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Themanummer MS en Design
Van de redactie:

Sinds enkele jaren kiest de redactie van MSzien één keer per jaar voor een thema. Een thema dat we
uitwerken voor het septembernummer. We begonnen in 2011 met MS en Internet, gevolgd door Sport
en Ontspanning en vorig jaar was het thema MS en Werk. De bedoeling is om het gekozen thema in elk
artikel terug te laten komen. Dit jaar viel de keus op … Design. Pffft, dacht ik, wat gaan ze daar nou
weer bij verzinnen. Want natuurlijk gaat de MSzien ook over MS. Maar MS en Design?
Nou ja, de rolstoelen zouden er natuurlijk best eens wat leuker uit mogen zien. “Een
rolstoel hoeft niet alleen functioneel te zijn; als-ie mooi is, is dat meegenomen en een
opsteker voor wie er in rijdt” schrijft Nel Achterhes. Ja, als we daar eens een paar
designers voor konden vinden! Ik heb een rolstoel waar je de rugleuning van
achteruit kunt zetten. Reuze fijn maar... je kunt dat niet zelf want het
'achteroverklappen' zeg maar gebeurt ergens achter je rugleuning. Een beetje
tuinstoel kun je gewoon zittend naar achteren klappen maar bij een rolstoel zijn ze
nog niet op dat idee gekomen. Daar heb je altijd iemand anders voor nodig.
Of neem een design voor wandelstokken. Oh, wacht eens even, zo iemand heeft
Gisèle van Dokkum gevonden: Koen van Rossum, designer van wandelstokken. Niet
alleen fraaie wandelstokken maar ook nog puur natuur. Trouwens, mijn eerste wandelstokken waren ook puur
natuur, van mooi donker hout, gesneden in Afrika. Een beetje zwaar weliswaar maar je voelt je er toch
prettiger mee dan met zo’n ding van … ja, van wat eigenlijk?
“Wat heb ik met design?”, vraagt Hanneke Hulst zich af. “Design is in mijn beleving bijzonder, uniek, vaak
mooi én duur”. Het is wel een héél andere vorm, maar ook Hanneke houdt zich met design bezig, namelijk met
onderzoeksdesign. Niet onvermeld mag blijven dat één van haar 'designs' binnenkort is afgerond! Hanneke
gaat 19 november promoveren! En, als ik haar column goed heb begrepen is het design van de voorkant van
haar proefschrift afkomstig van één van haar broers. Ik zou zeggen: houdt MSweb in de gaten want natuurlijk
gaan we aandacht aan haar proefschrift besteden.
Kun je ook van design spreken als je je leven opnieuw vorm weet te geven nadat MS je alles uit handen heeft
geslagen? Als je moet verhuizen naar een focuswoning en je kinderen kunnen niet meeverhuizen en je moet
je computer en je rolstoel met je kin besturen en je hebt voor van alles en nog wat hulp nodig en je moet
geduldig afwachten tot die hulp komt… en je weet dan Blogs te schrijven waarbij je de lezer dat allemaal laat
vergeten, dan ben je volgens mij een designer! Een designer van het leven. Marja Morskieft schrijft een mooi
portret van Geert Jan. En wij hopen zijn Blogs nog vaak te plaatsen.
En dan onze eigen, vaste designer Guido Bootz. Bij elk nummer opnieuw bedenkt en tekent hij een prachtig
cartoon. Elk nummer een origineel design en dat al vele jaren lang.
Ik had een beetje mijn twijfels over het thema Design, dat geef ik eerlijk toe. Maar het is een prachtig nummer
geworden. En dan heb ik nog lang niet alle artikelen genoemd die in dit nummer staan. Heel veel leesplezier.
Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Design: bruikbaar én mooi
Design is overal om ons heen. Alles is vormgegeven: meubels, kleding, de auto, je waterkoker, de wcrolhouder en het eierdopje. In de vormgeving van een product komen de elementen bruikbaarheid en
uiterlijk samen. En vooral het uiterlijk van de dingen is belangrijk om ons over te halen tot de aankoop
ervan: ook al heb je eierdopjes in de kast; een stel mooiere is verleidelijk.
Door: Nel Achterhes

Maar design doet méér: met een mooi gebruiksvoorwerp laat je een stuk
van jezelf zien. En zo wordt het een onderdeel van je identiteit. Aan een
ontwerp wordt dus terecht veel aandacht besteed. Toch is een mooi
ontwerp soms onbruikbaar. Er bestaan bijvoorbeeld stoelen waar je niet op
kunt zitten. Dan is het alleen het uiterlijk van belang geweest.
En heet het Kunst.
Bij ontwerpen voor gehandicapten is juist de functie het belangrijkst.
Vervolgens komt het uiterlijk er vaak bekaaid vanaf, hoewel een
gehandicapte mens natuurlijk óók genoegen wil beleven aan mooie
gebruiksvoorwerpen en/of er daarmee aantrekkelijk uit wil zien. Hieronder
een paar recente initiatieven waarbij ‘mooi’ net zo belangrijk is als
‘bruikbaar’.

