar alle 
Europese landen - en dus ook Nederland - zich aan moeten houden, komen uit het 
Europese hoofdkwartier in Brussel. Al jaren spreekt de politiek over een soort 'kroon op 
het werk': de Europese Grondwet. Op de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van 
17 en 18 juni zijn de Europese regersleiders het zowaar met elkaar eens geworden over 
de tekst van deze Grondwet. Het voorlopige eindpunt, de formele ondertekening van de 
Grondwet, heeft 29 oktober 2004 in Rome plaats.

Ordening én mijlpaal 
Als er al zoveel Europese regelgeving is, wat kan een Europese Grondwet daar dan nog 
aan toevoegen? “Er is wel de nodige kritiek op de Europese Grondwet en dat is ook niet 
helemaal onterecht, maar ik denk dat deze Grondwet de inrichting van Europa 
inzichtelijker zal maken”, antwoordt Prechal. “Kijk, voor een groot deel verandert er 

Prof. mr. Sacha Prechal 

straks heus niet zoveel ten opzichte van de huidige situatie. Voor een groot deel is er, 
zeker in deel 1 van de Grondwet, in feite vooral sprake van ordening.

“Maar”, merkt Prechal op “voor Deel ll ligt dat anders. Deel ll van de Europese Grondwet 
bevat grondrechten en dat is echt wel een mijlpaal in het Europese integratieproces. Die 
grondrechten zijn ook voor individuen van belang. Een geschreven catalogus van 
grondrechten is vanuit het oogpunt van duidelijkheid beter dan de bescherming die er 
tot nu toe bestond, namelijk bescherming door middel van rechtspraak.  

Ook voor de Europese instellingen kunnen de grondrechten een duidelijk ijkpunt zijn, bij 
alles wat zij doen. Deels werken de grondrechten als een waarborg tegen al te 
vergaande inmenging door de Europese – maar soms ook nationale – overheid. Deels moet 
de Grondwet nog verder worden uitgewerkt in nieuwe wetgeving en richtlijnen”.

En deel lll van de Grondwet? “Deel lll is niet veel meer dan een uitwerking van Deel 1 en 
persoonlijk vind ik dat deel eigenlijk niet in een Grondwet thuishoren, zegt Prechal. 

Toetsing
In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat ieder mens 
in Nederland recht heeft op gelijke behandeling. Voegt de 
Europese Grondwet daar nog wel iets aan toe? “Ja, dat denk ik 
zeker”, meent Prechal. “In de eerste plaats heb je aan het 
Nederlandse Grondwets-artikel 1 niet bijster veel omdat in een 
individueel geval rechters daar vaak nu eenmaal niet aan kunnen 
toetsen”. Dat hangt samen met het gegeven dat de Politiek in 
Nederland – al sinds 1848 – niet de rechter maar de wetgever 
het laatste woord heeft willen geven. Met andere woorden: door het parlement 
aangenomen wetten mag de rechter niet aan de Grondwet toetsten. “Je zou kunnen 
zeggen”, zegt Prechal, “dat de toetsing aan artikel 1 een beetje onderontwikkeld is in 
Nederland. De rechters maken, mede daardoor, wel vaker gebruik van toetsing van 
wetten aan internationale vedragen”. Dat sluit de Grondwet namelijk niet uit.  

Zij vervolgt: “Ook de Europese rechters toetsen aan discriminatieverboden. Hun 
toetsing is in feite veel intensiever en meer ontwikkeld”, aldus Prechal. Dat geldt op dit 
moment vooral voor de al wat langer bestaande discriminatieverboden op grond van 
nationaliteit en geslacht. “De nationale rechters die het EU-recht toepassen, dienen ook 
deze ‘intensieve’ Europese benadering te volgen”, aldus Prechal. 

Verdacht criterium  
“Omdat het begrip Handicap expliciet in de Europese Grondwet is opgenomen”, legt 
Prechal uit, “benadruk je het belang van het verbod van discriminatie op grond van 
handicap. Handicap wordt als het ware een á priori verdacht criterium voor het maken 
van onderscheid. Dat brengt met zich mee dat bij de beoordeling van de eventuele 
rechtvaardiging van het maken van onderscheid of bij een belangenafweging de toets 
strenger uit zou moeten vallen. Voor de betrokkene geeft dit meer waarborgen”. 

“In dit verband, zegt Prechal, “is ook artikel II-26 van belang. Dat artikel gaat over de 
integratie van personen met een handicap. Het artikel moet je verstaan als een opdracht 
aan de EU om verder beleid te ontwikkelen op het gebied van integratie van mensen met 
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een handicap in de samenleving. Dus misschien komt er ooit nog wel nadere regelgeving”. 

Sacha Prechal: “We kennen sinds een paar jaar al de Europese Richtlijn 2000/78; dat is 
de algemene kaderrichtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, waarbij ook 
handicap een van de verboden gronden is. Nu heeft de Europese Commissie onlangs een 
aantal staten voor het Hof van Justitie in Luxemburg gedaagd, de hoogste rechter van 
de EU, omdat die landen onvoldoende zorgen voor implementatie - het omzetten in 
nationale wetgeving - van Richtlijn 2000/78. Zoiets zet druk op de nationale ketel en 
dat geldt ook voor nieuwe Europese regels. Langzaam kom je dan toch een beetje 
verder”. 

De rechter 
Kunnen burgers een beroep doen op de Europese Grondwet bij de rechter of de 
Commissie Gelijke Behandeling (CGB)? “Ja dat kan wel”, zegt Prechal, “maar dan moet ik 
dat nog wel wat toelichten. Je kunt de Europese Grondwet inroepen, zowel ten opzichte 
van de EU-instellingen als ten opzichte van lidstaten en dus ook van Nederland, Maar het 
laatste kan alleen bij díe nationale regels die uitvoering geven aan EU-recht. Denk 
bijvoorbeeld aan de zojuist genoemde Richtlijn 2000/78. Wanneer Nederland deze 
Richtlijn aan het implementeren is, aan het omzetten in nationaal recht, dan kán in een 
procedure over gelijke behandeling van gehandicapten de Europese Grondwet inderdaad 
relevant zijn voor de rechter of de CGB wanneer die rechter of de CGB die 
omzettingsregels moet toepassen”.

Maar er is dus geen sprake van een volledig zelfstandig verbod van discriminatie dat in 
alle omstandigheden ingeroepen zou kunnen worden? “Nee, maar het is verder ook 
denkbaar dat de bepalingen uit de Europese Grondwet als inspiratiebron gaan fungeren 
bij de uitleg en toepassing van andere nationale en internationale bepalingen. Een soort 
indirecte invloed”, merkt Prechal op.

Je kunt straks dus diverse bepalingen van de Europese Grondwet inroepen? “Ja, net zo 
goed als je nu ook een beroep op het huidige EG-verdrag kunt doen. Maar er moet dan 
wel sprake zijn van rechtstreeks werkende bepalingen; dus bepalingen waarop je je 
beroept, moeten zich voor rechtstreekse toepassing lenen. Bepalingen die in feite een 
instructie inhouden aan de wetgever om iets te doen, die komen niet in aanmerking. De 
rechter zal dat niet honoreren”. 

Europese Commissie 
“Wat je eventueel wel kunt doen”, merkt Prechal op,“ 
is een klacht indienen bij de Europese Commissie. Stel 
dat je vindt dat Nederland zich niet aan zijn uit het 
Europese recht voortvloeiende verplichtingen houdt, 
bijvoorbeeld omdat Nederland de genoemde Richtlijn 
2000/78 onjuist omzet in nationaal recht. Dat kun je 
bij de Europese Commissie aankaarten. Die kan er dan 
werk van maken en Nederland voor het Hof van 
Justitie in Luxemburg dagen. Nederland moet zich aan het oordeel van het Hof 
conformeren, anders kan Nederland beboet worden”.  

