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Op naar het ‘jaar van de slak’ 

Al weer bijna een jaar voorbij. 
Een jaar van nogal wat abrupte einden aan evenzovele hypes, opgeblazen zaken 
zogezegd, ook op MS-gebied. 

 Zo hadden we veel verwachtingen van de MS-remmer Tysabri (werkzame stof 
natalizumab). Totdat de farmaceutische 
combinatie Biogen/Elan op 28 februari 2005 
met de wereldwijde oproep kwam, om de 
toediening van Tysabri tot nader order stop te 
zetten. Dit na enkele sterfgevallen. 

Een maand later sijpelde door, dat de proeven 
met bijensteken waren mislukt. Bijengif 
geneest MS dus toch niet, al blijven sommige 
proefpersonen geloven van wel. En vervolgens 
maakte de Engelse MS-vereniging MS Society 
bekend geen aanwijzingen te kunnen vinden van 
de gunstige werkzaamheid van het geitenserum
AIMSPRO bij mensen met secondair 
progressieve MS.  

Intussen heeft zich al weer een nieuwe hype 
aangekondigd: de stamceltherapie. Want ook al 
melden onderzoekers over de hele wereld dat reparatie van myeline heel misschien
mogelijk is door middel van een injectie met stamcellen, maar dat daarvoor nog 
jaren van proefnemingen nodig zijn.... en dat het wellicht alleen iets zal zijn voor 
mensen met een extreem snel verslechterend verloop van MS maar dat we nu nog 
niet verder zijn dan de eerste tests met muizen... toch kunnen we op het eigen 
Forum van MSweb lezen dat je voor het luttele bedrag van 18.000 euro of iets in 
die orde van grootte zo’n therapie al kunt halen in een Rotterdamse kliniek. Een 
instituut waarnaar de Inspectie voor de Gezondheidszorg overigens inmiddels 
onderzoek doet.  

Onzekere toekomst
Ook was 2005 het jaar met de aanzet van nogal onzekere toekomsttrajecten. Dat 
van de nieuwe Zorgverzekeringswet bijvoorbeeld en dat van de wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), die beide gaan gelden vanaf 1 januari 2006. 
En later mogelijk ook nog de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nieuwe 

en toch houdt die vooral de moed erin! 



trajecten die we te gaan hebben aan de hand van weinig vertrouwenwekkende types 
als staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp, minister Hans Hoogervorst en zijn 
collega Aart Jan de Geus. 

Trouwens, over een onzekere toekomst gesproken. Met MS heb je die eigenlijk 
sowieso al. Maar sommigen treft die onzekerheid toch nog meer dan anderen. 
Zoals, heel dichtbij huis dit jaar, onze Hanneke. Trad diverse malen op voor haar 
lotgenoten met MS. Op 30 maart in de Amsterdamse Koepelkerk, op het zilveren 
jubileum van de Stichting MS Research. Een week later, toen ze de tweede editie 
uitbracht van Wild Wheels, het Amsterdamse uitgaansgidsje voor jongeren met 
een handicap en in het bijzonder voor jonge rolstoelers. Op 19 oktober, toen ze 
10.000 euro kreeg toegekend als winnaar van de Theo Zwetsloot Award 2005, 
bedoeld voor mensen “die zich op een bijzondere manier inzetten voor de 
zelfstandigheid van mensen met een handicap”. Maar wie denkt dat ze inmiddels 
juichend door Amsterdam kart in haar Canta heeft het mis. Na vijftien jaar almaar 
voortschrijdende MS kreeg Hanneke namelijk te horen dat ze kanker heeft. Ze is 
inmiddels geopereerd en het gaat tamelijk goed met haar, maar om 2005 nou een 
goed jaar te noemen gaat haar toch wat ver en plannen maken voor 2006 valt nog 
wat moeilijk. 

Uitspraken
Het jaar 2005 was ook een jaar van een reeks opmerkelijke uitspraken. Zoals die 
van voormalig vice-premier Els Borst (D66). Zij zei in het eerste nummer van 
Rondom MS, de nieuwe uitgave van de Stichting MS Research, dat het parlement 
niet langer mag bestaan uit louter gezonde mensen. “De Tweede Kamer hoort een 
afspiegeling te zijn van het volk en is dat nu eigenlijk niet als je bedenkt dat ons 
land miljoenen mensen telt met een chronische ziekte”.  Sinds die uitspraak is de 
Kamer versterkt met zegge en schrijve één rolstoeler. 

Ook is de uitspraak blijven hangen van dominee Carel ter Linden, bekend van zijn 
band met de koninklijke familie en sinds kort lid van het comité van aanbeveling van 
MS Research. Hij maande op 30 maart wetenschappers onder zijn gehoor: 
“Onderzoekers haast u of u ontdekken kunt waar de ziekte MS vandaan komt en 
wat ertegen is te doen!” 

De hoofdprijs voor de meest beledigende en onhandige uitspraak van het jaar 
verdient ongetwijfeld minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties). In interviews, begin oktober, na de verschijning van de 
evaluatie van de rampenoefening Bonfire (6 april in Amsterdam) stelde hij 
gehandicapten gelijk aan huisdieren.  Dat bij die oefening, waarbij sprake was van 
een nagespeelde terroristische aanslag, een groep rolstoelers vier uur lang 
vergeefs op hulp had gewacht, vond hij geen aanleiding voor aparte richtlijnen. “Er 
is ook niets geregeld voor mensen met huisdieren", tekenden onder meer het 
dagblad Het Parool en de Amsterdamse lokale omroep AT5 uit Remkes’ mond op. En 
in een brief aan de Taskforce Handicap en Samenleving over dit punt huldigde hij 
het standpunt, dat gehandicapten zelf verantwoordelijk zijn voor wat zij moeten 
doen bij zo’n ramp. Hetgeen dus eigenlijk betekent dat hij de 160.000 

thuiswonende gehandicapten in Nederland tijdens een grote ramp aan hun lot zal 
overlaten. Er is geen hulpdienst die weet waar ze wonen en de 
hoogstverantwoordelijke minister vindt dat ze het zelf maar moeten opknappen. 
Het is maar dat u het weet. 

Nou ja, soms is het nog beledigender om helemaal niet dan wel genoemd te worden.
Wat er immers van te denken,dat in de Troonrede dit jaar geen enkele ‘zieke’ 
voorkwam, behalve éénmaal in het woord ziekenfonds? En dan schaffen ze dat nog 
af ook. 

Giraffe
En dat is het dan weer. Op naar 2006. Onze vaste kameraad de giraffe geeft het 
estafettestokje door aan de slak. Een dier dat er, net als wij, mensen met MS, aan 
gewend is dat het nog steeds maar niet opschiet. Waarbij ie mét ons het voordeel 
heeft dat, wat er ook gebeurt, je nooit ver van huis bent. Kan trouwens ook niet 
met het huidige Valys-systeem. 

Dus beginnen we welgemoed aan ons - met een knipoog naar de Chinese dierenriem - 
Jaar van de slak... Hopelijk niet altijd even letterlijk.  

Waarbij er op voorhand trouwens drie grote verschillen zijn met China. Ten eerste: 
dáár beginnen ze het nieuwe jaar pas op 29 januari; ten tweede: bij de Chinezen 
heet de nieuwe tijdsspanne ‘het jaar van de hond’; en ten derde: het aantal mensen 
met MS is in China, naar onze verhoudingen, uitermate klein.

Voor nu: mooie feestdagen toegewenst. We zien u graag terug bij de volgende 
jaargang. 

De Redactie
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De blaas de baas (2 en slot) 

Incontinentie leidt niet zomaar tot infectie 

Bij mensen met MS komt ongewild urineverlies meer voor dan bij anderen. Toch zijn 
er ook voor hen therapieën en middelen om dit probleem te voorkomen of te 
beperken. Er zijn tegenwoordig zelfs speciale klinieken, die je wegwijs kunnen 
maken op dit gebied. Daar zul je horen dat incontinentie wel eens kan leiden tot 
een infectie, maar niet zomaar en zeker niet altijd. Daarover gaat deel 2 van deze 
MSzien-serie ‘De blaas de baas’.

Door: Raymond Timmermans *)

Er komen er zo langzamerhand steeds meer: 
gespecialiseerde incontinentiecentra. Voor als je ten 
einde raad bent over je blaasproblemen. Je eindelijk 
wel eens van deskundigen wilt weten of er iets aan te 
doen is en wát dan wel. Een van die deskundigen is de 
uroloog dr. Pieter Venema (1943). Twee jaar geleden 
heeft hij zo'n centrum geopend in Den Haag. En 
typerend voor hem noemt hij het geen 
incontinentiecentrum maar Poliklinisch 
Continentiecentrum, PCC. “Aan incontinentie is veel te 
doen”, zo zei hij al in de vorige editie van MSzien. En 
hij voegt er nu aan toe: “In principe kunnen we 
iedereen om zo te zeggen droog krijgen”. 

