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Een noodzakelijk kwaad...

Ook al voelen wij mensen ons vaak de meest superieure wezens van de hele wereld, 
we kunnen niets zonder alle andere schepsels. We gebruiken die dan ook volop. De 
fauna waarschijnlijk nog het meest: van 
koeien, varkens, kippen, vissen 
consumeren we met ons allen dagelijks 
miljoenen kilo’s. Oké, er komen steeds 
meer vegetariërs. Maar die profiteren op 
hun beurt weer van diverse bronnen uit de 
flora. 

En als we al niet andere wezens in de 
natuur, of dat wat ze voortbrengen, 
opeten en drinken,  gebruiken we ze wel 
als werktuig, gereedschap en 
bouwmateriaal.  Van het paard, de olifant, 
de ezel en de kameel tot de meest 
uiteenlopende soorten hout.  Zelfs het 
houden van dieren als speeltjes is heel 
gewoon, getuige de ontelbare honden 
driehoog, katten in garages, cavia’s en 
parkieten in kooitjes en konijnen in een 
hok. Dan kom je allicht toe aan de vraag: is dat nou wel ergens goed voor? En een 
bezigheid als het met levende wurmen hengelen naar vissen, is dat eigenlijk wel 
correct? Ons vergapen aan dieren  in een circus of een dierentuin, dient dat ergens 
voor? Heeft dat enige zin? 

Die vraag naar de zin hoef je  niet te stellen bij de centra die proeven doen met 
dieren om medisch-wetenschappelijke redenen. Over de resultaten daarvan 
schrijven we geregeld, in het bijzonder in de rubriek MS-onderzoek, elders op 
MSweb. Wat Nederland betreft is dat onderzoek streng gereglementeerd en wel 
vooral in de Wet op de Dierproeven (WoD). Die wet regelt dat de enige grond van 
proeven met dieren is, aan wettelijke voorschriften te voldoen voor de introductie 
van nieuwe medicijnen en therapieën. En dat dierproeven uitsluitend zijn 
toegestaan indien de proeven zijn gericht op bepaalde belangen van mens en dier, 
namelijk het belang van de gezondheid of voeding. De WoD bepaalt bovendien 
expliciet dat dierproeven niet mogen worden verricht indien het doel van de proef 
ook kan worden verwezenlijkt op een andere wijze dan door middel van dierproeven.
En dat zulke proeven uitsluitend zijn voorbehouden aan mensen die aan bepaalde 
hoge deskundigheidseisen voldoen.

Giraf snapt maar weinig van dier-proef-wet 



De Wet op de Dierproeven bestaat dit jaar een kwart eeuw. Reden voor het 
Kabinet om te laten nagaan of al die wettelijke regels in de praktijk ook goed 
werken. Het onderzoek daarnaar is verricht door de leerstoelgroepen ‘Recht en 
Bestuur’ en ‘Toegepaste filosofie’ van de Universiteit Wageningen. Ze zijn hiertoe 
gevraagd door de organisatie Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen, 
beter bekend onder de afkorting Zon/Mw. Enkele weken geleden is het Wageningse 
onderzoeksrapport openbaar geworden. Minister Hans Hoogervorst 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het inmiddels wel naar de Tweede 
Kamer gestuurd, maar wil pas aan het eind van het jaar zelf een standpunt innemen 
en daarover eventueel gaan debatteren. 

Kruisinga
Het rapport heeft als hoofdtitel ‘Noodzakelijk Kwaad’. Dit naar dr. Roelof 
Kruisinga (1922) – zoon van een arts, zelf een vermaard keel-, neus- en oorarts, 
inspecteur van de volksgezondheid, christelijk politicus – in zijn functie van 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de jaren zeventig. Hij 
betoogde bij de presentatie van het voorstel tot de WoD:  “De ondergetekende wil 
niet nalaten erop te wijzen, dat naar zijn oordeel dierproeven een noodzakelijk 
kwaad zijn. Zij kunnen vooralsnog niet worden gemist, maar er is alle aanleiding toe 
om geen dierproeven toe te passen wanneer deze proeven kunnen worden vervangen 
door andersoortige waarbij geen dieren behoeven te worden gebruikt”. 

Een noodzakelijk kwaad dus, zonder vraagteken. Iets dat de rapporteurs anno 
2005 kennelijk niet terecht vinden. Zij bepleiten enkele ingrijpende vernieuwingen 
van de wet, met name administratieve. Zo moeten burgers volgens hen onder meer 
de mogelijkheid krijgen om bij elke proef de noodzaak ervan door externe 
deskundigen te laten toetsen. Dit mede omdat, zoals de Wageningse onderzoekers 
stellen, “het aantal dierproeven sterk te verminderen valt”.  

Juist dit standpunt heeft bij velen verbazing gewekt, in het bijzonder bij medici 
die zich dagelijks bezighouden met kanker, hart- en vaatziekten, nierziekten, 
diabetes, AIDS, astma, reuma, Alzheimer, lepra en ook MS, alsmede in kringen van 
andere wetenschappers zoals de fysiologische psychologen en de moleculaire 
genetici. Zij vrezen op hun vakgebied niet veel verder te kunnen komen als de weg 
naar nieuwe medicijnen geblokkeerd raakt. Wat  het geval kan zijn als Regering en 
Parlement de adviezen van de rapporteurs volgen. 

Niemand – ook wij belanghebbende toeschouwers niet - heeft er overigens bezwaar 
tegen dat de overheid denkt aan verbetering van de nu 25 jaar oude wet en de 
daarop gestoelde regelingen. Maar het is op zijn zachtst gezegd wat merkwaardig 
hieraan te beginnen op basis van een rapport waarin eigenlijk uitsluitend enkele 
onduidelijke en in elk geval anoniem blijvende deskundigen aan het woord komen. 
Onder wie, zoals de rapporteurs zelf toegeven, bovendien maar een relatief
bescheiden aantal dierexperimentele onderzoekers zelf. Het rapport volstaat met 
de notitie, dat sommigen in deze nota uitspraken doen uit hoofde van hun functie, 
waarbij overigens onduidelijk blijft welke functie, dat de meesten op persoonlijke 
titel spreken, dat weer anderen dat in het midden laten en dat anonimiteit is

toegezegd.
Een dergelijk stuk mist op voorhand een gezaghebbende en daarmee 
controleerbare basis. Niet alleen een gemiste kans, maar ook niet zoals het hoort. 
Wij zouden het in MSzien zo althans niet durven stellen. 

Onwetenschappelijk
Dat zo’n rapport dan toch uitspreekt dat weliswaar de verrichte dierproeven 
wettelijk verplicht zijn, maar dat ze lang niet altijd nodig zijn, is 
onwetenschappelijk. Niet te handhaven in elk geval zolang er aantoonbaar 
onvoldoende alternatieven zijn en zolang de wettelijke eisen ten aanzien van 
medicijnen zijn zoals ze zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat steeds meer andere 
wetenschappers – de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen 
(KNAW) zelf voorop, maar ook bijvoorbeeld het Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam – in brieven en kranten laten blijken met deze ongemotiveerde 
onderbouwing geen genoegen te kunnen nemen. 

Temeer begrijpelijk, omdat als straks de gezagsdragers de richting volgen die 
kennelijk de schrijvers van het WoD-onderzoeksrapport beogen, het waarschijnlijk 
op vrij korte termijn onmogelijk is in Nederland nog op een adequate manier 
dierproeven te doen die enig medisch belang dienen. Op zijn minst is te vrezen dat 
ruimte ontstaat voor administratieve procedures die er louter op gericht zijn zulke 
proefnemingen ernstig te vertragen. 

Het moge duidelijk zijn dat het dan gaat om zaken met een zeer groot medisch 
belang. Vele zieken in Nederland, ook wij mensen met MS, kunnen door het volgen 
van een dergelijke weg op achterstand komen. Eigenlijk krijgen we dan te horen: “U 
heeft pech gehad. Wij zijn niet meer goed in staat de mogelijke medische middelen 
en therapieën om u te helpen of te genezen, via dierproeven te toetsen”.  

Is er dan uiteindelijk straks nog maar één uitweg: proeven op mensen toestaan? 
Wij weten uit onze contacten met patiënten dat velen bereid zijn mee te doen aan 
medische proeven, ook als daaraan grote risico’s zijn verbonden. Maar we vragen 
ons zeer af of dit dan wel ethisch verantwoord is. Of we de regiems waarin dit op 
ruime schaal gebeurde ten onrechte hebben bestreden.

Het moet aantoonbaar van belang zijn voor de medische wetenschap, noodzakelijk 
om te verifiëren of een medicament of therapie veilig toepasbaar is voor mensen 
met een handicap of ziekte... en we moeten met zijn allen natuurlijk ook zeer letten 
op het welzijn van de proefdieren zelf... Maar het is toch vooralsnog helaas moeilijk 
anders te zien dan zoals staatssecretaris Kruisinga indertijd al zei: “Dierproeven 
zijn een noodzakelijk kwaad”.

Redactie
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Het mysterie MS (1)

Over verlengsnoeren, inktvisarmen en stroomkabels

“MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij de isolerende laag, de 
myeline, rondom de zenuw-uitlopers wordt aangetast”. Deze zin is te lezen op diverse 
websites. Maar wil je vervolgens wat meer weten, dan verzand je meestal in een keur 
van medische termen. MSzien wil daarom in een aparte serie een poging doen om MS 
nader te verklaren, in voor iedereen begrijpelijke taal. In dit nummer deel 1, over 
verlengsnoeren, inktvisarmen en stroomkabels...

door: Herbert Brok* 

Beginnen we bij het begin
Het zenuwstelsel van de mens is grofweg onder te 
verdelen in  drie soorten: het centrale zenuwstelsel, 
het perifere zenuwstelsel en het autonome 
zenuwstelsel. Autonoom betekent ‘niet bewust te 
sturen of te beïnvloeden’. Het autonome 
zenuwstelsel stuurt lichaamsfuncties aan zoals het 
kloppen van het hart, de ademhaling en de 
peristaltiek, de doorduwende spierbewegingen, van 
de darm en andere organen. Het centrale 
zenuwstelsel bevindt zich bij de mens in de grote 
hersenen, de hersenstam, de kleine hersenen en het 
ruggenmerg (zie figuur 1). Alles wat niet tot het 
centrale of autonome zenuwstelsel behoort noemen 
we het perifere zenuwstelsel, letterlijk vertaald: ‘aan de buitenkant’.