Kan een Nederlands burger zelf naar het Hof van Justitie in Luxemburg gaan? “Ja, maar 

dat is theorie want het kan namelijk alleen in een beperkt aantal gevallen; bijvoorbeeld 
als je rechtstreeks subsidie uit Brussel krijgt. Erg gangbaar is dat dus niet. Maar het 
Europese recht kan wel een belangrijke rol spelen in procedures voor de Nederlandse 
rechter, en dat geldt straks dus ook voor de Europese Grondwet. En vervolgens kan de 
Nederlandse rechter zich dus met vragen tot het Hof van Justitie wenden, bijvoorbeeld 
als niet duidelijk is hoe de Europese Grondwet moet worden uitgelegd”.  

Referendum
Diverse landen, waaronder Nederland, hebben aangekondigd de burgers via een 
referendum over de Grondwet te raadplegen. Wat zou jij mensen met een handicap of 
chronische ziekte willen aanraden om te stemmen? 

“Ondanks alle kritiek, is de Europese Grondwet toch een belangrijke stap op de weg van 
samenwerking in Europa. Natuurlijk kun je van mening verschillen over de wenselijkheid 
van Europese eenwording, maar persoonlijk ben ik daar wel voorstander van. Als je het 
dan toespitst op mensen met een handicap, dan denk ik dat Europa één van de stokken 
achter de deur is om non-discriminatie en verdere integratie van mensen met een 
handicap af te dwingen. Tot nu toe heeft het verleden ons in ieder geval geleerd, dat 
Europa vrouwen meer te bieden heeft dan Lidstaat Nederland. Wie weet gaat dat straks 
ook zo bij mensen met een ziekte of handicap”.  
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Een tussenstand: 

Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen 

Enige tientallen Vlaamse wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van MS 
hebben op zaterdag 11 september 2004 uitgebreid een tussenstand 
opgemaakt. Ze deden dit op een zogeheten Wetenschapsmarkt op het terrein 
van het Limburgse Universitair Centrum (LUC) in Diepenbeek, ten overstaan van 
enige honderden Vlamingen met multiple sclerose, hun familie, vrijwilligers, 
gezondheidswerkers en andere belangstellenden. 

Door: Hanneke Douw en Raymond Timmermans*

De directe aanleiding is louter feestelijk: het 25-jarig bestaan van het 
Wetenschappelijk Onderzoek naar MS in Vlaanderen, onder de koepelnaam WOMS. 
De dag is mede georganiseerd door de Vlaamse MS-vereniging, hier MS-Liga 
geheten. Als begin bovendien van de Vlaamse MS-week.  

De inhoud is niettemin vooral serieus, 
wetenschappelijk. Op een overdekte 
marktplaats staat een twintigtal 
kramen waarachter deskundigen 
onderzoeksonderdelen toelichten. 
Tafels met wetenschappers daarachter, 
uitlegborden en posters, die antwoord 
geven op talloze vragen. Daarnaast 
houden vijf MS-geleerden een lezing 
over een actueel thema. Geleerden van 
alle Vlaamse universitaire centra. 

Negen jaar MS 
Tot het aandachtige gehoor behoren Carine Debeuckelaere en haar partner Frank 
Lachat, uit het West-Vlaamse Moorslede. Ervaringsdeskundigen, want Carine heeft 
al negen jaar MS. Via een centrale opstap in Kortrijk, vroeg in de ochtend met de 
bus naar hier vertrokken. “Alles was tot in de puntjes geregeld door de Liga”, 
merkt Frank op.  

Tegen elven volgt in Diepenbeek, zoals dat heet op zijn Vlaams, ‘een goede 
ontvangst’. Samen lopen/rollen ze vervolgens enkele uren langs de 
wetenschapsstands. Maar steek je dan wat op van al die ingewikkelde verhalen die 
je hoort. En vooral... wat onthoud je? Moet je niet doorgeleerd hebben om iets te 

Lezingen over actuele thema's 

snappen van dat wat wetenschappers onderzoeken en vooral hoe ze dat doen en 
waarom en waar ze dan naar zoeken?  

Het lijkt mee te vallen. Die wetenschappers doen in elk geval hun best om gewone-
mensentaal te bezigen. Frank en Carine hangen aan hun lippen. Ze willen nu eigenlijk 
wel alles weten van wat er wordt gedaan aan onderzoek naar de oorzaken van MS. 
Natuurlijk met in het achterhoofd de mogelijke oplossing binnen handbereik te 
krijgen. Daarvoor zijn ze hier gekomen in Diepenbeek. En de boodschap komt aan: 
de vooruitgang op het gebied van behandeling van MS is er ontegenzeggelijk. 

‘Rega-model’ 
Het meest treft hen de uitleg van prof. dr. Ghislain Opdenakker over wat officieel 
‘de matrix metalloproteïnasen, cytokinen en chemokinen’ heet, maar wat hij 
simpelweg het ‘Rega-model’ noemt. Het gaat bij het ontstaan van MS om een 
bepaalde cyclus, zo vertelt hij. Het Rega-model is kennelijk een behandeling met 
een medicament dat deze cyclus aanpakt. Het gaat daarbij om het inwerken op 
enzymen, eiwitten, met als doel remyelinisatie van de zenuwen. Het herscheppen 
van myeline, de beschermende laag rondom de zenuwen die bij MS is aangetast en 
vernietigd, hetgeen diverse vormen van functieuitval veroorzaakt. 

Frank hierover: “Maar wat ons daarbij het meeste aanspreekt is dat er momenteel 
een Chinese arts in Canada al onderzoek doet met dit middel, op tien 
proefpersonen. De fase van het testen op dieren is duidelijk voorbij en vooral dat 
stemt hoopvol. Als het medicijn blijkt te werken bij de proefpersonen kan de 
oplossing voor mijn eigen vrouw maar ook voor duizenden anderen immers niet ver 
weg meer zijn”. Ze hebben haast, dat is logisch, zij is 51, hij 49. 

Rega: het lijkt een woord gevormd uit de beginletters van andere woorden maar 
Jean-Marie Van den Cruyce van de Universiteit Leuven helpt je uit die droom. 
“Nee, nee; het is in feite een persoonsnaam want genoemd naar professor Hendrik 
Josef Rega. Hij leefde van 1690 tot 1754 en doceerde hier geneeskunde, anatomie 
en scheikunde”. Rega heeft er ook het ambt van rector bekleed, als eerste 
lekenrector van de Katholieke Leuvense universiteit. “Hij was een verre voorloper 
van rector De Somer, die als voorzitter van de toenmalige zogeheten Inrichtende 
macht ons instituut aan de universiteit, ons departement, de naam Rega heeft 
meegegeven”. aldus Van den Cruyce, adjunct-hoofd van het Rega-departement. 

Rega is inmiddels trouwens een naam die in Leuven meer voorkomt: er is naast het 
Rega-instituut van de universiteit, waar het vooral gaat om virologie, een 
Regavleugel aan het rectoraat, een Regastraat, een Rega-theater en een Rega-
Kruidtuin. En nu dus het Rega-model voor MS. 

Beenmerg, DNA, cannabis en witte bloedcellen 
Er zijn meer interessante stands. Er is er een die over het genenonderzoek bericht 
en de stamceltheorie, en ergens anders wordt gesproken over 
beenmergtransplantatie. Een grote groep legt alles uit over T-celonderzoek en T-
celvaccinatie. Een ander team de rol van hersencellen bij MS. Je krijgt informatie 



over de laatste DNA-technieken, proefdiermodellen, de mogelijke invloed van 
cannabis ook en die van afkoeling op spasmen. Verderop de psychologische aspecten 
en de oogstoornissen. 