Route 27
Pieter Venema werkt in ziekenhuis Leyenburg, in zuidwest Den Haag. “Volg route 27”, 
zegt je de receptioniste.
Route 27, het lijkt meer een vliegveldhal dan een ziekenhuis. Pieter Venema zit aan pier 
27, een uithoek, het PCC. 
Waarom een apart centrum voor continentie?
“De kennis en kunde op dit gebied neemt enorm toe zodat specialisatie voor de hand ligt. 
Vooral vrouwen blijven vaak onnodig met incontinentieklachten doorlopen. Daar heb ik 
dus dit centrum voor opgericht, met steun van twee belangrijke zorgverzekeraars hier, 
Azivo en Delta Lloyd. En er komen steeds meer van dit soort centra in het land. Dat is 
althans mijn doel. Ik beschouw Den Haag als een proeftuin. Er moet in Nederland een 
netwerk komen van adressen waar mensen terechtkunnen voor goede informatie op het 
gebied van continentie en waar ze kunnen kiezen uit gecertificeerde artsen. Daarnaast 
wil ik een systeem opzetten om huisartsen goed te ondersteunen en te informeren. Zo 
wil ik gaan werken aan een folder voor de huisartsen, met een standaard-vragenlijst. En 

ik wil een eigen website waar zowel patiënten als huisartsen informatie kunnen krijgen”. 

Venema’s Haagse team bestaat uit zeven mensen. Hun centrum is open op dinsdagmiddag, 
woensdag en donderdag. De helft van de week dus: “Omdat ik eigenlijk al met pensioen 
ben... Het is een compromis met mijn vrouw... Dus eigenlijk is mijn antwoord op de vraag 
waarom dit centrum: omdat ik kennelijk een eeuwige liefde heb voor continentie.  Ik 
denk en vind dat de incontinentiezorg beter kan en moet. Ik weet dat er steeds meer 
mogelijkheden zijn tot behandelen. En ik vind dat ik daarin een rol heb te vervullen. Dat 
ook in het besef dat de vraag enorm zal toenemen.”. 

Hij is geboren in een van de elf Friese steden: Metslawier. 
Getrouwd, twee kinderen, en sedert zijn eerste jaren als arts 
tussendoor geregeld in Afrika aan het werk. “Eerst een jaar of 
drie, vier bij de Zoeloes. Daar leer je zeer veel van, kan ik je 
zeggen. Werken zonder luxe om je heen. En je kunt er als uroloog 
zeer veel goed doen”. Sinds 1988 is hij als uroloog en opleider 
verbonden aan het Haga Ziekenhuis in Den Haag. En daarvan in het 
bijzonder aan het ‘Leyenburg’, aan de Leyweg in Den Haag -
zuidoost.

Infecties
“Waar zijn we gebleven? Oh ja, bij infecties die mogelijk een samenhang vertonen met 
incontinentie. Zoals de blaasontsteking en de urineweginfectie. Die komen nogal eens 
voor bij mensen met MS. Maar je hoort hoe voorzichtig ik het zeg: het is zeker niet zo 
dat incontinentie, of het achterblijven van urine, als regel een infectie tot gevolg heeft. 
Het is geen één-op-één-verhaal. Een infectie kan mede het gevolg zijn van incontinentie, 
zeker, maar niet zo maar en lang niet altijd. Je moet bedenken dat de meeste infecties 
waarschijnlijk het gevolg zijn van enerzijds, zeg maar, de aanvalskracht van een bacterie 
en aan de andere kant een verminderde weerstand van de betrokkene. En dat laatste kan 
zeker voor mensen met MS opgaan”. 

Hij doceert in razendsnel tempo. “De meest voorkomende symptomen van de infectie 
zijn een moe en onprettig gevoel, urineverlies, een brandend gevoel in het blaasgebied, 
misselijkheid, hoofdpijn, lichte pijn onder in de rug, bij mensen met MS toename van 
spasmen van de benen en – vaak – koorts. Daarnaast is het zo dat de urine vaak troebel 
is, niet fris ruikt en dat er bloed in kan zitten. Allemaal genoeg redenen om contact op 
te nemen met je huisarts. Die zal je dan vragen om een urinemonster mee te nemen. En 
dan is de diagnose snel gesteld”. 

Het is dan het beste om ochtendurine mee te nemen, die je op een ‘schone manier’ moet 
verzamelen, dus zonder verontreinigingen. In de meeste adviezen hierover staat: Vang 
de urine op in een schoon verzamelpotje. Bewaar de urine in de koelkast totdat je naar 
de huisarts gaat. Gebruik je een katheter neem dan urine die vers uit de katheter komt 
en niet urine uit de urinezak. 

“Correct. En als er dan inderdaad sprake blijkt van een urineweginfectie, en alleen dán 
trouwens, krijg je een antibioticum voorgeschreven waar de bacterie gevoelig voor is. 

Uroloog dr. Venema 



Waarbij het van groot belang dat je de kuur volledig afmaakt”. 

Veel drinken
Is een urineweginfectie misschien ook te voorkomen? 
Venema zegt bekend te zijn met wat er hier en daar over 
te lezen is. “Maar of al die tips echt helpen is zeer de 
vraag”. Al voegt hij eraan toen dat de meeste 
aanwijzingen in elk geval geen kwaad kunnen. 

Het gaat dan om adviezen als: 

Zorg ervoor veel te drinken – “Prima. Houdt dan als 
standaard aan: 20 tot 25 milliliter vocht per kilo 
lichaamsgewicht. Dus weeg je 60 kilo, gebruik dan anderhalve liter per dag. Vaak 
denken mensen: ik drink maar wat minder dan heb ik ook minder kans op ongelukjes. 
Dat is dus juist een verkeerde gedachte”.  
Leeg je blaas voor die te vol is, want dan komt er teveel spanning op de blaaswand 
waardoor er kleine beschadigingen kunnen ontstaan. Hier kunnen de bacteriën zich 
nestelen. Ook kan de urine terugvloeien naar de nieren waardoor een 
nierbekkenontsteking kan ontstaan.
Als je niet kunt voelen of de blaas vol is, leeg hem dan op vaste tijden.
Plas goed uit zodat de blaas zo leeg mogelijk is.  
Als je gebruik maak van een katheter was dan goed de handen voor het gebruik of 
voor het wisselen van de katheter. Gebruik steriele katheters.  
Probeer na het vrijen de blaas leeg te plassen.  
Zorg dat je lichaam niet overbelast raakt want dat vermindert de weerstand tegen 
infecties. 

Cranberry
Echt enthousiast is hij over de steeds meer opduikende tip 
om dagelijks een preparaat van cranberrybessen te nemen. 
“Ja dat is zeker geen slecht idee. Het is bewezen dat 
cranberry de aanhechting tegengaat van een bacterie aan 
het slijmvlies van de urineweg. En om die aanhechting gaat 
het. Dat veroorzaakt de infectie”. 

Bij enkele andere vaak gegeven adviezen zet Venema echter 
grote vraagtekens: “Dagelijks een dosis vitamine C... klinkt 
goed, maar dat helpt echt niet tegen een blaasontsteking”. 

Hoofdprobleem
Infecties blijven natuurlijk op zich een belangrijke maar hinderlijke bijzaak. Voor veel 
mensen met MS is het hoofdprobleem de incontinentie zelf. Dr. Pieter Venema: “De 
blaas is een vat dat op commando van een zenuwreflex wordt geleegd. Normaal 
gesproken gebeurt dat vier, vijf keer per dag. Je kunt ervan uitgaan dat je bij 
ongewenst urineverlies vaak te maken hebt met een stoornis in dat zenuwverkeer. Bij 
mensen met MS kan dat komen doordat er zich op een voor hen ongunstige plaats harde 

gevulde blaas 
bron: uitgeverij Samevis

plekken in het zenuwsysteem bevinden. Toch adviseer ik mensen met MS met klachten 
op urologisch gebied altijd eerst andere mogelijke oorzaken te onderzoeken en uit te 
sluiten”.

De rest staat in deel 1 van deze korte serie ‘ De blaas de baas’. “Venema: “Waarbij ik 
nog eens zeg: wij urologen kunnen iedereen droog krijgen, ook mensen die MS hebben. 
Maar het is wel de vraag of je daar altijd voor moet kiezen. Soms vind je een geboden 
oplossing gewoon veel te belastend voor jezelf. En dat mag. Zeker negen van de tien 
mensen gaan wat dit betreft niet tot het uiterste, en dat is te begrijpen”. 