Uitlopers
Een mens heeft ongeveer 100 miljard zenuwcellen. Deze zorgen voor verwerking van de 
signalen die de hersenen afgeven. Zenuwcellen (of neuronen) zijn opgebouwd uit een 
cellichaam, ook wel soma genoemd, met vele uitlopers (zie figuur 2). Van die uitlopers zijn 
er grofweg 2 soorten: axonen en dendrieten. 
Axonen geleiden het elektrische signaal van de 
zenuwcel af, dendrieten leiden het signaal er 
meestal naar toe. Een zenuw bestaat uit een soort 
vlechtwerk van al deze uitlopers, afkomstig van 
verschillende zenuwcellen, vergelijkbaar 
bijvoorbeeld met een glasvezelkabel. 

Verlengsnoeren
Axonen en dendrieten zijn misschien nog het best voor te stellen als verlengsnoeren die 
met stekkers (synaps) aan elkaar verbonden zijn om de grasmaaier (spier) aan te zetten 

Figuur 1 

Figuur 2 

via een schakelaar die zich in de garage bevindt (hersencel). Axonen zijn langer en dikker 
dan dendrieten. Een axon bij de mens kan  een lengte hebben van 1 meter. Axonen kunnen 
een signaal door het lichaam sturen met een snelheid van wel 400 km/uur. Axonen zijn 
meestal onvertakt, behalve dan aan het uiteinde, terwijl dendrieten veel sterker vertakt 
zijn. Op het eind van een axon bevindt zich een zogeheten synaps die er voor zorgt dat het 
signaal doorgegeven wordt aan de dendriet van de volgende zenuwcel. Als uiteindelijk het 
doel bereikt is, bijvoorbeeld een spiercel, noem je deze synaps een motorische eindplaat. 
Tijdens deze ingewikkelde processen van signaaloverdracht worden er chemische stoffen 
afgescheiden. Dat zijn de  neurotransmitters In een later stadium van deze serie gaan we 
hierop dieper in.

Stroomkabels
Een zenuwstelsel is echter niet een enkel verlengsnoer van A naar B, maar een enorm 
complex geheel van allerlei verlengsnoeren kris-kras door elkaar, die elk hun eigen weg 
vinden. Eén enkele zenuw is in dit kader vergelijkbaar met de stroomkabels bij de 
lichtshow van een rockband als U2, waarbij elk snoertje z’n eigen lampje voorziet van 
stroom. Als je nu al deze kabeltjes op de grond zou leggen, zonder hun isolerende plastic 
laagje erom heen, vindt de stroomgeleiding veel langzamer plaats. Als daarnaast ook nog 
alle draden met elkaar in contact zouden komen, zouden alle lampen tegelijk gaan branden 
terwijl je maar één enkel knopje zou aanzetten.  

Myeline
In feite is dit ook precies wat er in het lichaam zou gebeuren als de uitlopers van een 
zenuw niet beschermd zouden zijn om met elkaar in contact te komen. Verreweg de 
meeste zenuwen in ons lichaam zijn dan ook omgeven door zo’n isolerende laag, die myeline 
heet. Deze myeline staat garant voor een snelle, gerichte signaalgeleiding.  

Myeline wordt aangemaakt door myeline-vormende cellen. Ook hier is er weer een 
verschil tussen het perifere en het centrale zenuwstelsel. In het perifere zenuwstelsel 
zorgen de zogenaamde Schwann-cellen voor de aanmaak van myeline, in het centrale 
zenuwstelsel zijn dat de oligodendrocyten.  

Inktvisarmen
Myelinevormende cellen 
hebben uitlopers aan hun 
cellichaam die zich als 
inktvisarmen meerdere 
malen om een axon of 
dendriet krullen. Net zoals 
een inktvis hebben deze 
cellen meerdere uitlopers en 
kunnen dus meerdere 
zenuwcel-uitlopers bedienen 
(zie figuur 3). Een zo’n 
enkele wikkel is ongeveer 
150-200 micrometer (200-
miljoenste deel van een 
meter) lang. Tussen deze 



wikkels bevindt zich de 
zogenaamde Knoop van 
Ranvier, een soort van mini-schakelaartje met een aan/uit-knop, die er voor zorgt dat het 
elektrische signaal maar één enkele kant op kan.  

Bloot
Bij MS is het probleem dat de afstand tussen de verschillende stukjes myeline te groot is 
geworden doordat de myeline is afgebroken.  De zenuwuitlopers zijn daardoor over een te 
groot stuk bloot komen te liggen. Hierdoor komt het signaal dat ooit door de hersencel is 
verstuurd, niet meer verder. Dat signaal gaat uiteindelijk verloren zonder op de plaats van 
bestemming aan te komen. En dat is nu precies de oorzaak van de nare klinische 
verschijnselen die MS-patiënten maar al te goed uit eigen ondervinding – maar ieder weer 
anders – kennen. 

Vraag
Vraag blijft natuurlijk waarom MS nu juist een ziekte van het centrale zenuwstelsel is en 
niet van het perifere zenuwstelsel. In feite is dat iets wat medici met elkaar hebben 
afgesproken om de afbraak van myeline (demyelinisatie) tussen de twee zenuwstelsels van 
elkaar te onderscheiden.  

Hoewel er de laatste tijd aanwijzingen zijn dat er ook iets mis kan zijn met de afbraak van 
myeline in het perifere zenuwstelsel, blijft MS in eerste instantie een probleem van 
myeline-afbraak in het centrale zenuwstelsel. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te 
maken met het feit dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen de samenstelling van de 
myeline in de twee zenuwstelsels. 
In de volgende MSzien meer hierover.  

MSzien, jaargang 2005, nummer 5 – rubriek ONDERZOEK

* Dr. Herbert Brok (1965) is immunoloog en doet al jarenlang onderzoek naar MS.

Figuur 3 
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‘Neefje M.’ van Renate Rubinstein 

Luisterboek gaat Nederland veroveren

Maurits Rubinstein (1964) of ‘neefje M.’ in de boeken van Renate Rubinstein is 
inmiddels directeur van Rubinstein bv, uitgeverij van luisterboeken.Toen Renate haar 
boek Nee heb je, notities over ziek zijn, had geschreven, wilde ze het aan haar 
vrienden voorlezen. Neefje M., inmiddels geluidstechnicus, zei: lees het maar aan 
mij voor en nam het op. Daardoor kon Renate de bandjes aan haar vrienden uitdelen. 
Dat was het begin van het luisterboek in Nederland.

Door: Nora Holtrust

Schrijfster Renate Rubinstein (1929) kreeg 
op 48-jarige leeftijd de diagnose MS. Renate 
was in die tijd met name bekend door haar 
wekelijkse column in Vrij Nederland. Haar 
columns, geschreven onder het pseudoniem 
Tamar, gingen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Renate was er goed in om 
ingewikkelde problemen begrijpelijk te maken 
door ze naar het persoonlijke vlak te trekken. 
Toch hield zij één facet van haar leven heel 
lang voor de lezers verborgen. Dat was de 
diagnose MS. Pas acht jaar later schreef zij 
over haar chronische ziekte en alles wat daar 
mee samen hangt het boek: ‘Nee heb je’.

“Renate en mijn vader, Jan Rubinstein, zijn in Berlijn geboren maar vrij kort daarna is het 
gezin naar Amsterdam verhuisd en daar hebben ze ook altijd  gewoond”, vertelt Maurits 
(1964) of neefje M. (zei foto), zoals hij in de boeken van zijn tante heet. Het gezin 
bestond behalve uit Renate en Jan ook nog uit Gerda, de tweelingzus van Jan. Gerda 
verhuisde na haar huwelijk met een Engelsman naar Londen en is daar inmiddels een 
gevierd beeldhouwster. 

Ziek of gezond
Maurits denkt niet in termen van gezond  of ziek aan Renate. “Ik weet gewoon niet beter. 
Ik weet nog wel heel goed dat ze de diagnose kreeg. Maar de eerste jaren daarna bewoog 
ze zich echt niet meteen in een elektrische wagen voort. Dus voor mij was het zeker niet 
zo dat ik haar alleen maar in een rolstoel ken. Helemaal niet. In die zin kan ik me haar dus 
nog gezond herinneren. Ik was natuurlijk nog betrekkelijk klein toen ze de diagnose 
kreeg. Maar wat is gezond en wat is ziek? Voor mij is die scheidslijn heel dun. En dat 
bedoel ik in positieve zin. Ik zelf heb nooit echte hinder ondervonden van haar ziekte. 

Neefje M. oftewel Maurits Rubinstein 



Nou was ik natuurlijk zelf ook niet ziek, dus wie ben ik om dat zo te zeggen, maar ook in 
de omgang met haar was dat geen punt”.  

Vanaf mijn twaalfde zo ongeveer was ik elke zondag bij Renate. Dat was vaste prik. Ik 
deed één keer in de week boodschappen en op zondag kookte ik voor haar. Ik had de 
sleutel van haar huis, ik was daar wanneer ik wou en wanneer Renate dat nodig achtte. Ze 
was, zeg maar, mijn tweede moeder. Ik ben ook de enige die Renate en Simon met enige 
regelmaat samen heeft gezien”. Simon is de schrijver Simon Carmiggelt, met wie Renate 
elf jaar lang een verhouding heeft gehad. 