Ook de farmaceuten zijn ruim vertegenwoordigd. 
Aventis Pharma, Biogen-Idec, Schering en Serono... 
en allemaal proberen ze hun eigen product aan de 
man of vrouw te brengen. En de MS-liga zelf staat 
er ook met een grote kraam, met daarin zelfs de 
folders van ons Nederlandse MSweb. 

Intussen luisteren Carine en Frank naar de 
lezingen. Als eerste die van prof. dr. Piet Stinissen 
van het Biomedisch Onderzoek (BIOMED) van het 
Diepenbeekse LUC. Hij hangt vooral de vermoedens 
aan, dat bepaalde witte bloedcellen aan de basis 
liggen van de ongewenste afweerreactie bij MS die 
leidt tot het afsterven van myeline. 

Genen 
Dr. An Goris van de Universiteit in Leuven vraagt 
zich vervolgens hardop af: “Zit MS in de genen?” Zij legt uit: “We zien dat MS heel 
weinig voorkomt bij inheemse Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse
bevolkingsgroepen en juist veel bij Europeanen en hun afstammelingen, zoals 
inwoners van Noord-Amerika en Australië. Binnen bepaalde bevolkingsgroepen zien 
we verder dat een familielid van een persoon met MS een iets hoger risico loopt om 
ook MS te krijgen dan een willekeurig ander iemand uit dezelfde groep. Dat risico 
is maar liefst tot 25 keer hoger voor een broer of zus en honderdvijftig keer 
hoger voor een eeneiige tweelingzus bijvoorbeeld.  

We kunnen hieruit zien dat MS weliswaar niet zomaar overgeërfd wordt, maar dat 
er wel sprake is van een zekere erfelijke aanleg die laten we zeggen samen met 
omgevingsfactoren bepaalt hoe vatbaar iemand is voor de ziekte. We willen dat 
verder opsporen. We hebben al in zekere mate door toeval in de jaren zeventig het 
HLA-gen ontdekt dat ervoor zorgt dat ons afweersysteem kan herkennen wat 
lichaamseigen en wat lichaamsvreemd is en wat het dus wel of juist niet moet 
aanvallen. En wij hebben ontdekt dat iemand die een bepaalde variant van dit gen 
draagt twee tot zeven keer meer risico op MS heeft dan iemand die een andere 
variant draagt”. 

Hersenatrofie 
’s Middags – “na een heerlijke lunch”- zijn er nog drie lezingen. Ze hebben alle 
plaats in het midden van de ruime hal, zodat je, terwijl je langs de stands loopt zo 
nu en dan kan luisteren naar dat wat er wordt verteld. 

Om te beginnen dr. Jan Debruyne (universitair ziekenhuis Gent) die drie stadia 
onderscheidt van letselvorming bij MS, drie onomkeerbare aantastingsvormen. Een 

Overdekte marktplaats met diverse 
kraampjes 

daarvan is hersenatrofie, de afsterving van hersenen. Een proces dat, zo legt hij 
uit, zich vooral voordoet bij de ernstigste vormen van MS. “Anders gezegd: bij 
mensen die in een vroeg stadium van MS zitten en die slechts één aanval hebben 
gehad is namelijk geen hersenatrofie waar te nemen. En dus denken we dat er een 
nauw verband is tussen de toename van invaliditeit en toenemende 
hersenenatrofie”. 

Vermoeidheid
MS kan leiden tot vele klachten. Ook cognitieve, het geheugen betreffende, zo 
stelt dr. Guy Nagels van het nationaal MS-centrum in Melsbroek en verbonden aan 
het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Maar de meest aangrijpende klacht bij 
MS is toch wel de vermoeidheid, aldus drs. Daphne Kos, eveneens van Melsbroek en 
daarnaast nog werkzaam aan de de Vrije Universiteit van Brussel. 

Carine weet er alles van. Ze ondervindt op dit moment alle ongemakken die MS 
maar met zich mee kan brengen, van incontinentie tot spierzwakte, maar 
allesoverheersend is toch de moeheid. Meer dan vijftig meter lopen zit er niet 
meer in. Vermoeidheid speelt hen ook hier parten, trouwens. Van de lezingen 
krijgen ze lang niet alles meer mee. Toch deert dat hen niet. “Het is prettig steeds 
zelf te kunnen bepalen waarnaar te luisteren en waarnaar niet meer”.  

Het is vier uur ’s middags: de 
Wetenschapsmarkt stroomt leeg. Carine en 
Frank gaan huiswaarts. Hoopvol gestemd. ”De 
wetenschapsmarkt heeft daar zeer zeker aan 
bijgedragen”. 

‘Populairder’ 
Ze merken ietwat mopperend op “dat er wellicht 
veel meer onderzoek wordt gedaan naar 
ziektebeelden die populairder zijn. De 
farmaceut wil geld verdienen en MS is een 
aandoening die je relatief minder vaak 
tegenkomt. Maar deze dag heeft bijgedragen aan het vertrouwen dat de oplossing 
ook voor MS wellicht niet ver weg meer is”. 

Anny Vanherck van de MS-Liga maakt zich onderwijl tevreden op voor het vervolg. 
De collectes voor de MS-Liga in de diverse kerken, aangekondigd in een preek van 
de pastoors. Het verspreiden van in totaal 27.000 affiches, vooral over diverse 
bedrijven, banken, dokters en niet vergeten de chocoladeverkopers. Dat laatste in 
verband met een ander vast actiepunt: het verkopen van chocolade voor de Liga. 
“Vorig jaar heeft dat meer dan 170.000 euro opgebracht. En het is nog heerlijke 
chocolade ook, kan ik u verzekeren”, zegt Anny. 

Nederland 
Thuisgekomen schrijft Frank Lachat de MS-liga. “Graag wil ik nog eens een dikke 
pluim geven aan de prachtige organisatie in Diepenbeek. Wij vonden het écht een 

Carina Debeuckelaere en Frank Lachat 
uit het West-Vlaamse Moorslede 



leerrijke dag, waar wij een berg aan informatie hebben ingewonnen, van wat er 
momenteel allemaal gaande is, op de markt van de wetenschap en research inzake 
de ziekte MS”. 
In Vlaanderen, dan wel te verstaan. Komend jaar bestaat de Nederlandse Stichting 
MS Research 25 jaar. En dan komt er ook in Nederland stellig, in een of andere 
vorm, een tussentijdse inventarisatie van de stand van zaken in het 
wetenschappelijk onderzoek naar MS.
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Kitty en Luuk twee jaar na hun trouwdag  

Ik denk dat niemand echt voor Nieuw Unicum kiest 

Kitty (1967) en Luuk van de Berg (1964) leren elkaar begin 2000 kennen, tijdens een 
'dagje-uit' met De Zonnebloem. In 2002 volgt een huwelijk. Kitty heeft Relapsing 
Remitting MS (RR MS). Luuk heeft een ernstig progressieve vorm van MS. Een jaar 
na hun huwelijk is de hulp die Luuk nodig heeft te veel voor de thuiszorg. Een 
verhuizing volgt naar het woon-, voorzieningen- en leefcentrum Nieuw Unicum in 
Zandvoort.