En dat uiterste is? 
“Ik kan bijvoorbeeld je blaas in tweeën knippen, er een stuk darm in zetten en dan de 
urine via een nieuwe plasbuis naar je navel leiden zodat je jezelf daar kunt aftappen. 
Voor mij niet zo moeilijk hoor. Voor de betrokkene zelf vaak een heel ander verhaal. 
Want al kan er dus veel, je moet eerst zelf uitmaken of je vindt dat een bepaalde 
oplossing een verbetering van je leven betekent. Daar moet het om gaan, denk ik”. 

*) Met dank aan Jenneke de Jong ( 1946) voor haar zoekwerk in diverse bladen en op tal 
van websites. Jenneke is arts.  Zij heeft MS en is als gevolg daarvan vijftien jaar 
geleden arbeidsongeschikt verklaard. Zij is een van de vele vrijwilligers van MSweb.

MSzien, jaargang 2005, nummer 6 – rubriek MEDISCHE ZAKEN

Wie Pieter Venema denkt nodig te hebben: het telefoonnummer van zijn PCC is (070) 
3592428 (op di van 13.30 -16.00 uur, woe en don tussen 9.00 en 16.00 uur). 

Schriftelijk: Haga ziekenhuis, Locatie Leyenburg, Afdeling PCC, Leyweg 275, 2545 CH 
Den Haag.  
E-mail: pcc@leyenburg-ziekenhuis.nl.

Meer informatie over blaasproblemen op Internet:  
www.incontinentie.net:  veel informatie én diverse links over incontinentie 
www.hagaziekenhuis.nl
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Ellen Broens ontwerpt Persoonlijke Grafmonumenten 

Ellen Broens (1963) krijgt een enorme schub als ze 23 jaar is. Dat hele jaar 
(1986)  is ze uit de running maar daarna houdt de MS zich lange tijd rustig. 
Twee jaar na de diagnose begint Ellen met de vakopleiding 
natuursteenbewerken. Daarna werkt zij in de grafsteenhouwerij maar stapt na 
enkele jaren over naar de zwakzinnigenzorg. Nadat ze voor dat werk is 
afgekeurd richt ze in 1999 een bedrijf op in Persoonlijke Grafmonumenten. 
Dat bedrijf is gevestigd in Naarden.

Door : Nora Holtrust

“Op mijn 23-ste heb ik een vreselijke 
schub gehad”, vertelt Ellen. “Ik liep 
slingerend over straat. Ik wist absoluut 
niet wat er met me aan de hand was”. Ik 
stond soms heel vroeg op en ging 
hardlopen, met het idee dat mensen dan 
niet konden zien hoe gek ik liep. Een 
paar keer ben ik plat op mijn gezicht in 
de modder gevallen. Mijn vriendin Flory, 
die medicijnen studeerde, zei, ik weet 
niet wat je hebt, maar je moet wél naar 
de dokter”.  

Zo komt Ellen bij een neuroloog in het ziekenhuis van Nieuwegein terecht en moet 
meteen blijven. Twee-en-een-halve maand heeft ze daar gelegen. Na een maand 
met allerlei testen is wel duidelijk wat ze heeft maar naar huis gaan is geen optie. 
“Ik kon in die tijd helemaal niks. Rechts had ik totale uitval. Ik kreeg prednison en 
ACTH. Het heeft zeker een jaar geduurd voordat ik weer redelijk functioneerde. 
Maar daarna is het tien jaar rustig gebleven”, vat Ellen, zonder veel omhaal, de 
eerste tien jaar van haar ziektegeschiedenis samen.  

Ellen groeit op in het Groningse Haren in een gezin met drie kinderen. Na de 
middelbare school vertrekt ze naar Driebergen om eerst een jaartje Vrije 
Hogeschool te doen. Ellen heeft altijd al met haar handen willen werken en kiest 
daarom voor de lerarenopleiding handenarbeid. Maar eenmaal op die opleiding denkt 
ze: “Ik wil eigenlijk helemaal geen les geven”. 

Steenhouwerschool
Via een kennis gaat Ellen een kijkje nemen op de steenhouwerschool in Utrecht en 
ze schrijft zich meteen in voor die vakopleiding. Alleen heeft ze inmiddels wel MS. 

Ellen Broens 

“Vrienden van me zeiden, dat moet je niet doen. Je moet gewoon de secretaresse-
opleiding volgen, dat kun je veel langer volhouden. Maar ja, ik wilde gewoon dat 
ambacht leren”. Gelukkig kreeg zij alle medewerking van de directeur. “Hij kende 
de ziekte want hij had een nichtje met MS en ik mocht van hem de opleiding in 
deeltijd doen”.  

Het is een zwaar ambacht, steenhouwen. “Je werkt met hele grote stukken 
Belgisch hardsteen en begint met het maken van een recht vlak. Na een maand 
hakken zijn je handen helemaal stuk maar is het vlak recht”, herinnert Ellen zich. 
“Daarna moet je een hoek maken en dan een holletje en een bolletje en ga zo maar 
door tot je op een gegeven moment leert letters in te hakken”. Ellen veert helemaal 
op als ze dit vertelt. Handgehakte letters hebben duidelijk haar voorliefde. “Je 
leert dus echt hakken in steen. Beeldhouwer, kun je natuurlijk ook worden, maar ja 
dan moet je wel zó goed zijn. Wie kan daar nou van leven in Nederland”?  

Tijdens het werken in de steenhouwerij heeft ze meteen via de streekschool haar 
vakdiploma’s gehaald “dus werken en leren tegelijk. Het hakken is uiteindelijk veel 
te zwaar voor mij maar ik ken dus wel alle technieken, ik weet wat er kan en niet 
kan”. Met al die kennis in huis gaat Ellen in de verkoop werken. Het contact met de 
klant en het daaruit vormgegeven monument geeft veel voldoening”.  

Eigen bedrijf
Erg lang houdt Ellen het niet vol in de verkoop. “Ik had het daar na een paar jaar 
wel gezien en besloot een heel andere kant op te gaan”. Ellen gaat met 
verstandelijk gehandicapte kinderen werken, in een tehuis in Huis ter Heide. Heel 
ander werk waar ze met plezier op terugkijkt. Tien jaar heeft ze dat werk gedaan, 
toen is ze afgekeurd.

Maar Ellen is er het type niet naar om bij de pakken te 
gaan neerzitten. Op de dag dat ze daadwerkelijk wordt 
afgekeurd, schrijft ze haar eigen bedrijf Persoonlijke
Grafmonumenten in bij de Kamer van Koophandel. Ellen wil 
weer met steen gaan werken, daar ligt nog steeds haar 
liefde. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ze tijdens haar 
baan in de zwakzinnigenzorg vaak op zaterdagen en in de 
vakanties in de steenhouwerij was te vinden om te helpen 
bij de verkoop.  

Zelf uitvoeren doet Ellen inmiddels niet meer. Ze 
adviseert en ontwerpt. “De wereld van de 
grafmonumenten is in beweging. Het is niet alleen meer 
standaard. De nabestaanden willen wat zeggen met een 
graf. Vroeger was alles grijs. Zo rond 1800 komen er voor 
het eerst begraafplaatsen in Nederland en het natuursteen kwam met paard en 
wagen uit België. Allemaal Belgisch hardsteen. Daarom zijn al er zoveel grijze 
grafmonumenten op de Nederlandse kerkhoven. Tegenwoordig komt natuursteen of 
graniet uit India of Afrika, dat is veel goedkoper”.  

graf met uitvergroting van 
twee beeldjes 



Symbolen
”Mensen komen met hun eigen ideeën”, vertelt Ellen “en ik probeer die ideeën te 
vertalen in een ontwerp. Het mooie van mijn werk is dat ik altijd een symbool mag 
vormgeven”. Ellen laat foto’s zien. “Kijk een graf zonder steen in het midden, want 
moeder hield zo van tuinieren. Of een oude mevrouw die met twee kleine beeldjes 
bij me kwam. Ze vroeg of die beeldjes ook op het graf konden staan, want die had 
ze net voordat haar man overleed zelf gemaakt. Ik heb die twee beeldjes laten 
namaken, in een veel groter formaat. Eerst met de dochter gezocht naar de zelfde 
kleur steen bij de groothandel en toen laten namaken. Ik koop zelf graniet en 
marmer en werk samen met ambachtelijke beeldhouwers en steenhouwers. Maar ik 
werk ook met andere materialen, zoals brons of glas of staal al dan niet samen met 
natuursteen.  