'Neefje M.'
Maurits was een grote steun voor Renate bij het beheren én het accepteren van de 
nodige hulpmiddelen, de ‘prothesen’, zoals zijzelf ze noemt. In ‘Nee heb je’ schrijft ze 
over de onverwachte vreugde die het invaliden-autootje haar geeft: "Je kon de motor 
opvoeren tot 45 km, althans mijn neefje M. kon dat. Zonder een technisch begaafd 
neefje is zo’n autootje trouwens toch niet te gebruiken, want om de haverklap breekt er 
een kabel van rem, gas of versnelling”, zo tekent ze op. En verder: “Dat autootje was de 
eerste prothese die mij iets handigs leerde, namelijk, dat je, wil je weten hoe gênant of 
iets is, de mening van intelligente kinderen moet vragen. Kinderen zijn daarin nog oprecht 
en onhandig”.

Maurits zelf vertelt dat, als Renate het autootje niet nodig had, hij hem mocht 
meenemen. “Dan scheurde ik met dat autootje door de stad. Super. Ging ik naar school 
met de auto. Dat was feest”.

Na het invaliden-autootje volgde een klein scootmobieltje, voor gebruik binnenshuis. 
Maurits vertelt: “Daar zag Renate eigenlijk ook als een huis tegenop. Maar toen het 
mobieltje binnenkwam riep ik meteen: hartstikke leuk, laat mij maar even crossen met dat 
ding en dan ga jij timen hoe snel ik een rondje door je huis kan rijden. Toen was voor haar 
meteen het ijs gebroken”.

Voorlezen
Maurits vertelt dat in ‘Nee heb je’ een aantal mensen voorkomen “die Renate in 
gedachten heeft als ze nadenkt over hoe, behalve zijzelf,  mensen omgaan met ziekte en 
invaliditeit”. Dat waren onder meer Annie M.G. Schmidt die bijna blind was en Hein 
Donner, die in een verpleeghuis lag vanwege een hersenbloeding. Toen ‘Nee heb je’ klaar 
was, wilde ze als dank aan haar vrienden die haar bij die gedachtevorming hadden 
geholpen het boekje voorlezen.  

Omdat Maurits geluidstechnicus van beroep was, zei hij tegen haar: “Nou Renate, je kunt 
het beter aan mij voorlezen”. Dat leek hem namelijk veel efficiënter. Afgezien daarvan 
had Renate ook de energie niet meer om haar boek een paar keer voor te lezen. “Als ik 
het op cassette opnam, kon ik het kopiëren en dan kon ze het net zoveel weggeven als ze 
wilde”, vertelt Maurits. “Dat is de reden dat er een door haar zelf voorgelezen versie van 
het boekje bestaat. En dat was meteen het eerste cassette-luisterboek zoals we het 
noemen, dat ik heb uitgegeven”. 

Maar het komt eigenlijk ook door Rinus Ferdinandusse, de hoofdredacteur van Vrij 
Nederland. “Rinus vond het zo’n leuk idee, dat gesproken boek. Hij vond dat we er meer 

mee moesten doen. Toen heeft Renate er een stukje over geschreven en de cassettes 
zijn vervolgens officieel ten doop gehouden in de Atheneum-boekhandel in Amsterdam”.  

Eerste vijftig 
Maurits had voor de presentatie vijftig exemplaren gemaakt, die gingen allemaal meteen
van de hand. “Daar had ik van te voren niet echt bij nagedacht”, zegt Maurits. Jan Meng, 
destijds manager van Atheneum Boekhandel - inmiddels een bekend voorlezer van onder 
meer de Harry Potter luisterboeken – zei dat hij nog maar vijftig kopieën moest maken. 
Een week later waren die ook allemaal verkocht. “En zo ging dat maar door”.  

In diezelfde tijd was hij voor een grote geluidsklus in Amerika en zag daar in alle grote 
boek-winkels en platenwinkels rijen vol met gesproken woordproducten liggen. “Ik dacht: 
ééntje heb ik er al gemaakt, daar kan ik misschien wel wat meer mee doen. Want Karel 
van ’t Reve en nog een aantal auteurs die bij de presentatie waren, vonden het zo leuk, 
dat ze zichzelf al aangeboden hadden. Dus toen heb ik een serie gemaakt van zes 
luisterboeken, ingesproken door de auteurs. En dat is de ontstaansgeschiedenis van het 
luisterboek in Nederland.  Uitgeverij Rubinstein is echt ontstaan met Renate’s boekje 
over MS”.  

Doorbraak
Rubinstein was de eerste uitgeverij in Nederland die met 
luisterboeken begon, twintig jaar geleden. Eerst op 
cassettebandjes, inmiddels allemaal op CD. De doorbraak van het 
luisterboek is gekomen met het eerste luisterboek van Harry 
Potter. Daar zijn inmiddels zo’n 120.000 exemplaren van verkocht. 

Inmiddels zijn er uitgeverijen bijgekomen, ook van studieboeken 
bijvoorbeeld. Niettemin is Nederland volgens Maurits zo’n beetje 
het laatste land in de westerse wereld waar het luisterboek in 
opkomst is. In Duitsland, Frankrijk en Scandinavië bestaat het al 
veel langer. “En in Engeland en Amerika is het al jarenlang echt een 
gigantische markt. Daar praat je over zo’n tien procent van de 
boekenmarkt. In Amerika zitten mensen vaak lang in de auto omdat 
het zo’n groot land is en het dan vinden ze het prettig vinden om 
naar een boek te luisteren. En Engeland heeft echt een traditie om 

naar verhalen te luisteren”.

Het luisterboek gaat eigenlijk terug naar de oertijd van de literatuur, toen er alleen maar 
het gesproken woord was. Toen de mensen voor het eerst begonnen te lezen werd dat als 
zeer onsportief gezien. Verhalen waren er om verteld te worden.

Design 
In ‘Nee heb je’ schrijft Renate hoe ze gruwt van het gebrek aan design bij de meeste 
hulpmiddelen. Waarom moeten mensen met een handicap toch genoegen nemen met 
hulpmiddelen die zo foeilelijk zijn, verzucht ze. Maurits is het helemaal met Renate eens. 
Gesproken boeken speciaal gemaakt voor mensen met een handicap, dat wil je toch 
helemaal niet. Dat is hetzelfde  als zo’n veel te zware lelijke rolstoel, meent hij. “Hou het 
toch een beetje licht en vrolijk. Een handicap is al moeilijk genoeg, waarom dan nog zo’n 
stempel er op van: kijk eens, dit is pas ellende. Maak er toch iets moois van, iets van dit is 



leuk en voor iedereen. Dan is het voor de mensen die helaas toch in een rolstoel zitten of 
een andere handicap hebben juist makkelijker te accepteren en voor mensen die geen 
handicap hebben een eigen keuze”.  

Daarom hebben de luisterboeken van Rubinstein meestal dezelfde kaft als het leesboek 
en je bent er ongeveer evenveel geld aan kwijt. Een bestseller bijvoorbeeld, zoals de Da 
Vinci Code, luisterduur 6,5 uur, bevat 6 CD-’s en kost € 19,95. Dat geldt voor zowel het 
luisterboek als het leesboek. Of Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl, met 3 
CD’s,  kost € 14,95 en dat is ook de prijs van het leesboek. Maar natuurlijk is het 
luisterboek ook wel eens duurder dan het leesboek of omgekeerd. 

Week van het Luisterboek
De eerste week van november krijgt Nederland zijn eerste 
‘Week van het Luisterboek’, geopend met een heus 
Luisterboekenbal, in Artis. De week is een gezamenlijk 
initiatief van de boekhandel en de luisterboekenuitgevers, 
bedoeld om Nederland kennis te laten maken met het 
Luisterboek. Vier Nederlandse uitgevers van het luisterboek 
bieden een gemeenschappelijk gevulde display aan waarin de 
succesvolste titels een plaats krijgen. Als het aan Maurits ligt 
gaat het luisterboek Nederland veroveren. 
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Luisterboeken zijn al geruime tijd te koop bij warenhuizen zoals 
V&D en de Bijenkorf. In de boekhandel zie je ze de laatste tijd 
steeds vaker staan en sommige grotere muziekwinkels verkopen ze 
ook.
Aan de week van het luisterboek doen de volgende uitgevers mee:  
Cossee: www.cossee.com
Home Academy: www.home-academy.nl
Karakter: www.karakteruitgevers.nl
Rubinstein: www.rubinstein.nl

Voor mensen met een visuele handicap bestaat er naast het luisterboek het ‘gesproken 
boek’. Gesproken boeken en tijdschriften worden sinds 1 januari 2004 uitgebracht op een 
zogenoemd daisy-schijfje. Om te luisteren heb je een daisy-speler nodig, een speciale cd-
lezer die geschikt is om digitale lectuur via een speciale cd-rom af te luisteren. Als je 
visueel of motorisch gehandicapt bent krijg je de daisyspeler vergoed. De schijfjes kun je 
lenen bij speciale bibliotheken. Voor meer informatie: www.fnb.nl; www.anderslezen.nl;
www.daisy.org; www.nlbb.nl; www.blinfotec.org
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Wat moeten we eten? 

De dietist weet het! 

Voeding is voor ieder mens belangrijk. Naast de noodzakelijke bouwstoffen en 
energie geeft voedsel voldoening en genoegen. Als je MS hebt spelen ook nog andere 
dingen een rol. MSzien ging op zoek naar waar je speciaal op moet letten.

Door: Trudy Mantel

Eten is voor iedereen een vanzelfsprekend, dagelijks 
gebeuren. Als je MS hebt, en zeker als ook je handfunctie 
achteruit gaat, wordt het iets minder vanzelfsprekend. 
Soms ben je zo moe dat je de lepel amper naar je mond kunt 
krijgen, als je er al in geslaagd bent om iets op je bord te 
krijgen. Dan is de verleiding groot om te denken: “Laat 
maar!” Het andere uiterste is troost-eten: jezelf volstoppen 
omdat een volle buik een goed gevoel geeft. 