Door: Nora Holtrust

“Onze trouwdag was heel speciaal”, vertelt Kitty. “Maar een groot 
feest, dat konden we geen van beiden aan. Zeker geen feest waarop 
je zelf de hele dag centraal staat”. En dus was het een klein feestje 
met zes mensen. Een aanstaand echtpaar en de twee getuigen 
Harman en Annie en hun aanhang. Maar het was er niet minder om. 
Feestelijke kleding, mooie bloemen erbij en vooral een stralend 
bruidspaar. De familie en vrienden kregen achteraf bericht: “Op 10
oktober 2002 zijn we getrouwd”.  

Twee jaar daarvoor hebben Kitty en Luuk elkaar in hun beider woonplaats Kudelstaart 
ontmoet op een bijeenkomst van De Zonnebloem. De Zonnebloem organiseert jaarlijks met 
behulp van veel sponsors een zaalvoetbaltournooi. Met het geld dat zij daarmee 
binnenhaalt, organiseert De Zonnebloem in Kudelstaart, diverse activiteiten voor ouderen 
en mensen met een handicap. Van een middagje bingo tot een hele week op vakantie.

Luuk en Kitty komen elkaar een paar keer op deze Zonnebloem-activiteiten tegen en 
trekken steeds meer naar elkaar toe. Als ze zich allebei hebben aangemeld voor een 
rondvaart in Amsterdam, dan zijn ze, zoals Kitty het zo mooi noemt “eerlijk naar elkaar”. 
Met andere woorden: tijdens dat uitje kiezen ze ook echt voor elkaar. Kitty verhuist van 
haar eigen flat naar de aangepaste flat van Luuk. En niet veel later volgt het huwelijk.

Kitty
In het gezin van Kitty zijn er al drie broers als zij in 1967 in Chaam, Noord-Brabant het 
levenslicht ziet. Later verhuist de familie naar Amsterdam en tenslotte naar Kudelstaart 
vanwege de benoeming van vader als directeur van het postkantoor in het naburige 
Aalsmeer. Kitty volgt het Hoger Laboratorium Onderwijs, een hbo-opleiding zou je 
tegenwoordig zeggen, en daarna krijgt ze een baan in het laboratorium van het Adreas-
Lucas ziekenhuis in Amsterdam. Drie jaar later raakt ze overspannen. Gelukkig krabbelt ze 
na een jaartje weer overeind en krijgt dan een administratieve functie binnen het zelfde 

geen feest, wel taart 



ziekenhuis.  

Het is 1995 en Kitty is dan nog geen dertig. Ze gaat voor de tweede keer met rare 
klachten naar een neuroloog, dit maal in het ziekenhuis waar ze werkt. En dan is het snel 
bekeken. Kitty heeft MS. De klachten die ze twee jaar daarvoor ook al eens had en die een 
andere neuroloog als 'een virus op de spieren' afdeed, die blijken Relapsing Remitting MS 
te zijn, RR MS. Kitty start met Interferon en is daar heel tevreden over want “voor die 
tijd lag ik steeds een paar maanden plat met een Schub”. Nu ze inmiddels in de Secondair 
Progressieve fase van MS is beland, is ze in overleg met de neuroloog met het prikken met 
Interferon gestopt.  

Luuk
Luuk is geboren in de Haarlemmermeer en komt uit een gezin van drie kinderen. Zijn vader 
is leraar. Na de middelbare school studeert Luuk weg- en waterbouwkunde op de hts en 
met dat diploma op zak neemt de gemeente Kudelstaart hem in dienst.  

Op het moment dat Kitty de diagnose MS krijgt, woont Luuk 
in een ééngezinswoning in Kudelstaart en ziet af en toe een 
leuke jonge vrouw met lang haar naar het 
appartementencomplex tegenover zijn huis lopen. Kitty heet 
ze, naar hem overigens pas veel later blijkt. Op een gegeven 
moment valt het Luuk op dat ze met een rollator loopt en dat 
ze op een driewieler fietst. En er komt een parkeerplaats met 
een grote blauwe P voor de deur. Luuk vertelt dat hij dan al 
belangstelling heeft “voor die leuke jonge vrouw” maar hij 
spreekt haar nooit aan. Met Luuk is er dan nog niets aan de 
hand. Hij werkt als ambtenaar in Kudelstaart en in zijn vrije 
tijd rijdt hij op zijn motor of laat de buren horen dat hij van 
drummen houdt.  

Maar al heel snel loopt het met de gezondheid van Luuk niet meer zo lekker. Hij krijgt 
allerlei vreemde klachten en voelt zich voortdurend ontzettend moe. Zo moe, dat hij begin 
1997 in de Ziektewet belandt. De dokters snappen er niets van maar Luuk valt wegens 
krachtsverlies in zijn eigen huis van de trap. Hij verhuist naar een aangepaste flat. En 
eindelijk, aan het einde van 1997 weten de artsen wat hij mankeert: Primair Progressieve 
MS en bovendien in een zeer progressieve, zeg maar agressieve vorm.  

Thuiszorg
“Na ons trouwen hadden we alle mogelijke hulp van de thuiszorg”, zegt Kitty. “Die 
bespreken eens in de zoveel tijd de cliënten met wie ze werken. Toen Luuk aan de beurt 
was, bleek dat hij over de grens was van wat ze konden leveren. Gelukkig zei de vrouw die 
voor Luuk verantwoordelijk was wel meteen: dan ga ik naar iets zoeken waar ze bij elkaar 
kunnen blijven want anders komt hij in een verpleeghuis met allemaal oudjes terecht”. 

De oplossing kwam in de vorm van Nieuw Unicum. Kitty en Luuk kregen een rondleiding en 
na de geslaagde kennismaking komt er al na een paar maanden een 
tweepersoonsappartement vrij. “Hier verderop in de Pauwenhof”, vertelt Kitty, “zit ook 

Luuk en Kitty 

een echtpaar met MS en die hebben allebei een éénpersoonsappartement. Ze slapen in de 
ene en ze leven in de andere. Maar dat is een stuk kleiner dan dit. We hebben dus echt 
geluk gehad”.

Eigen voordeur
Nieuw Unicum bestaat uit een hoofdgebouw met daaraan een aantal vleugels en in zo'n 
vleugel, Hof genoemd, bevinden zich allemaal één- en tweepersoonsappartementen. 
Iedereen heeft zijn eigen voordeur en naast menige voordeur staat een scootmobiel of 
ander hulpmiddel. “Het eten doe je in wat hier de huiskamer heet of je eet in je 
appartement”, vult Kitty aan. “Maar zoals Luuk, die hulp bij het eten nodig heeft, die moet 
dus wel naar de huiskamer omdat daar de medewerkers zijn die helpen met het eten”.  

In Nieuw Unicum zijn tal van activiteiten te doen. “Ik ben bijvoorbeeld een poosje naar de 
beautysalon geweest voor gezichtsmassage. Luuk heeft nu twee keer in de week 
fysiotherapie en dan ga ik ook mee om in de fysiohal wat oefeningen te doen. Op 
vrijdagmorgen ga ik zwemmen als ik me goed genoeg voel. Elk Hof heeft zijn eigen ochtend 
dat je kunt zwemmen. Er zijn natuurlijk genoeg die met aan- en uitkleden geholpen moeten 
worden dus kunnen ze niet allemaal gelijk. Alles is hier in huis, ook de artsen en 
verpleegkundigen. De mensen met MS, en zestig procent van de mensen heeft hier MS, 
gaan zelden naar de specialist want de artsen hier zijn minstens zo goed gespecialiseerd”, 
meldt Kitty.