Ellen laat nog een foto zien van een grafmonument met 
een bronzen bal. De vraag was: maak een mooi graf waar 
deze bal in uitkomt. De bal was dus al gemaakt door een 
beeldhouwer. Ik heb die bronzen bal laten ophangen 
tussen twee zuilen. Twee, want het is het graf van een 
tweeling. Op de bal zitten de afdrukken van de handjes 
van de zusjes en die van de ouders en de sterretjes erop 
symboliseren het contact met boven.  

Ellen heeft tot nu toe één keer een grafmonument voor 
iemand met MS gemaakt. Een familiegraf van mooie 
natuursteen. Voor een man die al heel lang MS had. “Ik 
kende de man zelf niet maar ik kende zijn zus nog van 
voordat ik MS kreeg. Zij heeft zich altijd heel erg 
betrokken bij mij gevoeld, omdat zij wist wat MS was. Dus voor haar was mijn 
diagnose een enorme schok. Toch kon zij juist heel goed begrijpen dat ik 
steenhouwer wilde worden. Je bent gek, zei ze, maar ik vind het toch leuk. Haar 
broer heeft heel lang in een verpleeghuis gelegen. Zij en haar andere broer gingen 
er elke week naar toe om hem voor te lezen”.

Thuis
Toen Ellen in 1999 met haar bedrijf begon liep ze nog wel met een stok.  Ze ging in 
die beginperiode naar haar klanten toe en had het best moeilijk met de gedachte 
hoe mensen haar zouden zien. “Ik had het idee dat als mensen me zagen aankomen 
met die stok, dat ze dan misschien zouden denken: wie komt daar nou aan”? 

Inmiddels woont Ellen nog steeds samen met Flory, de vriendin die haar naar de 
neuroloog stuurde. Het huis is makkelijk te vinden want de tuin laat duidelijk zien 
waar de voorliefde van in ieder geval één van de bewoners naar uitgaat: 
natuursteen. De eetkeuken, woonkamer en werkkamer lopen op een leuke manier in 
elkaar over, zonder deuren en zonder drempels. Prachtige houten vloer. De hond 
braaf in zijn mand. Sinds een jaar ontvangt Ellen de mensen bij haar thuis in 
Naarden en dat bevalt prima. Daar heeft ze ook al haar spullen. Kan ze voorbeelden 
laten zien. “En als ik de deur opendoe zien mensen het gelijk. Het is duidelijker

graf met bronzen bal tussen 
twee zuilen 

omdat ik nu in een rolstoel zit”.

Laatst had ze een hele oude mevrouw die niet goed meer kon lopen. Ze kwam met 
haar twee kinderen voor het graf van haar man. Ellen zei: “We kunnen wel even naar 
de begraafplaats gaan om naar het graf van uw man te kijken. Maar dat was te ver 
lopen voor haar. Toen heb ik haar meegenomen in mijn auto, want ik mag daarmee 
de begraafplaats op. Wij zachtjes rijden en bij elk graf dat ik gemaakt had, of wat 
zij mooi vond, deden we de deur open en kon ze zo even kijken. Zo heeft een 
rolstoel soms ook een voordeel”.  

Voor een nader kijkje op Ellens bedrijf kun je terecht op
www.persoonlijkegrafmonumenten.nl
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Diagnose MS sneller en met meer zekerheid

De diagnose MS is sneller te stellen. De formele diagnoseregels zijn verbeterd. De 
moeite waard om bij stil te staan, al was het maar omdat het werk aan de nieuwe 
regels is gedaan door een internationale commissie onder leiding van de Nederlandse 
MS-professor dr. Chris Polman, verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) in 
Amsterdam. MSzien heeft hem om een nadere uitleg gevraagd. Hij geeft die samen 
met drs. Jessica Nielsen.

Door: drs. Jessica Nielsen** en prof. dr. Chris Polman *

De criteria voor het stellen van de diagnose 
multiple sclerose (MS) zijn onlangs verbeterd. 
Daarbij gaat het om een verfijning van de 
zogeheten McDonald-criteria, genoemd naar de
neuroloog W. I. McDonald. En die waren weer de 
opvolger van de Poser-criteria, waarvan neuroloog 
C. Poser een van de grondleggers was. Ontstaan in 
een tijd waarin neurologen nog niet de beschikking hadden over een MRI-scan.

Maar voor een goed begrip: ook met MRI is de diagnose MS nog steeds niet makkelijk te 
stellen. Een simpele bloedtest is niet beschikbaar en een patiënt moet altijd aan 
meerdere criteria of kenmerken voldoen. Het gaat dan bijna altijd om een combinatie 
van klachten die de patiënt aan de neuroloog rapporteert, afwijkingen die de neuroloog 
bij lichamelijk onderzoek kan vinden, afwijkingen die op de MRI-scan van de hersenen te 
zien zijn en eventueel afwijkingen die in de hersenvloeistof zijn aan te treffen.  Het zijn 
die diagnoseregels, die criteria voor het stellen van de diagnose MS, die onlangs zijn 
herzien.

RR MS
In de eerste plaats gaat het om het stellen van de diagnose relapsing remitting MS (RR 
MS), een MS-vorm met periodes van terugvallen - ook wel ‘Schubs’ geheten . Het 
grootste deel van de mensen met MS – 80 tot 85 procent - heeft die vorm. 

Sinds jaar en dag stellen neurologen die diagnose aan de hand van de aanwezigheid van 
meerdere episodes van klachten en afwijkingen bij lichamelijk onderzoek (=spreiding van 
tijd) die afkomstig moeten zijn van minimaal twee plaatsen in de hersenen of het 

ruggenmerg (=spreiding in ruimte). Deze vereisten van ‘spreiding’ in tijd en ruimte zijn 
de basis voor de diagnose MS. 

Poser criteria
De Poser-criteria, de gangbare diagnostische criteria tussen 1983 en 2001, waren vooral 
gebaseerd op de klachten van de patiënt en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en 
in de hersenvloeistof. MRI was toen nog alleen voor wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar. Het optreden van een tweede periode van klachten die vanuit een andere 
plaats in de hersenen ontstond was in die tijd het belangrijkst voor het stellen van de 
diagnose. Dit kon echter jaren duren. Meestal kreeg de patiënt de diagnose  ‘mogelijk 
MS’  en wist lange tijd dus niet zeker of hij of zij nu wel of niet MS had of misschien 
een andere ziekte.  

Vanaf begin jaren ‘80 is veel onderzoek naar en met MRI verricht. Op grond van een 
aantal studies is duidelijk geworden dat in veel gevallen de diagnose MS al met 
zekerheid te stellen was na één periode van klachten en één MRI-scan van de hersenen 
korte tijd daarna. Voor het aantonen van spreiding in tijd hoefde niet meer gewacht op 
een tweede periode van klachten maar bleek minimaal 1 nieuw actief plekje - wat 
betekent dat het aankleurt met contrastvloeistof - op een MRI van de hersenen 
minimaal 3 maanden na het ontstaan van de klachten voldoende. Om spreiding in ruimte 
aan de tonen was niet meer nodig dat de klachten afkomstig waren van meer dan 1 plekje 
in de hersenen, maar was het aantonen op de MRI van de hersenen van een minimum 
aantal plekjes op voor MS specifieke plaatsen voldoende.

McDonald-criteria
Deze onderzoeksbevindingen zijn met de in 2001 verschenen McDonald-criteria in de 
regels voor de MS-diagnose verwerkt. Met deze aangepaste criteria bleek het mogelijk 
om ongeveer drie keer zo vaak een diagnose MS te stellen als met de oude Poser-
criteria. De ruggenprik, voorheen altijd nodig om afwijkingen in de hersenvloeistof aan 
te tonen, werd in veel gevallen overbodig. 

De huidige herziening is een verderen uitwerking van die 
McDonald-criteria. Voor het stellen van de diagnose RR MS zijn 
de belangrijkste veranderingen in de diagnose dat:

afwijkingen op de MRI-scan van het ruggenmerg een 
grotere rol krijgen. Bepaalde plekjes op de MRI-scan van 
het ruggenmerg blijken namelijk vrijwel alleen bij mensen 
met MS voor te komen. Als zo’n afwijking wordt gezien, is 
gebleken dat de kans dat de patiënt een andere ziekte 
heeft dan MS erg klein is en is daarmee dus de kans op MS 
heel groot. De aanwezigheid van zo’n afwijking telt nu dan ook een stuk zwaarder 
mee voor het aantonen van ‘spreiding in ruimte’. De verwachting is dat hierdoor de 
diagnose MS met meer zekerheid is te stellen;

prof.dr. Polman 



de regels voor het aantonen van spreiding in tijd minder streng zijn geworden. Het 
ontstaan van duidelijk nieuwe plekjes op een MRI-scan minimaal 30 dagen na het 
ontstaan van de eerste klachten is ook voldoende. De plekjes hoeven dus niet meer 
perse actief ontstoken te zijn, en er hoeft ook niet meer 3 maanden te worden 
gewacht voor de nieuwe MRI. Hiermee zal de diagnose MS dus sneller te stellen 
zijn.