Onderzoek
Beide handelwijzen hebben hun risico: te weinig eten maakt 
dat je je nog slapper gaat voelen en dat je op den duur 
tekorten gaat krijgen. Teveel eten maakt dik, zeker bij het 
weinige bewegen waartoe de meesten van ons veroordeeld 
zijn. Een onderzoek van studenten Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen uit 2004 heeft uitgewezen dat de helft van de mensen met MS aankomt nadat 
de diagnose gesteld is. Bovendien heeft het voedingspatroon invloed op de stoelgang. Te 
dunne ontlasting geeft praktische problemen, te harde de gevreesde obstipatie. Veel om 
op te letten dus. Maar wat kan je er aan doen? Om het eten makkelijker te maken zijn er 
natuurlijk de bekende hulpmiddelen, zoals speciaal bestek en servies. Maar misschien is 
het ook geen slecht idee om eens met een diëtist te gaan praten. 

Diëtist
Het MS-centrum Nijmegen (MSCN)  heeft al drie jaar een diëtist in het team, eerst in 
samenwerking met het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Vanaf 1 januari van dit jaar is de 
financiering anders en zit de diëtist in het ziekenfonds. Sindsdien is Corine Helfrich als 
zelfstandig diëtist verbonden aan het centrum. Ze werkt uitsluitend met mensen met MS 
en kent dus hun voedingsproblemen als geen ander. Het MSCN  heeft alle disciplines 



onder één dak, daardoor gaat doorverwijzen tussen de verschillende behandelaars vlot en 
soepel, soms met één telefoontje. Soms ook komt er één van de andere medewerkers bij 
Corine binnenlopen met de vraag: “Kun je mevrouw die-of-die nu gelijk even zien?” Het 
MSCN probeert namelijk zoveel mogelijk om alle behandelingen van een hulpvrager op één 
dag te geven. Corine behandelt uitsluitend patiënten van het MSCN; wie haar nodig denkt 
te hebben kan door één van de aan het centrum verbonden neurologen naar haar worden 
doorverwezen. Zie ook www.mscentrumnijmegen.nl

Problemen
De vragen zijn heel divers. Corine vertelt: “Ik zie steeds meer mensen langskomen met de 
vraag wat is verstandig, wat is – voor zover bekend – de beste voeding bij MS? Soms gaat 
het om overgewicht. Als je je toch al moeilijk kunt bewegen, voelt elke kilo teveel als 
twee kilo teveel, dus overgewicht is echt een fors probleem. Maar toch is ook 
ondergewicht vaak een probleem met de daarbij komende tekorten aan voedingsstoffen. 
Er is maatschappelijk heel veel aandacht voor overgewicht, maar met ondergewicht voel 
je je ook niet lekker. Ook komen slikklachten en maag- maar vooral ook darmproblemen 
zoals obstipatie veel voor. Een aangepaste, gezonde voeding kan ook daar verbetering in 
brengen. Verder kunnen doorlig- of doorzitwonden door een wat eiwitrijkere voeding 
minder vaak optreden”. 

Maatwerk
In overleg met de hulpvrager neemt Corine de hele voeding door en 
stelt ze een voedingsadvies op. Een dieet wil ze het niet noemen. 
“Liever verstandige voeding; het is niet tijdelijk, je moet het eigenlijk 
je leven lang volhouden”. En dan krijg je te maken met maatwerk, dat 
rekening  houdt met de persoonlijke omstandigheden van de 
betrokkene. Corine: “Als iemand iedere dag in het verzorgingshuis om 
de hoek gaat eten, houd ik daar rekening mee. Ik houd er ook rekening 
mee als iemand elke dag met haar moeder een pizzapunt of een 
saucijzenbroodje wil eten, omdat die moeder haar mantelzorger is en 
zij dat heerlijk vindt. Ook de gezinssituatie is belangrijk: als je al blij bent dat je elke 
dag één potje op het vuur hebt staan, moet je vermijden dat dit er twee gaan worden”.  

Individueel
Omdat het allemaal zo individueel is, is Corine huiverig om algemene adviezen te geven. 
Wel geeft ze een voorbeeld van een verstandig dagmenu. En als je haar concreet vraagt 
hoeveel calorieën een vrouw van vijftig in een rolstoel ongeveer nodig heeft wil ze na 
enige aandrang wel kwijt: “Ongeveer veertienhonderd misschien, maar dat is echt een 
blinde gok. Bij minder wordt het moeilijk om je vitaminen en mineralen binnen te krijgen”. 
Wat in het algemeen wel te zeggen is, is dat het goed is om het gebruik van vet in het 
algemeen, en van verzadigd vet in het bijzonder te beperken. Om die reden is het 
wenselijk om twee of drie keer in de week vlees te laten staan en in plaats daarvan vis te 
eten. Ze beveelt ook aan om dagelijks een multivitaminetablet te nemen. “In Nederland 
wordt vaak gezegd dat het gebruiken van multivitamines bij een gezonde voeding niet 
nodig is, maar het valt niet mee om elke dag gezond te eten. Om de voeding te 
optimaliseren kan een multivitamine helpen. Ik adviseer het dan ook regelmatig. Geen 
torenhoge doses van het één of ander, maar gewoon de aanbevolen dagelijkse 

Corine Helfrich 

hoeveelheid”. 

Obstipatie
Van de maag-darmproblemen die Corine ziet komt obstipatie het meest voor. Vooral MS-
patiënten zijn hier bijzonder gevoelig voor, door hun minder beweeglijk bestaan. Ook 
hiermee kan Corine in haar voedingsschema rekening houden: het vet niet helemaal laten 
staan, zure melkproducten – zoals yoghurt - eten en vooral: meer drinken. Want Corine 
Helfrich heeft het idee dat obstipatie vaker een kwestie is van te weinig drinken dan van 
verkeerd eten… 

Free-lax
Om aan obstipatie verder iets te kunnen doen, zonder 
medicamenten of voedingssupplementen, is op de beurs 
RehaCare 2003 in Düsseldorf de Free-lax geïntroduceerd die 
gelijk de Innovatieprijs won. De Free-lax is een apparaat dat 
je twintig minuten per dag op je buik moet zetten. Het 
apparaat bevordert dan de darmwerking door een licht 
knedende kracht in speciale patronen. Het wordt al in 
meerdere landen met succes gebruikt en er zijn studies naar 
gedaan.  Het woon- en voorzieningencentrum Nieuw Unicum in Zandvoort, waar veel 
mensen met MS wonen,  heeft de Free-lax uitgetest op een groep van elf bewoners. Zes 
daarvan gebruikten het apparaat na afloop van de test nog steeds. 
Coby van den Berg, verpleegkundige in Nieuw Unicum en gespecialiseerd in chronische 
ziekten, en Ineke Mugge, de verpleeghuisarts, schrijven in hun rapport als conclusie: “Wij 
vinden dat het gebruik van de Free-lax veelbelovend is en zullen het apparaat in de 
toekomst meer gaan inzetten bij onze bewonersgroep”.
Meer informatie is te vinden op: www.free-
lax.info/verstopfung_startseite_content_nl.htm . 
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Wat heeft een volwassen mens per dag ongeveer nodig? 
• Brood (afhankelijk van leeftijd, geslacht en activiteit) : 3 - 6 sneetjes per dag. 
• Brood dun besmeren met dieetmargarine of dieethalvarine.
• Brood dun beleggen met magere vleeswaren of 30+ kaas of dun zoet beleg, zoals jam of 
honing.
• 2- 4 stuks aardappelen of aardappelvervanging. 
• 200 gram groenten! Alle soorten zijn geschikt, ook die uit diepvries, pot of blik. 
• 2 stuks fruit! Alle soorten zijn geschikt, bij voorkeur vers. 
• Melkproducten: In ieder geval 2 porties (over melkprodukten zijn overigens veel 
discussies).
• Maximaal 100 gram vlees, vis, gevogelte of vleesvervanger. Bij voorkeur 2x per week vis. 
• Gebruik weinig (plantaardig) vet bij het bereiden van de warme maaltijd. 
• Voldoende vocht! : In ieder geval 1½ liter per dag.



En dan nog een leuk recept:

Gegrilde tonijn (voor 4 personen) 

Ingrediënten

2 ansjovisfilets uit blik (kan ook zonder blik, dan wordt de saus iets minder pittig), 
fijngehakt 
1 eetlepel fijngehakte augurk (of kappertjes) 
1 niet te grote groene paprika, in kleine blokjes 
1 teen knoflook, geperst in de knoflookpers 
3 eetlepels gehakte peterselie 
4 theelepels mosterd, fijn of grof naar 
eigen keuze 
4 eetlepels olijfolie 
1 eetlepel witte wijnazijn of balsamico 
azijn 
4 stukken tonijn 
peper en zout 

Bereiding
Voeg alle ingrediënten, behalve de tonijn, peper en zout, bij elkaar en meng goed. 
Dit is de saus voor bij de tonijn. Als u de saus liever wat minder grof wilt dan kunt u 
deze met een staafmixer of keukenmachine fijner maken. 
Breng de saus op smaak met zout en peper. 
Verwarm een grilpan of zware anti-aanbakkoekepan. Bestrijk niet de pan met olie 
maar de stukken tonijn. Dit zorgt ervoor dat er minder rookontwikkeling is. 
Bestrooi de stukken tonijn met peper en zout. Bak ze, als de pan goed heet is aan 
elke kant zo’n drie minuten. De tonijn mag binnenin nog roze zijn, zo blijft hij sappig. 
Tonijn die te lang gebakken of gegrild wordt, is snel ‘droog’ . 
Serveer de tonijn meteen met de saus, die we met een mooi woord salsa verde 
noemen.  
Wat eten we erbij 
Met peultjes, haricots verts, worteltjes of een combinatie van twee van deze 
groentes is dit gerecht heerlijk. Gebakken aardappelen of puree passen er ook goed 
bij. 
NB: Verse tonijn is natuurlijk heerlijk maar tonijn is tegenwoordig voor een 
redelijke prijs in de diepvries te koop in de meeste supermarkten. Deze 
diepvriestonijn is zeer geschikt voor dit recept. 
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Tegen incontinentie is vaak wat te doen 

De blaas de baas (1)

Veel mensen weten wat het is ongewild urine te verliezen. Het gebeurt dan ook 
vaker dan menigeen denkt. Maar bij mensen met MS komt dit hinderlijke 
verschijnsel meer voor dan bij anderen. Niets aan te doen? Soms niet, dikwijls wel. 
Ook voor mensen met MS zijn er therapieën en middelen om de blaas de baas te 
blijven. In dit nummer van MSzien deel 1 van een uitleg over wat en hoe.