Natuurlijk valt ook op Nieuw Unicum wel wat af te 
dingen. Als je bijvoorbeeld niet zelf je bed uit kunt 
komen, dan is het soms wel erg lang wachten 
voordat je aan de beurt bent om geholpen te 
worden. Dat hoor je van verpleeghuizen maar dat is 
in Nieuw Unicum niet anders. “Ze komen op zijn 
vroegst om negen uur en op zijn laatst voor het 
middageten”, vertelt Luuk en het is duidelijk dat hij 
dat minder leuk vindt.  

"Kijk, ik denk niet dat er iemand is die hier echt voor kiest”, merkt Kitty op. “Maar voor 
ons is het toch de beste oplossing”.  
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Nieuw Unicum in Zandvoort

Nieuw Unicum is een woon- en voorzieningencentrum voor mensen vanaf 18
jaar. Het centrum is gebouwd in 1970 en ligt mooi verscholen in de duinen bij 
Zandvoort. Nieuw Unicum biedt huisvesting en individuele hulp bij het wonen
aan mannen en vrouwen met een lichamelijke handicap. Mensen, die tijdelijk
of permanent niet zonder hulp of speciale voorzieningen kunnen wonen, zijn 
welkom in Nieuw Unicum. 

De circa 200 bewoners beschikken ieder over een eigen appartement met
een zit-slaapkamer en een aparte toilet/doucheruimte. Het is de bedoeling dat de bewoners 
binnen de eigen omstandigheden en vooruitzichten, zelf zoveel mogelijk vorm aan hun leven 
geven. De bewoners behouden hun zelfstandigheid.

Uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening is het ‘zorg op maat’- concept, dat uitgaat van de 
mogelijkheden van de individuele bewoner. Om de kwaliteit van de zorgverlening en het woon- 
leefklimaat van de bewoners te bewaken is de bewonersorganisatie permanent in gesprek met de 
werkorganisatie. Voor meer informatie www.nieuw-unicum.nl
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Met MS onderweg (3)

Sinds 1 april 2004 kent Nederland Valys, een aan strenge beperkingen onderhevig 
bovenregionaal vervoerssysteem voor mensen met een handicap. Daarover gaat deze 
serie columns in MSzien, geschreven door de directe slachtoffers. Eerder waren 
dat Trudy Mantel, redacteur van MSzien en Niels Schuddeboom, mede-oprichter 
van de actiegroep GEEN VALYS. In dit nummer Jan Troost, voorzitter van de 
Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad).

Door: Jan Troost

Onze benen zijn ons afgenomen. We zijn onze vrijheid kwijt. Als je een handicap hebt, 
weet je dat je mobiliteit beperkt is. Maar door de kilometerlimiet van 
Valys kun je niet meer gaan en staan waar je wilt. Als ze je mobiliteit 
afpakken, komen ze aan je fundament.  

Met minder geld kun je een paar boodschappen laten staan, maar met 
minder of bijna geen vervoersmogelijkheden, heb je geen keuze meer. 
Je vrijheid wordt afgenomen. Daar gaat het om. Daarom strijd ik tot 
het bittere eind tegen het vervoerssysteem Valys.  

Mensen met een handicap krijgen sinds 1 april 2004 een limiet 
opgelegd op het aantal kilometers dat ze mogen reizen tegen het openbaar 
vervoertarief. Gaan ze over die 450 of 900 kilometer heen, dan betalen ze 1,25 euro per 
kilometer. Absurd. Stel je hebt geen handicap en reist veel met de trein. Er wordt tegen 
je gezegd: “Je mag 300 kilometer per jaar met de trein en daarna moet je 1,25 euro 
betalen voor elke kilometer”. De hel breekt los!  

Iedereen in Nederland kan reizen. De Nederlandse overheid trekt jaarlijks miljarden uit 
voor onderhoud van wegen en subsidies aan openbaar vervoersbedrijven om in ieders 
mobiliteitsbehoefte te voorzien. Alleen voor mensen met een handicap ligt dit anders. 
Het openbaar vervoer is voor velen onmogelijk of ontoegankelijk en ook het besturen van 
een auto is vaak onmogelijk. Alleen omdat we een handicap hebben en niet of nauwelijks 
met het openbaar vervoer kunnen, moeten we meer betalen.  

Hoezo gelijke behandeling? Onze vrijheid wordt ons ontnomen. Bij een Kabinet dat 
schreeuwt dat we moeten ‘meedoen’, zitten momenteel heel veel mensen met een 
handicap noodgedwongen thuis. Ze kunnen nog nauwelijks buiten hun regio reizen. 
Kinderen met een beperking die in gezinsvervangende huizen wonen, kunnen in het 
weekeinde niet naar hun ouders. Mensen die door hun zware handicap onmogelijk met de 
trein kunnen reizen, kunnen geen familie meer bezoeken. Gehandicapten die ver van een 
station wonen waar assistentieverlening is – en die is er maar op 107 van de 371 NS-
stations - zijn snel door hun kilometerbudget heen. 

Jan Troost 



De vervoersbeperking is in strijd met de mensenrechten, stelt de president van de 
rechtbank in Den Haag vast in een Kort Geding-vonnis op 9 juli 2004. Toch onderneemt 
de rechter geen stappen tegen de Staat. De gevolgen van het ongedaan maken van de 
vervoersbeperking zijn voor hem niet te overzien. De belangen van de overheid wegen 
zwaarder dan de belangen van gehandicapten. Dat is toch onacceptabel? 

De kilometerlimieten zijn een vervoersbeperking en volgens mij in strijd met het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter zegt in de uitspraak van het 
Kort Geding dat de toegepaste maximering niet door de beugel kan. Ook de 
landsadvocaat moet het inhoudelijk antwoord schuldig blijven op de vraag hoe het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de grenzen en de verhouding van 
450/900 kilometer komt.

De rechter vindt dat limieten in bepaalde gevallen wel te rechtvaardigen zijn, maar niet 
bij ‘onverkorte toepassing van de limieten in bepaalde gevallen’. Hij is van mening dat dat 
onrechtmatig is. Hij stelt vast dat voor de zeven particuliere mede-eisers de nieuwe 
regeling onredelijk hard uitpakt, maar hij grijpt niet in. De schending van de 
grondrechten van betrokkenen wordt in stand gelaten.

De gevolgen van het afschaffen van de kilometerlimiet zijn voor de rechter niet te 
overzien. Ook rechten van derden - vervoerders die ook het vervoer wilden regelen - 
zijn daarbij betrokken. 

De rechter weegt de belangen van de staat om Valys in stand te houden af tegenover de 
belangen van de getroffen gehandicapten die uiteraard gediend zijn bij een beëindiging 
van de schending van fundamentele rechten. Dit is uitermate teleurstellend. Waarom 
wordt de overheid de hand boven het hoofd gehouden? Waarom moeten de belangen van 
gehandicapten wijken voor de belangen van de overheid?

Dat de rechter de staat op deze wijze laat weg komen is onaanvaardbaar. Dit getuigt 
van een miskenning van de rechterlijke macht.
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 Bezwaar maken tegen regels kan helpen 

Gebruikelijke zorg en RIO-protocol

Wie hulp thuis nodig heeft, krijgt met andere regels te maken dan pakweg een jaar 
geleden. De Regionale Indicatie Organen (RIO's) werken tegenwoordig met een 
protocol ‘gebruikelijke zorg’. Op veel plekken is daardoor de interpretatie als volgt: is 
er nog iemand in huis die een vinger uit kan steken, dan krijg je geen huishoudelijke 
hulp. Maar, vaak klopt dit RIO-oordeel niet. Bezwaar maken kan dan helpen.