PP MS
De primair progressieve vorm van MS (PP MS), waarbij er geen episodes van klachten 
zijn, maar een geleidelijke achteruitgang, is vaak moeilijker te diagnosticeren.
In de McDonald-criteria uit 2001 is ook beschreven hoe deze diagnose te stellen is: het 
belangrijkste is dat er sprake moet zijn van een geleidelijke achteruitgang. Een tweede 
vereiste is dat in de hersenvloeistof ontstekings-eiwitten zijn aan te tonen die niet in 
het bloed zitten. Afwijkingen op de MRI hebben vaak aanvullende waarde.  

In de laatste jaren is gebleken dat een deel van de patiënten met voor primair 
progressieve MS verdachte geleidelijke achteruitgang toch geen typische afwijkingen in 
de hersenvloeistof hebben. Na uitgebreid uitsluiten van andere ziektes bleek er toch 
echt sprake te zijn van MS bij deze patiënten. Daarom zijn in de herziene criteria 
typische afwijkingen in de hersenvloeistof niet meer strikt noodzakelijk voor de 
diagnose PP MS.

Overigens blijft het wel aantonen ervan de voorkeur houden, al is nu dus ook bij 
patiënten zonder afwijkingen in de hersenvloeistof de diagnose te stellen. Bij deze 
patiënten zijn dan wel bepaalde afwijkingen op de MRI van zowel de hersenen als het 
ruggenmerg nodig.

Verhaal en onderzoek
De bevindingen van de neuroloog blijven voor het stellen van de diagnose van zowel RR 
als PP MS, net als in eerdere criteria, essentieel: bij het horen van het verhaal van de 
patiënt en het lichamelijk onderzoek vormen die bevindingen de basis. En zowel het 
beeld dat hij zich hierdoor vormt als alle gegevens uit aanvullend onderzoek - bloedtest, 
MRI-scan, hersenvloeistof, etcetera - mogen dan niet beter zijn te verklaren door een 
andere ziekte.  

Hetgeen niet wegneemt dat de herziene diagnostische criteria neurologen de 
gelegenheid geven om sneller en zekerder de diagnose MS te stellen. Al zal het  nog wel 
even duren voor de nieuwe regels wereldwijd in gebruik zijn. 

*  Prof. dr. Chris Polman (1958) is neuroloog en hoofd van het MS-centrum van het 
medisch centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. 
** De arts drs. Jessica Nielsen (1975) doet sinds tweeëneenhalf jaar MS-onderzoek aan 
de VU en  promoveert op diagnostiek en prognose van MS
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Het oorspronkelijke artikel met de beschrijving van de herziene criteria is te vinden als 
Polman CH et al.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the 
‘McDonald Criteria’. Annals of Neurology 2005. 
Zie ook de websites www.msresearch.nl en www.nationalmssociety.org
en op MSweb de rubriek MS-ONDERZOEK --> Diagnostisch.

Geen vaste criteria voor andere vormen van MS
Voor andere vormen van MS dan RR MS en PP MS zijn eigenlijk geen aparte, vaste 
criteria. Secundair progressieve MS (SP MS) is een vorm van MS waarvoor de patiënt 
eerst RR MS moet hebben gehad. RR MS gaat over het algemeen pas na veel jaren - of 
nooit - over in SP MS. Dan is dus de diagnose RR MS vrijwel altijd al gesteld. Ook bij de 
benigne en maligne vorm van MS gelden geen officiële criteria maar gaat het om een 
inschatting die de neuroloog maakt.
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MS Research in zilver (6 en slot)

De Stichting MS Research financiert al een kwart eeuw lang onderzoek. 
MSzien heeft bij dit zilveren jubileum stilgestaan in een serie columns vanuit 
alle invalshoeken. Na voorzitter mr. H. den Tex kwamen medewerker Martijn 
Schuurman, secretaris dr. Hans van Noort van de Wetenschappelijke Raad, lid 
van het Comité van Aanbeveling prof. dr. J. Koetsier en notaris Hans Leijser 
namens een gulle gever aan het woord. Directeur Dorinda Roos sluit de rij.

Door: Dorinda Roos*) 

Vijfentwintig jaar..... deed mij in eerste instantie 
denken aan een liedje dat vaak bij mijn ouders thuis 
werd gedraaid: “Over 25 jaar, zal ik jou nog steeds 
beminnen, over 25 jaar…..” 

Dit lied gaat over het 25-jarig huwelijksjubileum  en 
nog steeds denk ik daarbij ‘wat een enorme periode’. 
Aangezien ik zelf de 40 nog niet bereikt heb, is 25 
jaar voor mij al een mensenleven. 

Als ik nu aan 25 jaar denk, komen in de eerste plaats 
herinneringen uit het afgelopen kalenderjaar bij MS 
Research naar boven. Een zeer intensief en bewogen 
jaar. Een jaar waarin we geprobeerd hebben het 
jubileum als extra ‘tool’ in te zetten om alles wat met MS te maken heeft meer 
voor het publieke voetlicht te krijgen. Dat was hard nodig. En dat is gelukt. Meer 
dan gelukt zelfs. 

Daarop terug kijken geeft een voldaan gevoel. Tevens een gevoel van “he he, we zijn 
een stap verder”. Maar ook een gevoel van “zo hard gelopen en nog zo ver te gaan”. 

25 jaar onderzoek, elke dag, op diverse locaties, zowel in Nederland als elders in 
de wereld - en daar al langer dan 25 jaar - is een enorme inspanning. Ik probeer me 
voor te stellen dat ik MS heb en dus te beseffen dat er nog geen oplossing is, 
ondanks die 25 jaar van onderzoek. Bizar. Zou men over 25 jaar denken: “Wat 
triest dat er toen nog geen oplossing was?” Laten we het hopen, want dat betekent 
dat wij inderdaad zojuist het laatste jubileum hebben afgesloten en mensen met 
MS over 25 jaar een zekerder en hoopvoller toekomst hebben.

Tot die tijd is het roeien met de riemen die we hebben. Daarbij wens ik mensen 
met MS in de eerste plaats 25 mensen om zich heen die hen dierbaar zijn. Mensen 

Dorinda Roos 

die je dierbaar zijn geven je leven glans en kunnen veel voor je betekenen. Helpen 
je ook.  En de waarheid is natuurlijk dat je hulp nodig hebt, in welke vorm dan ook, 
wanneer een ziekte je pad kruist.

MS Research wens ik honderd maal 25 nieuwe donateurs per jaar toe. Ook die zijn 
hard nodig. Per jaar kunnen wij 3,5 miljoen aan onderzoek besteden. Die 3,5 miljoen 
binnenkrijgen is een enorme krachtsinspanning, waar velen, bijvoorbeeld door 
middel van het voeren van een actie, aan bijdragen. 3,5 miljoen is te weinig, want 
nog ieder jaar kan MS Research veelbelovend onderzoek niet toekennen, simpelweg 
omdat het geld al verdeeld is. Op is op en wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven. 

Nieuwe donateurs zijn hard nodig, omdat ons ieder jaar donateurs ontvallen. 
Bijvoorbeeld doordat mensen het niet meer kunnen betalen, maar triest genoeg 
natuurlijk ook doordat mensen sterven. Daarom zijn nieuwe donateurs  erg 
belangrijk.  

Vragen om geld voelt vaak als ‘plat’. Toch is het ‘t geld dat onderzoek mogelijk 
maakt. Veel mensen beseffen niet, dat MS Research in ons land de enige 
gecertificeerde organisatie is die wetenschappelijk onderzoek financiert en 
stimuleert. Maar er is niet alleen geld nodig. Nodig is ook steeds meer mensen 
bekend te maken met het vele werk van MS Research. Misschien kunt U daar een 
beetje bij helpen. Vertel mensen over MS Research. Dan duurt het misschien niet 
meer zo lang. 
Het allerbeste voor 2006. 
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*) Dorinda Roos (1966) is directeur van de Stichting MS Research:  geboren in 
Zaandam, opgegroeid rondom Amsterdam, later verhuisd naar de Randstad, les 
gegeven aan zowel het basis- als het hoger beroepsonderwijs en op haar 35-ste 
gekozen voor een functie bij MS Research. Wie het MS-onderzoek financieel wil 
steunen, kan dit doen door geld over te maken.
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Verzekeren met MS straks misschien moeilijker (2 en slot) 

Strenge eisen aan gezondheidsverklaring

Het is niet ondenkbaar dat mensen met een chronische ziekte als MS in de 
toekomst meer moeite krijgen zich te verzekeren. Het vorige nummer van MSzien 
stond stil bij de ziektekostenverzekering. Deze keer gaat het vooral over de 
levensverzekering. Ook hierbij geldt dat je problemen kunt krijgen met de 
gezondheidsverklaring die een verzekeraar je vraagt. Maar het mag een 
geruststellende gedachte zijn, dat die procedure recent aan strenge, beschermende 
regels is gebonden.