Door: Raymond Timmermans *)

Zeker één op de tien tot vijftien Nederlanders ondervindt enige vorm van - wat netjes 
heet - ongewenst urineverlies, urine-incontinentie. Onder hen betrekkelijk veel vrouwen – 
”30 tot 40 procent van de thuiswonende vrouwen boven de 45 jaar”, becijferde de 
televisierubriek Onder Controle (RTL7) laatst - maar even goed mannen. De bekende 
Nederlandse uroloog dr. Pieter Venema (1943; met een zelf 
opgericht Continentie Centrum verbonden aan het centrale 
Haagse ziekenhuis Leyenburg) legt uit: “Je kunt ervan uitgaan 
dat je bij ongewenst urineverlies vaak te maken hebt met een 
stoornis in de werking van de spieren in het bekken. Dat kan 
zowel vrouwen als mannen overkomen; op oudere leeftijd 
trouwens in gelijke mate. En mensen mét en zónder een 
neurologische aandoening als MS”. 

Maar bij mensen met een ziekte van het centrale zenuwstelsel 
toch wel méér en eerder dan bij anderen?
“Zeker, maar ook bij iemand die MS heeft is het van belang eerst na te gaan of er andere 
oorzaken zijn voor de incontinentie dan de multiple sclerose”.

Basisgegevens
Oké, dus om te beginnen maar eens wat basisgegevens op een rijtje gezet.

Veel menselijk vocht komt uiteindelijk via de nieren als urine in de blaas. Dat is een bol 
orgaan onder in de buik, dat gemakkelijk 300 tot 500 cc urine kan bevatten. 
Zenuwreflexen moeten ervoor zorgen dat op een gewenst moment de blaas zich leegt. 
Normaal gesproken gebeurt dat na aandrang, zodat je tijd hebt naar het toilet te gaan. 
En dat zo'n vier, vijf keer per dag. De hersenen geven dan signalen af aan je 
bekkenbodemspieren en je blaas leegt zich. 

Een stoornis in dit proces kan vele oorzaken hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de 
nieren niet meer goed werken. Het kan ook zijn dat de blaas niet meer optimaal 

Uroloog dr. Venema 



functioneert. Bij mannen kan er een probleem zijn met de prostaat. Bij vrouwen die ooit 
zijn bevallen  komt het vaak voor dat de ophanging van het urinekanaal, de urethra is 
beschadigd. “Allemaal zaken die je eerst moet nagaan, ook al heb je MS”, haast zich 
Venema tussendoor. ”Allemaal ook zaken waaraan veel is te doen. Zaken die ook veel meer 
vóórkomen dan gedacht. Vooral voor dat vrouwelijke urethraprobleem is veel te weinig 
aandacht. Terwijl het zo gemakkelijk te verhelpen is. Vaak is het een kwestie van een 
simpel plastic bandje aanbrengen onder de plasbuis... een ingreep van niks, met een 
garantie van pakweg negentig procent”,  aldus Venema. Hij kan het weten, want Venema 
geldt op dit gebied als de deskundige bij uitstek; promoveerde in 1988 in Leiden immers 
op de ‘instabiele urethra bij de vrouw’. 

Overigens blijkt uit recent onderzoek in het universitaire ziekenhuis van het Franse 
Rennes, dat bij vrouwen met MS dit urethraprobleem niet meer voorkomt dan bij 
gezonde vrouwen.

Twee vormen
Feitelijk zijn er twee vormen van urine-incontinentie:  inspannings- of stressincontinentie 
en aandrangincontinentie. De meest voorkomende is  stressincontinentie. Daarbij verlies 
je onverwacht urine, bijvoorbeeld als je lacht, niest, hoest, trap loopt, sport, danst, vrijt. 
De meeste mannen met stressincontinentie helpen zich met een stukje van een luier, de 
meeste vrouwen met maandverbandjes. “En dat niet zelden nota bene op advies van hun 
huisarts”, meldt Venema verontwaardigd. “Ten onrechte en heel erg zonde. Dat is niet 
meer dan symptoombestrijding, onder het motto dat je er maar mee moet leren leven. 
Terwijl je juist aan stressincontinentie meestal veel kunt doen”. Waarover verderop. 

De aandrangincontinentie is een vorm van een zogeheten ‘overactieve blaas’ en leidt tot 
het bijna constante gevoel te moeten plassen.  

MS
Is er ergens een zenuwstoornis tussen hersenen en blaas, zoals bij MS het geval kan zijn, 
dan kan dat zowel stress- als aandrangincontinentie tot gevolg hebben. En ook de 
combinatie komt voor. Een vaak gehoorde opmerking is namelijk: Mijn blaas doet maar 
wat. Soms heb ik aandrang maar kan ik niet plassen. Dan weer voel ik niets maar raak ik 
de urine zomaar kwijt.

Zulke problemen kunnen zich voordoen bij elke vorm van MS. Het is 
niet te voorspellen of ze in het begin van de ziekte ontstaan of veel 
later. “Het is louter afhankelijk van de plaats waar de verstoringen 
zitten in het centrale zenuwstelsel”, legt Venema uit. “Waar de 
harde plekken, de plaques zitten. Zitten die wat dit betreft 
verkeerd, dan raken de plasreflexen verstoord”.

De MS kan zowel de werking van de blaasspier als die van de 
sluitspieren verminderen. Daardoor ontstaat er een verstoorde 
opslag en een verkeerd lozingsproces van de urine. Het is zeker dan 
heel belangrijk om je blaasproblemen niet zomaar voor lief te nemen.

Huisarts
“De meeste mensen komen dan natuurlijk met zo’n klacht bij hun huisarts”, merkt Venema 
op. “En ze krijgen dan incontinentiemateriaal voorgeschreven, om te beginnen luiers zeg 
maar. Of de huisarts verwijst je naar de apotheek. Als je dan geluk hebt praten ze daar 
dan met je in een apart kamertje, maar voor hetzelfde geld gebeurt dat aan de balie. 
Heel gênant”. 

Weten huisartsen dan niet beter? 
“Ja en nee... maar ik moet het de huisarts ook niet kwalijk nemen eigenlijk. Die weet van 
alles een boel maar niet genoeg van een onderwerp als dit. Die heeft zoveel veel meer aan 
het hoofd, heeft voor zoiets als dit eigenlijk te weinig tijd en  zoekt dan simpele 
oplossingen. Maar wat dit betreft wil ik daaraan wat gaan doen. Ik wil ervoor gaan zorgen 
dat de huisarts eenvoudige maar goed bruikbare informatie krijgt; twee A4-tjes waar hij 
wat mee kan. Om te beginnen een vragenlijstje bijvoorbeeld over de plaspraktijk. Uit de 
antwoorden kun je als arts al veel afleiden, weet ik uit eigen ervaring. En daarnaast heeft 
een huisarts veel aan een lijst met goede fysiotherapeuten in de buurt”. 

Dus is Venema’s advies om niet zomaar te volstaan met incontinentiemateriaal. “Het kan 
veel verstandiger zijn om te gaan praten met je neuroloog of MS-verpleegkundige of je 
laten verwijzen naar de uroloog en via hem of haar naar een incontinentieverpleegkundige. 
Die kunnen dan heel nauwkeurig onderzoeken wat er precies aan de hand is en een 
behandeling voorstellen”. 

Zo’n behandeling kan soms beperkt blijven tot bekkenbodemtherapie bij de 
fysiotherapeut: oefeningen om je bekkenbodem te ont- en aanspannen. “Vergis je niet: 
veel mensen weten niet waar de bekkenbodem zit laat staan dat ze er veel mee kunnen”. 

Acupunctuur
Maar er is meer mogelijk. Zoals sinds kort electro-acupunctuur. “Dat hebben we eigenlijk 
van de Chinezen geleerd. We brengen dan in de enkel een acupunctuurnaald in. Van 
daaruit remt de beenzenuw de activiteit in de blaas af. Bij vier op de vijf mensen helpt 
dit al na twaalf prikjes. Er is één probleempje: de klacht komt terug en je moet dus na 
verloop van tijd de behandeling herhalen”. 

Hoog op de lijst staan ook de Botox-injecties. Venema: “Veel mensen met MS zijn daar 
erg tevreden over. Het kan ook meestal poliklinisch”.  

Ook de zogeheten neuromodulatie behoort tot de mogelijkheden: “Maar daarvan vind ik 
de resultaten voorlopig nog maar matig”. 