Door: Rietje Krijnen

 Herindicatie is een vertrouwd begrip voor mensen die al langer thuiszorg hebben. Een 
keer per vijf jaar volgt een nieuwe beoordeling. Is er een 
verandering in de situatie, dan kun je minder of meer zorg 
krijgen toegekend. Hanneke keek dan ook niet op toen ze een 
verzoek kreeg een afspraak te maken voor de herindicatie. 
Zolang ze MS heeft, heeft ze die wel vaker gehad. 

“Het was vlak voor de zomervakantie. De vrouw van het RIO 
zou bij mij komen. ‘s Ochtends belde ze me, terwijl ik in een 
winkel stond. Dat ze geen tijd had en vlak voor haar eigen 
vakantie zat. Ze wilde de afspraak enkele weken doorschuiven. 
Ik vond dat niet zo prettig, maar ik kon slecht zeggen: je 
komt maar wel”. Het gesprek kabbelde wat voort. Ineens zei 
de RIO-medewerker: “Trouwens, u weet toch wel van de Wet 
op de gebruikelijke zorg?” 

Hanneke wist op dat moment nog weinig van de gebruikelijke zorg. Maar ze wist absoluut 
dat het geen WET was. De vrouw vervolgde: “Volgens die wet moeten alle huisgenoten 
meehelpen in huis. Dat betekent dat u geen huishoudelijke hulp meer krijgt”. 

Indicatiegesprek
“Daar stond ik dan in de winkel”, zegt Hanneke. “Totaal verbouwereerd. Wat was dat nou 
voor werkwijze. Ze wist dat ik niet thuis was en meldt dit tussen neus en lippen door. Ik 
belde boos terug, maar ze vond niet dat er iets mis was aan haar handelwijze. Ik heb nog 
wel gezegd dat ik een indicatiegesprek wilde”. 

Na haar vakantie trof Hanneke een oproep aan om zich te melden op het kantoor van het 
RIO. “Vreemd, want dat gebeurt nooit. Ze weten immers niet of je in een rolstoel zit. Of 
je daar wel kunt komen – het gebouw is niet bijzonder toegankelijk – en wat de 

Hanneke onderweg 



thuissituatie is. Maar goed, ik ging. Daar gekomen, legde ik de situatie nogmaals uit: ik MS, 
mijn man zwaar hartpatiënt. De medewerker die me toen te woord stond, schaamde zich 
diep. Natuurlijk veranderde er niets aan de zorgtoewijzing!” 

Hanneke is nog boos als ze haar verhaal doet. “Als ik minder goed had geweten hoe 
regelingen werken, minder goed gebekt was geweest, had ik nu zonder hulp gezeten!” 

Richtlijnen aangescherpt 
Dat is nu precies wat er met veel mensen gebeurt die – vooral – huishoudelijke hulp nodig 
hebben. Ongeveer een jaar geleden zijn de richtlijnen om te bepalen of iemand nog op hulp 
kan rekenen aangescherpt. Het RIO is vanaf dat moment alle mensen die zorg nodig 
hebben, gaan beoordelen volgens die nieuwe regels.  

Volgens de nieuwe richtlijn wordt veel meer van gezinsleden verwacht dan voorheen. 
Echtgenoot, vriend of vriendin: iedereen moet meehelpen in het huishouden. Een drukke 
baan is geen excuus. Kinderen in het gezin evenmin. Integendeel: de kinderen behoren 
vanaf hun vierde jaar ook mee te helpen met opruimen.  

Zorgde je als zieke ouder eerst de hele week voor de kinderen, dan moet je nu eerst de 
kinderopvang of buitenschoolse opvang inschakelen. Pas als die mogelijkheid volledig is 
benut, kun je volgens die theorie een beroep doen op de professionele zorg. 
Levenspartners die bij elkaar wonen, worden ook geacht om elkaar persoonlijke verzorging 
te bieden, zoals wassen en aankleden. Tenminste, zolang die verzorging niet langer duurt 
dan drie maanden. Al deze zorg heet ‘gebruikelijke zorg’ en is afdwingbaar. Dat betekent 
dat je er volgens de nieuwe richtlijnen in principe geen indicatie voor externe zorg meer 
voor krijgt.

Mantelzorg 
Dan is er ook nog de mantelzorg: volgens de nieuwe richtlijnen iets anders dan 
gebruikelijke zorg. Mantelzorg is bijvoorbeeld huishoudelijke hulp die buren geven, of 
familieleden die elders wonen. Mantelzorg is ook de langdurige persoonlijke verzorging die 
partners elkaar bieden. Is er sprake van goede mantelzorg en wil die persoon de zorg 
blijven geven, dan krijgt iemand geen professionele zorg toegewezen. Alleen als de 
mantelzorger overbelast dreigt te raken, kan iemand hulp krijgen. 

Onduidelijk
De richtlijnen zijn er eigenlijk gekomen, omdat er voorheen 
zoveel onduidelijk was. Kon je in gelijke situaties wel of geen 
indicatie krijgen. De Landelijke Vereniging van Indicatie 
Organen (LVIO) is toen de zaken op een rij gaan zetten. Op zich 
zijn de regels voor gebruikelijke zorg en mantelzorg dan ook 
niet zo opzienbarend. Het is ook de bedoeling van de LVIO dat 
per situatie aan de regels wordt getoetst. Maar juist daar gaat 
het nogal eens mis. RIO’s die denken dat ze vooral moeten schrappen, in plaats van 
zorgvuldiger beoordelen.  

Mensen die, als ze niet stevig in hun schoenen staan, een telefonische afwijzing krijgen. 

Mensen die naar hun leefomgeving wordt gevraagd. Als er genoeg burenhulp is, kan het 
voorkomen dat het RIO een indicatie – gedeeltelijk - intrekt. Persoonlijke situaties horen 
mee te tellen, maar het ziet ernaar uit dat die steeds minder tellen. Vooral veel 
huishoudelijk hulp lijkt nu te verdwijnen. Alleen mensen die alleenstaand zijn en geen 
mantelzorgers om zich heen hebben, kunnen rekenen op hulp.

PGB 
Een grote groep die ook in het gedrang dreigt te komen, zijn de mensen die zelf zorg 
inkopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Budgethouders die de partner hebben 
ingeschakeld om de zorg te verlenen bijvoorbeeld. Die partner had vroeger vaak een baan 
en heeft die opgezegd vanwege de zieke partner en de mogelijkheid om via het PGB een 
inkomen te houden. Sommige mensen kregen inmiddels al een herindicatie waarbij de hulp 
van de helpende partner is afgedaan als ‘gebruikelijk zorg’, waardoor een deel van het PGB 
dreigde weg te vallen.

Die situaties ziet Per Saldo, vereniging van budgethouders, ook voorbij komen. “Maar als 
mensen in dit geval bezwaar maken tegen de nieuwe indicatie, winnen ze dat 
gegarandeerd”, zegt Kees Dijkman, hoofd communicatie van Per Saldo. “Er is immers geen 
sprake van mantelzorg, maar van betaalde zorg. Het maakt daarbij niet uit wie die 
betaalde zorg geeft: een thuiszorginstelling of iemand uit de eigen omgeving”.

Dijkman is er helder in: “Het doel van de nieuwe richtlijnen was om meer duidelijkheid te 
scheppen. Op zich zijn wij daar niet op tegen. Het probleem is dat zorg voor huisgenoten
nu in alle gevallen afdwingbaar is gemaakt. In veel situaties kan dat tot enorme problemen 
leiden. Bij het stellen van de indicatie moet altijd rekening worden gehouden met de 
situatie van mensen. Dat ontbreekt nu”. 