Door: Raymond Timmermans

Voor het sluiten van een levensverzekering zijn de kansen van mensen met een 
chronische ziekte of handicap recent verbeterd. Dit komt vooral door de inspanningen 
van het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W) in Amsterdam. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat er strengere regels zijn verbonden aan de zogeheten 
gezondheidsverklaring. “Wij hebben samen met de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst, de KNMG, en het Verbond van 
Verzekeraars tweeëneenhalfjaar geleden de hoofdlijnen op papier gezet van wat een 
verzekeraar wel en niet mag vragen en wat de regels moeten zijn voor de procedure met 
die gezondheidsverklaring”, aldus mr. Margit Wewer, beleidscoördinator van het 
BPV&W.

Dat papieren stuk heet het Protocol Verzekeringskeuringen. Daarin is onder meer 
geregeld, dat de medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij alleen informatie 
mag verzamelen waaruit blijkt dat er een groot risico is op overlijden van de adspirant-
klant. En dat bij het inschatten van dat risico moet blijken dat rekening is gehouden met 
de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. Een medisch adviseur mag zich dus niet 
op verouderde statistieken baseren. 

Daarnaast is er in dat Protocol rekening mee gehouden dat bijvoorbeeld veel meer 
kennis dan vroeger voorhanden is over erfelijke aanleg voor bepaalde ziektes. Margit 
Wewer: “Daarom is bepaald dat een verzekeraar niet alles mag vragen over de aanleg 
voor een erfelijke ziekte. Zo hoeft iemand als het gaat om een levensverzekering onder 
de 160.000 euro niet te vertellen wat de uitkomsten zijn geweest van 
erfelijkheidsonderzoek. Ook mag een verzekeraar niet eisen dat iemand een 
erfelijkheidsonderzoek ondergaat”. In het Protocol zijn ook zaken vastgelegd die te 

maken hebben met het handhaven van de privésfeer, de privacy van de klant.  

Overlijdensrisico
Bij het afsluiten van een levensverzekering is voor 
de verzekeraar vooraf de hamvraag dus, hoe groot 
het risico is dat de aanvrager van de verzekering 
komt te overlijden. Is dat misschien sneller dan 
gemiddeld? Zo ja, dan berekent de 
verzekeringsmaatschappij meer premie of kan ze 
zelfs de aanvraag voor een levensverzekering 
weigeren. Met alle gevolgen van dien. Veel 
hypotheekverstrekkers stellen immers bij de 
aanvraag van een hypotheek het vangnet van de 
levensverzekering als voorwaarde. En dan zou je 
dus bij de aankoop van een huis als gehandicapte 
kunnen vastlopen op die bijkomende hypothecaire eis. Zoals je om een eigen bedrijf te 
beginnen vaak ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten. Hetgeen net 
zo moeilijk kan zijn als je MS hebt. 

Maar moet je dan je eigen ruiten ingooien, als het ware? Moet je alles vertellen, denk je 
dan. Wat is verplicht en wat niet?

Margit Wewer: “Uitgangspunt is dat je op alle vragen uit een gezondheidsvragenlijst zo 
eerlijk mogelijk antwoord moet geven. Ook gezondheidsklachten van een tijdje terug 
kunnen voor een verzekeraar van belang zijn. Maar de termijn waarop je dan teruggaat 
is wel beperkt. En een verzekeraar mag niet alles vragen. Daar zijn dus afspraken over 
gemaakt in het Protocol”. Die afspraken hebben geresulteerd in de zogeheten 
Standaardvragenlijst. Verzekeraars mogen niet meer vragen stellen dan in die lijst zijn 
opgenomen, als het althans gaat om een levensverzekering tot 160.000 euro. "En vragen 
over familie, bijvoorbeeld, mogen uitsluitend gaan over hart- en vaatziekten, diabetes, 
hoge bloeddruk en psychische aandoeningen bij je ouders, broers en zussen. MS komt in 
dat rijtje dus niet voor. Let wel: gaat het om een levensverzekering onder 160.000 euro 
dan is een verzekeraar verplicht deze vragenlijst te gebruiken”.  

Maar ook op die vragenlijst blijven genoeg punten over waarvan je vermoedt dat ze een 
nadelige invloed kunnen hebben op het doorgaan van die verzekering of de hoogte van de 
premie. Vragen als 

waaruit bestaan u beroepswerkzaamheden?
hoeveel uren werkt u gewoonlijk per week?
lijdt u of heeft u geleden aan een ziekte van de hersenen of zenuwen, zoals 
beroerte, toevallen, spierziekten, hoofdpijn, duizeligheid?

Valt MS daaronder? Of valt MS misschien onder ‘de ziekten en aandoeningen en/of 

de bijkomende hypothecaire eis van een 
levensverzekering... 



gebreken die niet onder bovengenoemde categorieën worden geplaatst’. 

Nog zo’n vraag: 

Zijn of waren er onderdelen van uw werk die u door de ingevulde aandoening, ziekte 
of gebrek niet kunt of kan uitvoeren?

Je ontkomt niet aan beantwoording, want, zo waarschuwt de verklaring zelf: 
Vermeld al uw klachten, ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn of als u geen arts 
heeft bezocht. Wanneer u deze gezondheidsverklaring niet juist of onvolledig invult, is 
er sprake van verzwijging. Dit kan betekenen dat de verzekering vernietigbaar is (...).

Niet kansloos
Toch ben je volgens Margit Wewer ondanks je MS lang niet bij 
voorbaat kansloos, zoals trouwens ook de praktijk bewijst. “Als je 
het maar niet moeilijker maakt dan nodig. Bij de vraag of je de 
afgelopen drie jaar bij de huisarts bent geweest hoef je natuurlijk 
niets te melden over de periode daarvóór. En als je ziekte gunstig 
verloopt, doe je er goed aan ook dat te melden. Stuur dan zo 
mogelijk extra medische gegevens mee van je huisarts of specialist. 
De verzekeraar is verplicht die informatie te gebruiken”. 

Je gezondheidsverklaring komt terecht bij de afdeling Medische 
Acceptatie van de verzekeringsmaatschappij. Die werkt onder leiding van een medisch 
adviseur. Dat is een arts. Al zijn medewerkers hebben een medisch beroepsgeheim. Op 
basis van jouw gegevens verstaat de medische adviseur zich met de financiële afdeling 
van de verzekeraar. Die afdeling besluit uiteindelijk of en onder welke voorwaarden de 
verzekeringsmaatschappij je aanvraag accepteert. De financiële afdeling mag je 
medische dossier niet te zien krijgen.  

Meestal heeft een medisch adviseur genoeg aan je gezondheidsverklaring om tot een 
advies te komen. Maar als hij meer gegevens wil, bijvoorbeeld in geval van een ziekte 
waarvan niet direct bekend is of er een hoog overlijdensrisico aan is verbonden, kan hij 
meer vragen. “Volgens het Protocol moet het dan gaan om zeer gerichte vragen”, zegt 
Margit Wewer, “en mag er geen inbreuk worden gemaakt op je persoonlijke levenssfeer. 
Dat laatste wil zeggen dat de medisch adviseur alleen met jouw toestemming de 
gegevens mag opvragen”. Margit Wewer adviseert in elk geval altijd gebruik te maken 
van het recht om als eerste inzage te krijgen in het advies van de medisch adviseur. “Als 
je van tevoren aangeeft dat je als eerste het advies wilt horen van de medisch adviseur, 
mag hij het advies namelijk alleen aan de financiële afdeling van de verzekeraar sturen 
als jij het goedvindt. Dat heeft een belangrijk voordeel: ingeval van een negatief advies 
hoef je bij een aanvraag bij een andere verzekeraar niet te melden dat je bent 
geweigerd. Dat ben je dan trouwens ook niet. Je hebt alleen een negatief advies 
gekregen. Laat dan het dossier bij de verzekeraar vernietigen en trek de aanvraag in. 

mr. Margit Wewer 

Het enige nadeel van inzage eisen is dat het meer tijd kost”.  Als je tevoren kennis wilt 
nemen van de uitslag van medisch onderzoek, moet je dat wel schriftelijk vragen. 
Daarbij moet je ook aangeven wie naar jouw mening jou de informatie moet verstrekken. 