Katheter
En helpt niets van dit al, dan zit er dikwijls weinig 
anders op dan jezelf van urine te ontdoen door 
middel van een zogeheten katheter. Iemand die 
daarvan veel weet is Coby van den Berg, 
verpleegkundig specialist chronisch zieken van het 
woon- en voorzieningencentrum Nieuw Unicum. Hier 



wonen ongeveer tweehonderd mensen met een 
ernstig lichamelijke handicap, van wie bijna de helft 
met MS 

“Een urine-katheter is een dun, plastic slangetje, dat 
je via de plasbuis inbrengt. Zoals je zult begrijpen 
zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Een 
vrouwenkatheter is tien tot twintig centimeter. Voor 
mannen is die wel veertig centimeter, doodeenvoudig 
omdat de mannelijke urineweg langer is. De katheter 
breng je als regel in zodra je voelt dat je moet. En 
je drukt het buisje door totdat de urineproductie op gang komt. Na de lozing kun je de 
katheter weer verwijderen”. 

Er zijn ook verblijfskatheters die je langer inhoudt. En net als een jaar geleden, toen ze 
ook al aan het woord kwam in MSzien (jaargang 2004 nummer 4) meldt Coby dat er sinds 
enige tijd ook een urinestoma is. “Dat is een opvangzakje. Een systeem dat op zijn minst 
minder vermoeiend is dan de katheter die je immers soms wel zes keer per dag nieuw 
moet inbrengen”. 

Coby wijst erop dat er zeer veel merken zijn, met verschillende materialen, met en 
zonder glijstoffen enzovoort. “Denk erom: je komt met je MS niet zomaar voor alle 
soorten en merken in aanmerking. Dat kan zelfs verschillen per verzekeraar. Dus is mijn 
advies, hierover je eerst goed te laten informeren door bijvoorbeeld een 
incontinentieverpleegkundige”.

Net als Pieter Venema beklemtoont ook Coby van den Berg dat er veel mogelijk is op dit 
gebied. “Maar voorop staat dat je zelf de klachten moet melden. Praat erover met een 
arts of een verpleegkundige”.

Hoe dan ook: berusten in een blaasprobleem lijkt dus niet nodig. En is ook eigenlijk niet zo 
gewenst, ook al niet omdat je dan niet alleen de incontinentieklachten houdt maar 
bovendien riskante infecties kunt krijgen aan blaas- of urinewegen.  
Vooral daarover meer in deel 2 van deze serie, in het volgende nummer van MSzien. 
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*) Met dank aan Jenneke de Jong (1946) voor haar uitzoekwerk. Jenneke is arts. Zij 
heeft MS en is als gevolg daarvan vijftien jaar geleden arbeidsongeschikt verklaard. Zij 

Coby van den Berg, verpleegkundig 
specialist chronisch zieken 

Informatie over blaasproblemen op Internet:  
www.incontinentie.net:  veel informatie én diverse links over incontinentie 
www.nvfb.nl: site van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij 
Bekkenproblematiek
www.hagaziekenhuis.nl: met enkele pagina’s over het Continentie Centrum van dr. Pieter 
Venema
www.urineincontinentie.nl

is een van de vele vrijwilligers van MSweb en vond over dit onderwerp vooral veel in:

New Mobility, januari 2005; artikel: Bladder MATTERS by Tim Gilmer;
New Mobility, april 2001; artikel: Of Bladders & Bugs, Preventing Antibiotic-
Resistant Bladder Infections by Bob Vogel;
University of Washington, SCI Pamphlets; artikel: Urinary Tract Infections 
Indwelling (Foley) Catheter  
MS Wachtkamerspecial 1, april 2005; artikel: Urologie en MS;  
Nieuwslijn, Nationaal MS Fonds ; artikel Behandeling overactieve blaas bij Multiple 
Sclerose door Bep Franke. 
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De Stichting MS Research stimuleert en financiert nu precies 25 jaar onderzoek. 
MSzien staat hierbij stil in een serie columns. Deze keer de vijfde, dit maal 
geschreven vanuit de kant van de gulle gevers. Notaris Hans Leijser vertelt over een 
heel bijzondere ervaring met een vrouw die – zo blijkt uit de boeken van de stichting 
- maar liefst 2,6 miljoen euro heeft nagelaten aan MS Research.

Door: mr.J.Th.Hans Leijser*)

Marjan heb ik voor het eerst ontmoet op vrijdag 13 
juni 1997, zo blijkt als ik terugblader in mijn agenda 
van dat jaar. Een jonge vrouw van 25 jaar uit het 
centrum van Rotterdam. Zij kwam op haar fiets naar 
mij toe, een pasbenoemde notaris van net 36 jaar. 
Met een blos op haar wangen haalde ik haar uit de 
wachtruimte voor een bespreking. "Ik kom praten 
over mijn testament, want ik ben ziek",  waren haar 
eerste woorden. "Ik weet nu heel zeker dat ik MS 
heb".

Het was voor mij een opmerkelijk en zeer 
openhartig gesprek. Immers, het maken van een 
testament gebeurt niet dagelijks door een 
alleenstaande vrouw van die leeftijd.  
- "Geloof je me als ik zeg dat ik ècht ziek ben?", vroeg ze me aan het einde van het 
gesprek.
- "Ja", zei ik, "waarom zou ik aan jouw woorden twijfelen".  
- "Nou, dan ben je wel een van de weinigen, want ik zie er gewoon tè goed uit en volgens 
mij twijfelt zelfs mijn huisarts of het wel zo is". 

Dit is het begin geworden van mijn relatie met Marjan, een jonge MS-patiënte. Deze 
relatie kreeg uiteindelijk een abrupt einde door haar – ook voor mij - plotselinge dood op 
4 maart 2004, toen zij mij per allerlaatste brief, die ik in haar woning aantrof, liet 
weten: "Na jaren aarzelen, levend met een slopende ziekte, is ze tot de conclusie 
gekomen dat haar leven niet meer dragelijk was".

Doordat zij bij testament de Stichting MS Research had benoemd tot haar enig en 
algeheel erfgenaam, heb ik in de daarop volgende maanden ook deze organisatie – behalve 
uit de verhalen van Marjan  - zelf leren kennen en begrijp ik inmiddels heel goed waarom 
Marjan voor haar vermogen dit goede doel heeft uitgekozen. Er is immers nog zoveel 
onderzoek te doen en Marjan was ervan overtuigd dat ze als twaalfjarig meisje al MS 
had. "Ik hoop echt dat ze met mijn geld een stapje verder komen met het onderzoek en 
bij voorkeur bij kinderen".

mr.J.Th. Hans Leijser 

De op 30 maart 2005 door de Stichting MS Research gehouden Publieksdag in de 
Koepelkerk in Amsterdam heb ik bezocht. Dit bezoek leidt er toe dat ik in mijn functie 
van notaris ook anderen op het bestaan van MS Research en de noodzaak van financiële 
steun zal blijven wijzen. 

Janken
Exact een week voor haar overlijden heb ik Marjan voor het laatst thuis bezocht. Het 
was duidelijk dat een overlijden wel eens niet heel vèr weg meer zou kunnen zijn. Ze was 
volledig bedlegerig en ze zei: "Vraag me niet hoe het met me gaat, want dan ga ik alleen 
nog maar janken". Ze wilde met mij nog wel een paar belangrijke zaken doornemen en ik 
mag wel zeggen: in twintig jaar notariaat ben ik nog nooit iemand anders tegenkomen die 
alles zo tot in detail had uitgewerkt en doordacht.  

Harry Potter
Er zijn nog meer beelden die mij altijd bij zullen blijven. Zo was Marjan in 2000 nog in 
staat naar mijn kantoor toe te komen, al was dat duidelijk met moeite. In 2002 was het in 
het geheel niet meer mogelijk om zelfstandig naar mij te komen en daarom bezocht ik 
haar zo nu en dan in haar eigen woonomgeving, met daarbij een prachtige stadstuin. Op 
een dag zei ze tegen me: "Hé hallo, je bent eigenlijk mijn Harry Potter - komt door die 
bril van je - en ja,  Jan Peter Balkenende zie ik alleen op de tv".

Hoewel je het misschien niet zou verwachten in een grote stad als  Rotterdam maar 
eerder in een dorp op het platteland,  heb ik ervaren hoe haar buren en vrienden - met 
liefde voor elkaar - de zorg voor Marjan op zich namen. Ik vind dat in het bijzonder een 
paar mensen met naam vermeld mogen worden. Ik noem om die reden Peter, Xan en hun 
dochters, alsmede Astrid en Hans.  

Eigenlijk is dit een hulde door Marjan. Er was voor Marjan in het geheel geen sprake van 
in eenzaamheid verkeren, zoals je  wel eens hoort van de grote stad. Er was ondanks de 
airco die permanent op koel stond, altijd een sfeer van warmte, die een aantal dierbaren 
ook met elkaar - en deels met mij - gedeeld hebben voor en na haar overlijden.

Marjan heeft mij op enig moment gevraagd om executeur van haar testament te worden. 
Ik heb die taak om regisseur bij haar overlijden te zijn op me genomen, een 
veelomvattende taak. Deze hulde aan en indirect ook door Marjan wil ik  beëindigen met 
het gedicht dat ik op haar verzoek in het crematorium heb uitgesproken:  

Uit de bundel Weg van jou met gedichten en prozateksten van Werner Storms. 

De laatste tijd kwam ik wel eens  
mensen tegen. Die vroegen hoe
het nu ging. 
Het ging dan. 
Het ging dan goed. 
Dank u wel. 
Wij zijn sterk! 
Wij zijn trots! 



Natuurlijk gaat het goed. Domme vragen. 
En ik vervolg mijn tocht. 
Alleen. Ik ken de weg. In verdriet
ben ik ervaren.