‘Werkdocument’
Inmiddels is er trouwens al heel wat te doen over het nieuwe indicatie-protocol en lijkt 
het er zelfs op dat de schrijvers zelf er een beetje afstand van nemen. Zo spreekt Juul 
van Ogtrop van de Landelijk Vereniging van Indicatie Organen (LVIO) in het Algemeen 
Dagblad nadrukkelijk van “een werkdocument, opgesteld om grenzen te verkennen en 
uiteindelijk tot heldere richtlijnen te komen. Bezwaar maken tegen een indicatiebesluit 
levert voor de toekomst meer helderheid op''. 

Verschillende belangenorganisaties helpen mensen die bezwaar willen maken tegen het 
indicatiebesluit. Zij drukken mensen op het hart de klachten te bundelen en via een paar 
grote organisaties te laten lopen. Op die manier kan uiteindelijk een gezamenlijk protest 
uitgaan tegen de richtlijnen. 



Voorbereiden en bezwaar maken 
Het gebeurt geregeld dat mensen zelf niet goed aangeven hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig 
is. Ook daardoor kan een afwijzing volgen. Daarom is het van belang vooraf goed op papier te 
zetten welke ondersteuning nodig is. Als er een mantelzorger is, kan die het beste aanwezig zijn 
bij het gesprek met de indicatiesteller. Op die manier wordt duidelijker wat de werkelijke 
situatie is. 

Wie bezwaar wil maken tegen een indicatiebesluit van het RIO kan terecht bij het juridisch 
steunpunt van de Chronisch zieken en gehandicaptenraad (CG-Raad), telefoon (035) 6722666 of 
per e-mail: info@juridischsteunpunt.nl. Ook de organisatie MEE helpt.

MEE is de nieuwe naam van de vroegere Sociaal Pedagogische Dienst. De koepel MEE-Nederland, 
vroeger Somma, ondersteunt 26 MEE-organisaties, met in totaal 61 nevenvestigingen. De MEE-
organisaties willen een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestaan van 
mensen met een handicap; aan volwaardig burgerschap, participatie en integratie. Door een 
dienstverlening die laagdrempelig, betrouwbaar en onafhankelijk is. Het gaat daarbij om 
kortdurende dienstverlening, dus niet om langdurige therapeutische zorg.

Voor de dienstverlening door MEE is geen indicatie vereist. De diensten zijn daardoor kosteloos 
voor de cliënt. Waar intensieve zorg of therapie nodig is verwijst MEE door naar een geschikte 
instantie, zorgt dat de benodigde hulp wordt geboden en begeleidt de cliënt indien gewenst bij 
zijn contacten met de zorgverlener.  

Adressen van een MEE in de buurt zijn te vinden op www.meenederland.nl  onder ‘leden’ of op te 
vragen via MEE Nederland, Maliebaan 71f, 3581 CG UTRECHT, tel (030) 236 37 07.  

Meer informatie over het persoonsgebonden budget is te krijgen bij Per Saldo, telefoon 0900-
7424857, of internet www.pgb.nl.
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Fysiotherapie voor mensen met MS (3) 

Voor aanpassingen naar de ergotherapeut

Fysiotherapie kan bij sommige klachten van MS heel waardevol zijn. Zo blijkt 
uit een serie die we enkele nummers geleden zijn begonnen met drs. Marc 
Rietberg, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut van het MS-centrum in 
Amsterdam. In deze derde aflevering kijken we daarbij een deur verder, de 
deur van ergotherapeut. Die er in de praktijk vooral op gericht blijkt, 
geschikte aanpassingen aan te reiken aan de door de ziekte nieuw ontstane 
situatie. 

Door: Raymond Timmermans

Leren beter bewegen is één ding, het leren 
omgaan met iets dat niet meer goed beweegt 
is minstens zo belangrijk. Anders gezegd: veel 
mensen met MS zijn niet alleen gebaat bij hulp 
bij bewegingsoefeningen, maar zeker ook bij 
aanpassingen. Voor het eerste kun je als regel 
goed terecht bij een fysiotherapeut voor het 
tweede ligt een advies van een ergotherapeut 
voor de hand. Als je MS hebt is het trouwens 
verstandig maar meteen beide mogelijkheden 
te benutten. 

De al eerder in deze serie langs gekomen 
fysiotherapeut en bewegingswetenschapper 
drs. Marc Rietberg - van het MS-centrum van het Vrije Universiteit medisch 
centrum (VUmc) in Amsterdam - verwijst dan naar een deur verder, die van drs. 
Isaline Eyssen of naar een van haar collega-ergotherapeuten. “Zij weet vaak, voor 
als het niet meer kan zoals je vindt dat het eigenlijk zou moeten - zoals je gewoon 
was - te bereiken dat het dan maar moet zoals het nog kan”, aldus Marc. 

Verwijzen 
“Voor alle duidelijkheid”, voegt hij er snel aan toe: “Je kunt nog niet direct naar een 
fysiotherapeut of een ergotherapeut, maar je hebt daarvoor een verwijzing nodig 
van een arts. Per 2005 zal dat trouwens veranderen en heb je geen verwijzing meer 
nodig. Wel kan het nu zo zijn dat ik als fysiotherapeut aan een arts advies geef om 
een ergotherapeut in te schakelen. Maar je kunt dus via je huisarts, je neuroloog of 
je revalidatiearts naar de ergotherapie”. 



Een verwijzing bijvoorbeeld naar drs. Isaline Eyssen dus. Geboren in 1969 in 
Limburg. Gezondheids-/bewegingswetenschappen gestudeerd in Maastricht en 
vervolgens ergotherapie in Amsterdam.  

Ergotherapie: een van oorsprong Grieks samengesteld woord. Ergos dat werk 
betekent en therapie, behandeling. Ergotherapie komt vooral neer op het zoeken 
naar en het aanreiken van praktische oplossingen voor problemen in terugkerende 
alledaagse activiteiten en het iemand – letterlijk – leren omgaan met problemen die 
door ziekte of handicap zijn ontstaan”. 

Aanpassen 
“Als het niet mogelijk is om de situatie weer zoals vroeger te krijgen, dan is vooral 
aanpassen aan de veranderde situatie aan de orde”, betoogt Isaline Eyssen. Waarbij
het haar gaat om het vinden van oplossingen om tot resultaten te komen die in 
bevredigende mate vergelijkbaar zijn met vroeger. Wie niet goed meer kan lopen 
om zich te verplaatsen, heeft dan wellicht iets aan een rollator, een rolstoel of een 
scootmobiel. Wie geen handfunctie meer heeft en bijvoorbeeld niet meer op de 
gebruikelijke manier een computer kan bedienen, heeft dan waarschijnlijk iets aan 
spraakherkenning. Van die dingen dus. 

“Maar het gaat bij dit aanpassen niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats om het 
vinden van geschikte hulpmiddelen”, merkt zij onmiddellijk op. “Mijn doel als 
ergotherapeute is om te beginnen, je te helpen om als het even kan zonder 
hulpmiddelen, zelfstandig, zo optimaal mogelijk te functioneren in je eigen woon-, 
leef- en werkomgeving”. 

Een doelstelling die ze uiteenrafelt in tal van deeldoelen, variërend van leren om 
jezelf te wassen en aan te kleden tot leren boodschappen doen. Trappen lopen, in en 
uit bed komen, maar ook autorijden en fietsen. Het zoeken naar geschikt werk 
zelfs, het uitvoeren daarvan, het doen van het huishouden, knutselen, sporten, 
telefoneren. Voor dat alles kun je je door een ergotherapeut laten bijstaan.