Klacht
Als er onjuiste informatie is opgenomen in het dossier van de medisch adviseur, dan heb 
je recht op correctie, zo is in het protocol geregeld. En bij een negatief advies op grond 
van een keuring kun je op kosten van de verzekeraar een herkeuring aanvragen. Blijf je 
ontevreden over de gang van zaken, dan kun je een klacht indienen. Allereerst bij de 
verzekeraar zelf en als dat niet helpt bij de Ombudsman Verzekeringen. 

Maar het is dus om te beginnen  verstandig te controleren of een verzekeraar wel de 
juiste vragenlijst gebruikt. Het correcte model is te vinden op 
www.bpv.nl/gezondheidsvragenlijst. Nog lang niet alle verzekeraars gebruiken die 
vragenlijst, zo bleek onlangs uit onderzoek van de Consumentenbond, verricht op 
verzoek van het Breed Platform. Maar liefst de helft van de onderzochte verzekeraars 
had nog steeds een oud formulier in gebruik. Reden voor het Breed Platform dit eens 
met de verzekeraars te gaan bespreken. Dan zullen ze ook de vragen op de 
gezondheidsvragenlijst nog eens doornemen, want wat het Breed Platform betreft zijn 
er nog voldoende wensen om de vragenlijst aan te passen. 

Enkele maanden geleden heeft de Sectie Gezondheidsrecht van de Universiteit 
Maastricht in opdracht van het BPV&W bezien hoe het Protocol en die nieuwe 
vragenlijst in de praktijk werken. Uit dat onderzoek is gebleken dat de consument nog 
onvoldoende op de hoogte is van zijn rechten en plichten bij het afsluiten van een 
verzekering. “Verzekeraars zouden daarom de consumenten beter moeten voorlichten”, 
zegt Margit Wewer van het BPV&W.  “Maar we willen we ook een betere beschrijving 
van de rol van de tussenpersonen in het verzekeringswezen. En ook willen we vastgelegd 
zien dat een aanvrager van een verzekering voldoende tijd krijgt om de 
gezondheidsverklaring in te vullen. Als het even kan thuis, zo dat ie ook de kleine 
lettertjes op zijn gemak kan lezen”.

Reis- en annuleringsvakantie
Ook bij het sluiten van andere verzekeringen kun je met het probleem zitten: wel of 
niet vertellen over je MS en de daaraan mogelijk verbonden risico’s. Bij de reis- en 
annuleringsverzekering voor een vakantie bijvoorbeeld.  
Moet je dan zeggen dat je die mede wilt afsluiten om bij een eventuele Schub naar huis 
te kunnen?

“Ook hier geldt dat je vragen naar waarheid moet beantwoorden. Als je informatie 
verzwijgt kunnen er later problemen ontstaan. Let van tevoren goed op de 
polisvoorwaarden.  In een annuleringsverzekering staat vaak een uitsluiting voor 
bestaande aandoeningen: heb je al een aandoening en ben je daardoor later niet in staat 



om de reis te maken, dan kan het zijn dat je de reis toch moet betalen”. 

Dus ook hier komt Margit Wewers advies neer op: je hebt 
zeker rechten, maar ook plichten en neem vooral geen 
onverantwoorde risico’s. Trouwens, als je bijvoorbeeld als 
rolstoeler op reis wilt, is het sowieso handig om tevoren 
speciale voorzieningen te regelen inclusief de daaraan 
verbonden kosten ook die van een verzekering. Verzwijgen en 
bij aankomst bij je appartement merken dat je er niet kunt 
komen omdat er geen traplift is... daarover zal moeilijk wat te 
claimen blijken als je het er nooit over gehad hebt.

Meer weten? 
De helpdesk van het BPV&W is zowel via Internet 
(helpdesk@bpv.nl) als telefonisch bereikbaar (020 4800300; 
doordeweeks van 12 tot 20 uur). 
De website van het Breed Platform is www.bpv.nl.
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Rolstoelkussens voor meer zitcomfort

Als je je rolstoel gebruikt om de afstanden in het winkelcentrum te 
overbruggen of om er, als je moe bent, in te gaan zitten heb je geen 
probleem. Het standaardkussen dat bij de rolstoel hoort voldoet dan prima. 
Anders wordt het als je hele  dagen in de rolstoel moet doorbrengen. MSzien 
ging op zoek naar de mogelijkheden om het zitcomfort te vergroten en de kans 
op doorzitten te verkleinen.

Door: Trudy Mantel

Iedereen die meer dan zes uur per dag zittend 
doorbrengt loopt al het risico op decubites, het 
beruchte doorliggen of doorzitten. Decubites ontstaat 
omdat een te grote plaatselijke druk de bloed- en 
lymfevaatjes afknelt, waardoor er zuurstof- en 
voedingstekort in de cellen ontstaat. Hierdoor sterven 
die cellen af waardoor wonden ontstaan die erg lastig 
genezen en heel pijnlijk zijn. Het is dus zaak om te 
voorkomen dat deze problemen zich voordoen.

En het zit natuurlijk ook niet lekker als je het gevoel 
hebt dat je botten door je billen heen steken. Het is 
belangrijk om, als dat mogelijk is, regelmatig te gaan 
verzitten of jezelf even op te lichten. Het kan ook geen 
kwaad om af en toe met een spiegel even te kijken hoe 
je achterkant eruit ziet. Verdachte plekjes maken 
actie noodzakelijk, want als die ontstaan, is er te veel en te lang druk op enkele 
plaatsen. De linker afbeelding bij de passage in dit artikel over de 
traagschuimkussens laat dat zien. Het kussen waar je op zit moet die druk zo goed 
mogelijk verdelen.  

Het kiezen van het juiste kussen is meer een kunst dan een wetenschap, want er 
zijn veel factoren om rekening mee te houden: houding, gewicht, balans, 
spasticiteit.

Drie soorten
In grote lijnen bestaan er drie soorten kussens die decubites kunnen tegengaan. 
Ten eerste zijn er luchtkussens. De oudste en bekendste zijn die van het merk 
Robin Hood, afgekort de ROHO-kussens. Deze hebben een ballonsysteem en zijn 
met een ventiel op te blazen. Ze bestaan uit één of meerdere compartimenten. Ook 
het profiel kan verschillen. Deze kussens verdelen de druk goed.



Dan zijn er de zogeheten traagschuimkussens. Traagschuim is een materiaal dat 
oorspronkelijk in de ruimtevaart is gebruikt om voor de astronauten de grote druk 
bij de start op te vangen. Traagschuim wordt zachter onder de invloed van 
lichaamswarmte. Daardoor 
veren plaatsen met de meeste 
druk het meeste door. De 
rechter afbeelding laat het 
effect zien. 

Als derde soort zijn er 
gelkussens. Die bestaan uit een 
zak gel of een voorgevormde 
basis waarop gelzakken zijn 
bevestigd. Deze gelkussens 
hebben van de drie soorten 
rolstoelkussens het minste effect. Ze zijn bovendien erg zwaar. 

Een kussen waarop je de hele dag zit wordt vuil. Het is dus belangrijk om een goed 
afwasbaar kussen te hebben of een verwisselbare hoes die gewassen kan worden. 
De Roho-kussens zijn afwasbaar, de traagschuimkussens zijn voorzien van een 
afwasbare hoes. Zeker als je wel eens last hebt van ‘ongelukjes’ zul je geneigd zijn 
om iets bovenop het kussen te leggen, want het is een hele klus om het kussen te 
reinigen. Let er, als je dat doet, wel heel goed op dat de eigenschappen van het 
anti-decubiteskussen niet verloren gaan.  

Als een arts of een ergotherapeut het noodzakelijk vindt, is een anti-
decubiteskussen tegelijk leverbaar met de ‘rolstoel van de WVG’. In bepaalde 
gevallen vergoedt de zorgverzekeraar het kussen. 

Zie voor traagschuimkussens: www.rolstoelkussen.nl
En de RoHo-kussens: www.rvsnederland.nl
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traagschuim. De druk is meer verdeeld. Geel betekent
gevaar voor Decubitus op de langere termijn, rood is acuut
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Slender You: Banken die ‘voor jou’ bewegen

Sport en bewegen is goed voor iedereen, óók voor mensen met MS. Dat is even 
wennen voor mensen die al lang MS hebben. Zij hebben destijds te horen 
gekregen dat ze zich rustig moesten houden. Maar de nieuwe boodschap is: ga 
bewegen. Kies wel activiteiten die bij je passen want dan houd je het beter 
vol. Antoinette en Laetitia kozen voor Slender You.