Ik kan er slechts aan toevoegen dat ik blij ben dat ik Marjan en haar vrienden heb leren 
kennen. Ik ben dankbaar dat ik de kans kreeg om in deze column haar en hun een hulde te 
brengen. 
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*) Mr.J.Th.Hans Leijser is notaris in Rotterdam. Hij beschrijft zijn ervaringen met 
iemand die de Stichting MS Research een zeer warm hart toedroeg. Wie ook het MS-
onderzoek financieel wil steunen, kan dit doen door geld over te maken op giro 6989 van 
de Stichting MS Research, Voorschoten .
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‘Mijn moeder is altijd het zonnetje in huis’

Met z’n drieën een ziekte

Roel Peters (1978) is nog niet zo heel lang geleden weggevlogen uit het 
ouderlijk nest. Als zijn moeder geen MS had gehad was dat waarschijnlijk toch 
wel een paar jaar eerder geweest. We hebben een afspraak met Roel in de 
ook voor mensen met een handicap geheel toegankelijke bungalow van zijn 
ouders in het mooie Brabantse Oisterwijk. Behalve met Roel spreken we daar 
met moeder Jacqueline. 

Door: Nora Holtrust

“We hebben met z’n drieën een ziekte”, zegt Roel. 
Zijn moeder vult aan: “Ik ben de MS-patiënte, maar 
mijn man heeft een invalide vrouw en mijn zoon 
heeft een invalide moeder. En daar hebben wij met 
z’n drieën ook over gesproken dat de mensen dat 
moeten weten, wat zij niet allemaal voor mij doen. 
Het gáát niet alleen om mij. Ze moeten ook eens 
vragen hoe gaat het met jou en met jou”.

Dit gezegd hebbende, maakt Roel toch niet de 
indruk dat hij nou zo vreselijk onder de ziekte van 
zijn moeder heeft geleden of lijdt. “Van kleins af 
aan weet ik dat ze een ziekte heeft, maar toen was 
er nog niets te zien voor mij. Op een gegeven 
moment gaat ze lopen met een stok en later wordt 
het een rolstoel voor langere stukken. Maar toen ik jong was heb ik er nooit bij stil 
gestaan wat ze had. De rolstoel is een jaar of tien geleden gekomen, dat kan ik me 
nog wel herinneren”.  

In 1995 kwam vader Gé in het ziekenhuis terecht, lag maar liefst vijf weken op de 
intensive care en vlak nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen moest Jacqueline 
acuut het ziekenhuis in. Roel was toen ongeveer zeventien jaar. “Op dat moment 
zelf was ik trouwens op vakantie” zegt Roel, “ik hoorde het pas toen ik thuis kwam”. 
Maar waarom Jacqueline toen in het ziekenhuis heeft gelegen, weten ze allebei 
eigenlijk niet. Was het een Schub, was het een terugslag na alle spanning en stress 
omdat vader zo ziek was, een combinatie van die twee? “Ze is in die tijd wel snel 
achteruitgegaan”, weet Roel nog.  

Jacqueline

Roel Peters 



Jacqueline heeft al ruim dertig jaar MS. In 1972 krijgt ze last van de eerste 
symptomen. Ze komt terecht bij een neuroloog, bezoekt hem eens in de drie 
maanden maar hij vertelt haar alleen dat ze het heel rustig aan moet doen. Niet 
sporten, niet werken, schrikreacties proberen te vermijden, alleen maar rust en 
nog eens rust. Ondanks dat advies, trouwt Jacqueline kort daarna en in 1987 wordt 
Roel geboren. Daar is de neuroloog niet al te gelukkig mee en meer kinderen wordt 
haar dan ook meteen afgeraden. Voor Jacqueline voelt het als een verbod.  

Op een zondagavond, Jacqueline herinnert zich het nog heel goed, heeft ze Roel op 
tijd in bed had gestopt – hij is dan een jaar of twee – omdat ze Studio Sport wil 
zien. Ze ziet nog een staartje van het programma ‘Artsenij’ dat aan Studio Sport 
voorafgaat. “Ze lieten in dat programma drie symptomen van de ziekte MS zien en 
als je twee van de drie symptomen had, dan had je MS. Nou die symptomen daar 
had ik er dus twee van. Ik ging zo snel mogelijk naar de neuroloog in Tilburg. Ik 
vroeg: heeft mijn ziekte een naam? Ja, zegt die man, natuurlijk heeft die een naam. 
Ik zeg: nou, dan ben ik een MS-patiënt! Zegt de neuroloog: hoe kom je daar nou 
bij? Ik zeg: hoe kom ik er van af? Hij zegt: daar kom je nooit meer van af. Ga nu 
eerst maar naar huis, praat er over met je man en kom dan over veertien dagen 
terug, dan zal ik je vertellen wat MS is.  

Mijn man en ik hebben twee weken zitten janken maar toen zei mijn man: en nou 
stoppen we er mee want daar word jij niet beter van. Toen heb ik het 
geaccepteerd. En bij de neuroloog zei ik ook: ik accepteer het. Omdat ik het zo 
goed opvatte, had de neuroloog er wel spijt van dat hij het me niet veel eerder had 
verteld. Want al die jaren mocht ik dus niets. Dat is in de huidige tijd wel 
andersom. Nu zeggen ze: doe vooral de dingen die je leuk vind. Wat je nog kunt, 
moet je nu doen”.  

Café
Roel kan er maar moeilijk tussenkomen bij zijn moeder maar dat schijnt hem niet 
echt te deren. “Er zitten allerlei dingen bij die ze nu vertelt, die ik nog nooit 
gehoord heb. Want er wordt ook niet veel over gesproken hier in huis. Als ik elke 
dag vraag: hoe gaat het? Dat is voor haar niet leuk en voor mij niet leuk. Ik ben er 
langzaam mee opgegroeid.  

We hadden vroeger een café”, vertelt Roel, “en daar woonden we boven. Ik zat 
nooit in het café, ik zat altijd boven en zij waren 90 procent van de tijd met zijn 
tweeën beneden. Maar in principe was één telefoontje naar beneden voldoende en 
dan kwam er iemand naar boven. Ik kon mezelf altijd goed vermaken, daar heb ik 
nooit problemen mee gehad. Eén autootje bij wijze van spreken en ik vermaakte me 
wel. Maar van die periode kan ik me nou ook weer niet gigantisch veel herinneren.  

’s Middags aten we meestal met z’n drieën. Ik weet niet wat het is om een broertje 
of zusje te hebben. Ik kan wel zien hoe anderen met hun broer of zus omgaan en 
natuurlijk zie je dan momenten die jij mist. Maar je ziet ook de voordelen van dat 
je alleen bent. Je kunt zelf bepalen wat er gebeurt. Je kiest zelf wat je wilt zien 
op TV. Ik ben er zo mee opgegroeid”.

Op kamers
Natuurlijk zitten er ook wel dingen in 
het leven die hij tot zijn spijt niet 
heeft kunnen doen. “Kijk, vanwege mam 
ben ik niet eerder op kamers gaan 
wonen toen ik in Eindhoven studeerde. 
Voor mijn gevoel had ik liever op 
kamers gezeten. Maar ja, we waren al 
hierheen verhuisd en pap zat de hele 
dag op de zaak en om mam dan door de 
week alle avonden alleen te laten… Dus 
toen ben ik heen en weer blijven reizen. 
Het was natuurlijk ook maar een 
halfuurtje. Maar je hebt wel zoiets van, nou ja, je mist iets wat anderen wel 
hebben gehad. Ik heb nu vorig jaar een huis gekocht en dan ga je voor het eerst op 
27-jarige leeftijd op je zelf wonen. Nu moet je opeens alles zelf doen. Dat is toch 
iets wat je anders in je studieperiode hebt gehad. Dat is nu dan wel opeens een 
hele grote stap”.

Het gezin heeft tot 1994 boven het café gewoond. Daarna zijn ze naar een 
bungalow aan de rand van het dorp verhuisd. Achteraf net op tijd. “Boven het café 
blijven wonen was geen optie”, vertelt Roel. “Stel dat we daar nog hadden gewoond 
en ze was in een rolstoel terecht gekomen, dat was gewoon niet gegaan. Een 
traplift kon daar niet en een gewone lift ook niet. Dus we moesten daar weg. Sinds 
we hier wonen gaat alles natuurlijk anders. Alsof je er mentaal ook anders mee 
omgaat. Nu we hier wonen is alles mogelijk, ben je beter op alles voorbereid”.  

Gé heeft in zijn eentje het café nog zes jaar voortgezet. Jacqueline vertelt dat ze 
in die periode nog wel regelmatig met haar scootmobiel naar het café reed. “Dan 
zette ik mijn scoot bij de open haard neer en dan liep ik naar het terras en dan kon 
ik nog gewoon naar het tafeltje van de klanten lopen. Met een dienblad rondlopen 
ging niet meer maar zo kon ik wel de sociale contacten onderhouden”.  

Taxi
In 2000, het Europese voetbaljaar, is het café verkocht. 
Vader Peters is nu thuis. “Het advies luidde, dat als we nog 
leuke dingen wilden doen, dat we het café nu moesten 
verkopen”, zegt Jacqueline, “en niet straks als het niet 
meer gaat”.  

En dat doen ze nu ook. Roel rijdt vaak even langs maar dan 
zijn zijn ouders lang niet altijd thuis. Roel, sinds een jaar 
of vijf taxichauffeur bij een bedrijf in de buurt, komt nog 
steeds graag thuis. “Mijn moeder is altijd het zonnetje in 
huis”, zegt Roel. “Dat horen we in het dorp ook van 
iedereen. Ze straalt altijd. Er zit natuurlijk wel eens een 

Roel en zijn moeder Jaqcueline 



dag tussen dat ze zich niet lekker voelt, maar dan blijft ze thuis en dan ziet 
niemand haar. Dat beeld zal ook nooit iemand van haar krijgen. Kijk, thuis is wat 
anders. Dan weten wij wat er aan de hand is en dan zeggen we maar niet teveel 
tegen elkaar. Want dan kun je toch alleen maar verkeerde dingen zeggen. Maar zo’n 
bui is altijd snel weer over”. 
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Verzekeren met MS straks misschien moeilijker (1)

Mensen met een chronische ziekte als MS zouden in de toekomst wel eens 
meer moeite kunnen krijgen zich te verzekeren. Deskundigen menen dat dit het 
bijkomende gevolg kan zijn van de nieuwe Zorgverzekeringswet. Want mede 
daardoor raken steeds meer verzekeraars eraan gewend vooraf een 
gezondheidsverklaring te vragen. Een punt van aandacht, allereerst voor 
mensen met MS zelf.