Samen
“Wat ik doe is het samen met jou als hulpvrager en op basis van jouw mogelijkheden 
een programmaatje opstellen. Daarin zetten we op een rijtje wat je van belang vindt
nog te kunnen doen en proberen we uit te vinden hoe. Bijvoorbeeld een jas 
dichtknopen, een maaltijd bereiden, een douche nemen, opstaan uit een stoel. Maar 
ook tuinieren, de administratie doen. Allemaal activiteiten die een ergotherapeut 
met je kan oefenen. Dat kan zowel in het ziekenhuis, thuis als op het werk en zelfs 
in de hobbyclub. Bovendien reken ik het me tot mijn taak ook, 
als het nodig is en je dat tenminste wilt, je omgeving te 
adviseren, je partner, familieleden, verzorgers. En ook je te 
helpen bij het vragen om speciale voorzieningen en hulpmiddelen 
bij de daarvoor verantwoordelijke instanties”. 

Bij herhaling beklemtoont Isaline Eyssen dat een ergotherapeut 
daarbij als regel zal uitgaan van de hulpvragende man of vrouw 

Isaline Eyssen 

zelf. “Ik spreek in dit verband van therapie mét de cliënt, niet 
vóór de cliënt. Samenwerking met de hulpvrager en zijn omgeving is voor een 
ergotherapeut een múst om de vraag helder te krijgen en bijdragen te kunnen 
leveren aan het oplossen van problemen. Bij mensen met MS al helemaal een 
voorwaarde, omdat iedereen die MS heeft verschillend is. Verstoringen en gevolgen 
daarvan kunnen zich op verschillende gebieden uiten. Ik ga ervan uit dat jij, als 
hulpvrager met MS, de ervaringsdeskundige bij uitstek bent. Je bent zowel de 
probleeminbrenger als feitelijk ook de probleemoplosser”. 

Als ergotherapeut gaat ze dan eerst bepalen wat niet meer naar wens gaat, welke 
stoornissen en beperkingen er zijn, maar vooral ook wat de mogelijkheden zijn. 
“Vervolgens stellen we een plan op en start de daadwerkelijke behandeling”. 

Isaline Eyssen: “Als therapeut treed ik als het ware op als trainer/coach. Ik ben er 
vooral op uit het probleemoplossende vermogen van jouzelf en jouw omgeving te 
stimuleren. We zoeken samen. En zo nodig vragen we er zelfs nog de hulp van andere
deskundigen bij”. 

Vermoeidheidsmanagement
Uit ervaring weet ze dat bij mensen met MS enkele problemen méér voorkomen dan 
bij andere mensen met een ziekte of handicap. “ Om te beginnen heeft iemand met 
MS meestal maar een beperkte energievoorraad. Laatst zij iemand me: ik lijk wel 
een oude accu. Ik kan prima energie leveren, maar mijn accu raakt snel leeg en het 
opladen duurt dan lang... Zo iemand probeer ik, wat ik noem, 
vermoeidheidsmanagement te leren. Daarbij probeer ik te bereiken dat jij als 
patiënt optimaal inzicht krijgt in je eigen vermoeidheid, je persoonlijke grenzen 
erkent en herkent, en dat je vervolgens komt tot een goede tijdsindeling, 
aanpassing van de wijze waarop je dingen doet en desnoods ook het gebruik van 
hulpmiddelen. Wat ik probeer is om jou met je MS te leren hoe in de praktijk om te 
gaan met die vermoeidheid die zoveel invloed kan hebben op de dingen die je wilt en 
moet doen”. 

Cognitieve problemen 
Isaline noemt in dit verband ook de eventuele moeilijkheden met kennis- en 
geheugenfuncties, netjes gezegd de cognitieve problemen. “Mensen met MS melden 
nogal eens beperkingen bij het uitvoeren van meerdere activiteiten tegelijk, 
bijvoorbeeld koken en praten, en met het organiseren en plannen. Oplossingen 
daarvan liggen vooral in het aanleren en trainen van technieken die gericht zijn op 
de aanpak van problemen met aandacht, concentratie, uitvoering en organisatie”.

Handfunctie
Op de lijst van uitgesproken MS-problemen staat ook de beperking van de 
handfunctie. “Afnemende kracht en verminderd gevoel kunnen leiden tot niet of 
moeilijk uitvoeren van dagelijks terugkerende zaken als eten, drinken, schrijven, 
knopen dicht maken, een auto besturen, tekenen of gereedschap hanteren. Maar je 
moet je daar niet zomaar bij neerleggen. De ergotherapeut kan samen met je kijken
of handfunctietraining zinvol is of dat je zaken anders kunt doen”. 



In het verlengde hiervan noemt zij de communicatieve problemen: praten, schrijven.
telefoneren, computeren. “Ook aan dit soort communicatieve problemen is van alles 
te doen. Ook hier weer eerst kijken of oefenen zinvol is natuurlijk, maar ook 
hulpmiddelen kunnen helpen, tot en met de spraakherkennende computer.”  

En dat brengt haar tenslotte bij die vaak toch niet te vermijden hulpmiddelen. Zie 
voor een greep eruit ook het kader aan het eind. “Er zijn zoveel hulpmiddelen. Benut
ook daarvan je mogelijkheden, zou ik zeggen!” 

En dan terug naar de fysiotherapeut?
“Indien nodig, zeker. Ik zal altijd adviseren om nog zoveel als je mag, kan en nodig is
te bewegen. Het gevaar van weinig beweging is dat het leidt tot een neerwaartse 
spiraal. Weinig bewegen kan leiden tot verzwakking, waardoor je mogelijk nog 
minder kan bewegen. En als weinig bewegen het gevolg is van een niet optimale 
spierkracht kun je met de fysiotherapeut proberen dat zo optimaal mogelijk te 
maken”.

Haar collega, fysiotherapeut Marc Rietberg, sluit aan: “Ergo- en fysiotherapeuten 
hebben een duidelijke raakvlak en werken daarnaast aanvullend. Bovendien zoals zo 
vaak geldt ook hier dat voor het oplossen van problemen vaak meerdere wegen 
beschikbaar zijn. Ook ik zou zeggen: benut de wegen die nodig zijn optimaal”. 

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

Bovendien: wie op het gebied van fysiotherapie en wat daaraan verwant is specifieke
vragen heeft, kan die tot 15 november 2004 stellen aan raymond@mszien.nl. In 
ieder geval krijg je dan een persoonlijk antwoord van Marc Rietberg of een van zijn 
collega’s bij de VU. Als dit zinvol is haalt dat antwoord bovendien deze serie, 
overigens altijd na ruggespraak.
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Hulpmiddelen: Ergotherapeut drs. Isaline Eyssen somt desgevraagd 
tientallen soorten hulpmiddelen op die voor mensen met MS van waarde 
kunnen zijn. 

In de sector hygiëne: 
- verhoogd toilet 
- steunbeugels 
- douchezitje 
- badplank 
- tenenwasser 

In de sector mobiliteit 
- werkstoel 
- trippelstoel 
- sta-kruk 
- scootmobiel 
- driewielfiets 

In de sector kleden: 
- kousenaantrekker 
- ‘Helping hand' 
- knopenhaakje 
- lange schoenlepel 

In de sector vrije tijd/communicatie: 
- leesstandaard  
- telefoonaanpassing 
- dikkere pen met antislip handvat 
- computeraanpassingen 

In de sector eten + drinken: 
- verdikte handvat 
- zware bestek 
- antislip 

In de sector huishouden: 
- pottenopener 
- zaaghandvat op kaasschaaf en mes 

De meeste hulpmiddelen zijn te vinden op Internetsites zoals die van de 
thuiszorg: www.thuiszorgdiensten.nl of bij de vereniging Spierziekten 
Nederland: www.vsn.nl/hulpmiddelen.