Door: Nora Holtrust

“Plezier hebben, sportief met anderen bezig zijn, je niet geïsoleerd voelen, grenzen 
verleggen, lekker moe worden én lachen zijn belangrijke aspecten van het 
dagelijkse leven. Ook voor mensen met chronische aandoeningen is het mogelijk om 
op een sportieve manier hun vrije tijd door te 
brengen”. Dat schrijft Erik de Winter, directeur
van de Nederlandse gehandicapten sportorganisatie 
NebasNSg* in het voorwoord van een studie 
“Chronisch zieken en sportief bewegen”.  

Mensen met een chronische aandoening zouden 
meer aan sport moeten doen of in ieder geval meer 
moeten bewegen, vindt de NebasNsg. Daarom
ontwikkelde de sportorganisatie een speciaal 
programma en bijbehorende website 
www.sportiefbewegen.nl.

Mooie website over sportief bewegen, mooie folders ook maar helaas – nog ? – geen 
aandacht voor de ziekte multiple sclerose. Te moeilijk misschien om in één folder 
uit te leggen wat mensen met MS het beste wel of niet kunnen doen? Je hebt 
immers mensen met MS die in de bergen wandelen, de marathon lopen of 
paardrijden. Maar er zijn er ook die rolstoeldansen, met een scootmobiel in het 
park rijden of met een blaaspijpje de computer bedienen. Eén ding is in elk geval 
duidelijk: het is belangrijk dat we met inachtneming van onze mogelijkheden 
proberen zoveel mogelijk te bewegen. 

Mogelijkheden onderschat
Antoinette Oud (1951) uit Maartensdijk is het daar helemaal mee eens. De 
mogelijkheden die mensen met MS hebben, worden volgens haar vaak onderschat. 
Al weer een aantal jaren terug koos Antoinette voor Slender You. “Bij Slender You 
maak je gebruik van zes gemotoriseerde banken met een matras erop”, vertelt 
Harry Lavino, eigenaar van Slender You in De Bilt. “De beweging van de zes banken 
activeert steeds een apart gedeelte van het lichaam. In totaal ben je maximaal zes 

twee van de zes Slender 
You bewegingsbanken 



maal tien minuten met het programma bezig, maar je kunt per bank ook voor een 
korter programma kiezen”.  

“Ook al zit je in een rolstoel, dan kun je toch bij Slender You terecht”, zegt 
Antoinette. “Nou ja, tenzij een arts zegt dat het niet verantwoord is. Maar de 
bewegingen worden voor je gedaan. Het moeilijkste is dat je iedere keer een bank 
op en ook weer af moet. Dat zal vooral in het begin de grootste crime zijn, denk ik. 
Maar er is altijd wel iemand die je daarbij even wil helpen. En je kunt het 
opbouwen. Want ook al doe je het maar een minuutje, dan voel je al wat het is”.

Antoinette is begonnen met vijf minuten. Op een gegeven moment ging het haar zo 
goed af dat ze zeven minuten is gaan doen en later de volle tien minuten. Zonder 
aan het eind total loss te zijn.

Drie schubs
Antoinette heeft in 1997 kort na elkaar drie schubs gehad. 
“Na de eerste schub had ik links uitval. Ik kon even niks 
meer. De neuroloog zei: u heeft wat, maar ik kan nog niet 
zeggen wat. Als u weer klachten krijgt, moet u meteen 
terugkomen. Na de tweede schub ging ik terug en kreeg 
meteen de diagnose MS. Ik ben toen ontzettend goed 
opgevangen. Maar na de derde schub heb ik toch een tijdje 
in een dip gezeten en toen ben ik ook volledig afgekeurd”.

Behalve van haar MS-klachten had Antoinette ook last van 
een rug die aan het verkrampen was. Daarvoor ging ze naar 
een fysiotherapeut. “Ik ging iedere keer van de fysio naar de fitness en weer 
terug. Had ik weer wat opgebouwd bij de fysio en ging ik dan oefeningen doen, dan 
ging het weer fout. Op een gegeven moment zei de fysio dat ik Slender You moest 
proberen in plaats van fitness. En dat bleek de juiste oplossing te zijn”. Antoinette 
legt uit waarom: “Het zijn bewegingen die voor jou worden gedaan, door de banken.. 
Je gaat er niet van transpireren. Maar het helpt dus niet voor je hart-long 
capaciteit”.  

Liever stapje hoger
Inmiddels voelt Antoinette zich eigenlijk een beetje ‘te goed’ voor Slender You. Ze 
staat weer een halve dag in de week voor de klas en doet ook veel vrijwilligerswerk. 
“Ik zou nu liever een stap hoger gaan. Je hebt ook andere banken, waarop je 
zittend oefeningen kan doen. Voor mij is Slender You een goeie schakel geweest 
tussen fysiotherapie en een vervolgstap. Door Slender You krijg je meer beweging 
en bouw je conditie en spierspanning op. Mijn ‘incontinentiespieren’ zijn er ook door 
verbeterd”, zegt ze.  

Eigen Slender You-club
Een andere, vurige pleitbezorger voor Slender You is Laetitia Goeijenbier-van Vliet 
(1962). Laetitia was nog maar net twintig toen ze MS kreeg. Ze kent een 
ziektegeschiedenis met pieken en dalen. Een jaar of zes geleden ontdekte zij het 
slenderen. Laetitia, altijd druk met vrijwilligerswerk, richtte zelf een Slender You 

Antoinette Oud 

club op speciaal voor mensen met MS. Bij de Slender You - vestiging in Rijswijk 
(ZH) kreeg zij alle medewerking.  

”Op dinsdag hebben we inderdaad  een stuk of twintig mensen met MS of een 
andere chronische ziekten”, vertelt Nicolette Paasen, directeur van  Slender You in 
Rijswijk. De zaak is dan  van half één tot half drie  speciaal gereserveerd voor deze 
mensen. Ze slenderen tegen een speciaal tarief (€ 27,-- per maand) omdat ze niet 
de volle tien minuten van de banken gebruik maken. Daarna krijgen ze ook nog een 
massage of het hydro yet massage-bed. Dat is bij de prijs inbegrepen.

Tillift
Dankzij Laetitia hebben ze het in 
Rijswijk helemaal goed voor elkaar. Zo 
heeft ze weten te bewerkstelligen dat 
er een tillift is gekomen, die zonodig de 
mensen van de ene naar de andere bank 
kan tillen. Daarnaast zijn er op 
dinsdagmiddag altijd een aantal 
vrijwilligers om mee te helpen. Volgens 
de directeur is er veel belangstelling 
voor het slenderen door mensen met 
MS. “We zouden makkelijk nog een 
groep kunnen starten, maar daar heb je veel meer vrijwilligers voor nodig. Daarom 
wachten we daar nog even mee”. 

“Iemand die niet kan bewegen, gaat buiten zijn ziekte ook nog eens een keer qua 
gewrichten helemaal vastzitten en krijgt slappe spieren omdat daar niets mee 
gebeurt”, vertelt Nicolette. “Slender You verstevigt de spieren, versoepelt de 
gewrichten  en doorbloedt het lichaam. De mensen voelen weer eens een tinteling in 
hun voeten en dat wordt als zeer prettig ervaren. De ziekte kunnen we natuurlijk 
niet genezen, was het maar waar, maar met Slender You  houd je het lichaam 
soepel.. Daar hebben mensen gewoon enorm veel baat bij”. 

Training
Bij Slender You voor Nederland kunnen de medewerkers een training volgen, 
speciaal gericht op het kunnen helpen van mensen met medische klachten. “Zo’n 80 
van de 150 vestigingen hebben die training gevolgd”, vertelt Mike de Winter, van 
Slender You Nederland. Als bewijs hangt het certificaat van die training in de 
zaak. De adressen van deze 80 zaken zijn ook te vinden op de website 
www.slenderyou.net. Als je je postcode intypt, krijg je de adressen van de drie 
vestigingen het dichtst bij jou in de buurt. “Maar een tillift”, zegt De Winter, “die 
hebben ze tot nu toe helaas alleen in Rijswijk”.  

* NEBAS is een afkorting van Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten en NSG 
betekent Nederlandse Sportbond voor Geestelijk Gehandicapten. De twee bonden 
zijn in 2001 gefuseerd en heten sindsdien NebasNsg
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met de tillift op de Slender You bank 