Door: Raymond Timmermans

Verzekeraars zullen er, net als alle andere 
ondernemers naar streven, hun eigen risico 
zoveel mogelijk te beperken. Daarmee kan 
voor een chronisch zieke een probleem 
ontstaan. Je gaat allicht merken dat, als ze 
je zien aankomen in je scootmobiel, je niet 
zo welkom meer bent. Dat je, sinds je ziek 
bent, je niet gemakkelijk meer voor van 
alles er nog wat kunt verzekeren  of 
anders alleen tegen een hoge premie. En je 
ziekte verzwijgen kan en mag niet.  

Je krijgt straks als regel van een verzekeraar een formele gezondheidsverklaring 
voorgelegd. Hierin moet je invullen wat je mankeert. Aan de hand daarvan kan dan 
een verzekeraar zijn risico’s inschatten, bepalen of hij je wel  of niet wil en tegen 
welke premie. 

Een orgaan dat hiervan veel weet is het Breed Platform Verzekerden & Werk 
(BPV&W) in Amsterdam. Deze instantie is eind jaren tachtig speciaal opgericht om 
de verzekeringsbelangen van mensen met een gezondheidsprobleem in het oog te 
houden. Het Platform draait op overheidsgeld en heeft nauwe banden met een 
elftal andere organisaties, waaronder de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad 
Nederland (CG-Raad), de Stichting Pandora, de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF) en de Stichting De Ombudsman. We spreken met 
mr. Margit Wewer (1965), beleidscoördinator van het BPV&W. 

Basispakket ziektekosten

ze zien je aankomen in je scootmobiel 



Met haar hebben we het eerst maar eens over de 
ziektekostenverzekering, omdat het de komende maanden 
vooral hierom gaat. Margit Wewer beklemtoont dat het 
afsluiten van een ziektekostenverzekering op zichzelf voor 
niemand een probleem mag zijn, ziek of niet ziek. Ook niet na 1 
januari 2006, de ingangsdatum van de nieuwe 
Zorgverzekeringswet. “Niet althans als het gaat om de 
basisverzekering. Wat er in die basisverzekering zit is 
namelijk wettelijk vastgelegd en is vergelijkbaar met het 
huidige ziekenfondspakket. Zo is geneeskundige zorg van huisarts, ziekenhuis en 
medisch specialist opgenomen in het basispakket. En alle afzonderlijke 
verzekeraars zijn verplicht iedereen voor dit basispakket tegen dezelfde prijs te 
accepteren, dus ook iemand met MS”.  

Het risico dat verzekeraars met deze acceptatieplicht lopen is overigens maar zeer 
betrekkelijk. Verzekeraars die veel ouderen of chronisch zieken in hun bestand 
hebben krijgen de extra kosten daarvan namelijk gecompenseerd uit het zogeheten 
zorgverzekeringsfonds. Dit heet risico-verevening. Zowel het Rijk als alle 
verzekerden dragen hiervoor het benodigde geld af.

De hoogte van de premie kan iets verschillen per zorgverzekeraar of het type 
zorgverzekering dat je kiest; met of zonder eigen risico bijvoorbeeld. Om die 
verschillen is het de regering te doen: marktwerking heet dat, ervoor zorgen dat 
de concurrentie tussen de diverse zorgverzekeraars toeneemt en daarmee de 
prijzen gaan dalen. 

Premie
De schatting is dat de gemiddelde premie voor het basispakket ongeveer 1100 euro 
premie per persoon per jaar gaat bedragen. Dat is dan niet meegerekend de 
zorgtoeslag die mensen met lagere inkomens van de belasting kunnen ontvangen, de 
255 euro ‘no claim’ die je maximaal kunt terugkrijgen en een eventule korting voor 
een eigen risico van op zijn hoogst 500 euro.  

Een overzicht van de premies die de verschillende verzekeraars vragen is te vinden 
op de Internetsite www.kiesbeter.nl, die in beheer is bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Maar wacht maar even, want pas vanaf begin 
december zal over de premiehoogten meer inzicht bestaan”, aldus Margit Wewer. 

Aanvullende verzekering
Tot zover is alles tamelijk probleemloos. Maar moeilijkheden zijn er in de toekomst 
mogelijk wel bij het afsluiten van een aanvullende verzekering, voor al die zaken die 
niet in het basispakket zitten. De fysiotherapie bijvoorbeeld, een voorziening die 
je met je MS wel eens nodig kunt hebben. Die zit maar deels in je basispakket, 
want de eerste negen behandelingen krijg je niet vergoed. Of de zogeheten 

mr. Margit Wewer 

alternatieve geneeskunst. “Zitten bepaalde behandelingen die je graag behoudt nu 
in je aanvullend pakket, valt te adviseren dat gewoon zo te laten en niet van pakket 
of verzekeraar te veranderen”.

Alle verzekeraars zullen vóór 16 december een aanbod doen, afgestemd op je 
huidige verzekeringsdekking. “Afgesproken is dat verzekeraars voor de aangeboden 
aanvullende verzekering tot 1 maart 2006 niet mogen selecteren op risico. Daarna 
kunnen ze je voor een aanvullend pakket weigeren als ze denken met jou te grote 
risico’s te lopen”. 

Om die selectie te maken mogen zorgverzekeraars je dan vragen een 
gezondheidsverklaring in te vullen. “En je bent verplicht die naar waarheid in te 
vullen. Als een verzekeraar erachter komt dat relevante informatie is verzwegen, 
mag hij de verzekering beëindigen”. Wat de BPV&W-beleidsvrouw Margit Wewer 
brengt tot de stelling: “Krijg je dus nu een aanbod van de verzekeraar voor zowel 
het basispakket als de aanvullende verzekering, dan is je voordeel dat je ook voor 
die aanvullende verzekering zonder selectie wordt geaccepteerd”. 

Concurrentieslag
Intussen lijkt de concurrentieslag tussen de diverse verzekeraars begonnen. Vrij 
zeker is dat er variatie zal bestaan tussen de verzekeraars waar het de acceptatie 
betreft voor de aanvullende verzekering. Want eigenlijk is dat nu al zo. De 
regionale zorgverzekeraars – zeg maar de vroegere regionale ziekenfondsen; Azivo 
bijvoorbeeld, de Friesland, DSW, Trias - werken bij aanvullende verzekeringen 
nauwelijks met een gezondheidsverklaring. De concernverzekeraars - die deel 
uitmaken van een concern dat naast zorgverzekeringen ook andere verzekeringen 
heeft; Delta Lloyd, Ohra en het Achmea-concern bijvoorbeeld - vaak met een zeer 
uitgebreide verklaring.

Opmerkelijk is dat er inmiddels verzekeraars zijn die het aanvullende pakket gratis 
beschikbaar willen stellen voor mensen met een collectieve verzekering, oftewel 
mensen die via hun werkgever verzekerd zijn. Dat gaat dan straks niet voor mensen 
die geen werk hebben doordat ze bijvoorbeeld volledig arbeidsongeschikt zijn 
verklaard. “Maar er zijn ook al tal van initiatieven van patiëntenorganisaties die 
collectieve contracten afsluiten voor hun leden. Dit kan je dan toch het voordeel 
bieden van een lagere premie”, zegt Margit Wewer. Hoe dan ook.... het is zaak je 
goed te oriënteren. 

Bestaat bij het BPV&W inmiddels al een lijst van ‘deugnieten’ onder de 
verzekeraars?
“We noteren de naam van een verzekeraar als bellers een klacht bij ons melden. 
Tot nu toe maken we die niet openbaar, maar soms kaarten we via het overleg met 
Verbond van Verzekeraars wel aan dat er verzekeraars negatief uitspringen”.  



In het volgende nummer staat MSzien met Margit Wewer stil bij problemen die je 
kunt hebben met het sluiten van een levensverzekering en  bij andere 
verzekeringen zoals de reis- en annuleringsverzekering. 

Margit Wewer neemt op één punt alvast een voorschot. “Neem niet zo maar 
genoegen met een negatieve beslissing van een verzekeraar. Het is onze ervaring 
dat een assertieve opstelling helpt om die bijgesteld te krijgen. Maak gebruik van 
je onderhandelingsruimte!”  

‘Helpdesk’
Het BPV&W heeft een advies- en 
informatiepunt, een ‘helpdesk’, die 
zowel via Internet (helpdesk@bpv.nl)
als telefonisch bereikbaar is (020 
4800300; doordeweeks van 12 tot 20 
uur). Jaarlijks maken al een kleine 
tienduizend mensen gebruik van die 
‘helpdesk’. Bellen kost alleen het 
normale telefoontarief. Brochures zijn 
gratis.

Het BPV&W staat mensen niet bij in 
individuele rechtszaken? “Nee, maar we proberen bellers wel te helpen, ze te 
informeren over hun rechten en eventueel plichten, ze te adviseren en we reiken 
verschillende mogelijkheden aan om te kunnen handelen. Als bellers rechtszaken 
willen, verwijzen we ze door. We beschikken daarvoor over een uitgebreide sociale 
kaart”.  

Ook de site van het Breed Platform Verzekerden & Werk (www.bpv.nl) heeft veel 
info. De teller van de website staat inmiddels al op bijna 12,8 miljoen bezoekers. 

Meer informatie op Internet:
www.zorgplanet.nl: met een vergelijking van verzekeringen 
www.zekerzorg.nl: idem 
www.cvz.nl: College Voor Zorgverzekeringen 
www.denieuwezorgverzekering.nl: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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