Quokkabag: een tasje voor aan je rolstoel
Een sportief, mooi gekleurd en compact tasje in verschillende uitvoeringen. Het zit muurvast aan je rolstoel
door een speciale adapter. Uw reporter kan melden: Het is makkelijk te bevestigen en weer los te maken. Dat
laatste is belangrijk want soms ben je te breed: tasje er even af en hopla. Het tasje heeft een goed formaat. Je
kunt er in kwijt wat je direct bij de hand wil hebben. Zelfs een –niet al te dikke- roman past er in. De bediening
is eenvoudig zelfs met een onwillige hand - door de grote ringen aan de ritsen. Het is een stoer tasje in een
mooie kleur, het past bij me. Ik verbeeld me dat ik er nu als geheel leuker uitzie en dat doet een mens goed.
De adapter blijkt trouwens ook op een elektrische rolstoel te passen. De leverancier is altijd bereid om
daarover mee te denken. www.quokkabag.com
De ontwerpster van de Quokkabag is Ingeborg Meurkens. Zij heeft MS en zit
in een rolstoel. En ze is naast tassengek ook schoenenliefhebster. Een
voorbeeld uit haar privécollectie bewijst: ook als je niet loopt kunnen je
voeten er mooi uitzien.

Wheelchaircouture
Chairmelotte is een webwinkel voor kleding met ‘zitsnit’. De kledingstukken
zijn speciaal ontworpen voor mensen in een rolstoel. De initiatiefneemster is
Christa de Wit, bijgestaan door haar zoon en grafisch ontwerper Floris.
Christa is coupeuse en ontwerpster, ze werd geprikkeld door een
rolstoelster die verzuchtte dat een jurk en rolstoel niet samengaan. Ze vertelt
over de ontstaansgeschiedenis.
“In veel gesprekken met rolstoelgebruikers werd ons duidelijk dat er
behoefte is eens iets anders dan het eeuwige fleecevest en de
joggingbroek. Wheelchaircouture moet een goede combinatie zijn van mooi
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en bruikbaar: afwijkende maatvoering, niet knellend, niet te wijd,
praktisch bij transfers, slijtvaste mooie stoffen”.
Toen de eerste protomodellen voor dames het licht zagen bleek dat
vooral de rokken, die met een rits aan de voorkant zelf te openen zijn
en daardoor achter kunnen blijven in de stoel bij een transfer naar het
toilet, goed werden ontvangen.
Sinds voorjaar 2014 is er een voorraad met unieke, aangepaste mode,
in meerdere maten, in kleine oplagen, en is de online
store www.chairmelotte.com geopend.
Najaar 2014 komen de eerste kledingstukken voor heren in de
webwinkel. Christa: “De naam ‘Chairmelotte’ is een verbastering van
charm-a-lot, ofwel: met charme in je stoel. We werken met
hoogwaardige stoffen die prettig dragen, goede eigenschappen
hebben en luxe uitstralen. De kleding kan nog niet goedkoop
geproduceerd worden, daarvoor is er te veel handwerk”. De prijs ligt
daardoor wel relatief hoog.
Een handig accessoire op de website: de schort met een opstaand
randje. Als iets je ontglipt tijdens het koken valt ’t niet meteen op de
grond.

Vernuftige combinatie van rollator en rolstoel
In het Kröller Möller museum zag uw reporter onlangs een bezoeker
voortgeduwd in een Rollz Motion. Dat viel op, in positieve zin: zo
kleurig tussen al de andere zwarte leenrolstoelen. Bezoekers van het
museum mogen de Rollz Motion gebruiken, maar volgens de
garderobedame kan dat alleen als je vrij slank bent: met overgewicht pas je er niet in. Je kunt er niet zelf in
rijden, want hij heeft geen hoepels.
In een groot warenhuis wandelt een bezoeker met de Rollz Motion door de lange gangen met breedbeeld tv’s.
“Hij bevalt mij heel goed” zegt hij desgevraagd. “Eerst had ik een gewone rollator, maar deze is stabieler. Hij is
makkelijker in te klappen, zodat ik hem eenvoudig achter in de auto kan leggen. Ik loop nu meer, want ik
wandel eerst nog een stuk zelf en pas als dat niet meer lukt maak ik er een rolstoel van. Hij is wel wat breder
dan een gewone rollator door de rolstoelfunctie. Soms vergeet ik dat en kom ik met de wielen vast te zitten. En
hij is wel een stuk duurder; € 750, -. Maar dat vind ik hem zeker waard.”
Opgelucht komt zijn dochter aangerend: ”Pap, waar was je nou? We waren je kwijt!”
De Rollz Motion is in drie kleuren verkrijgbaar: oranje, ijsblauw en grijs. Er is tijdelijk een paarse ‘Deep Purple’
editie op de markt: een Rock ’n Rollz!
De ontwerpers van dit fraaie twee-in-een hulpmiddel hebben voor hun product al diverse designprijzen in de
wacht gesleept: o.a. de Reddot Design Award 2012, met een eervolle vermelding. www.rollz.com.

Toilet
Waar het gehandicaptentoilet in openbare gebouwen vaak weggestopt is, verwaarloosd of zelfs een viezige
opbergruimte is, heeft de hotelketen Novotel er designaandacht aan gegeven: in het Novotelhotel in
Rotterdam vind je deze toiletdeur.
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Op de begane grond zijn alle toiletdeuren, ontworpen door architectenbureau Proof uit Engeland, verfraaid
met een tekening, om de normaal wat saaie deuren wat speelser te maken. Dat past in de (internationale)
huisstijl van deze hotelketen. Opvallend: de rolstoeler is heel actief weergegeven.

Mooie rolstoel
Een rolstoel hóeft niet alleen functioneel te zijn; als-ie er mooi uitziet, is dat meegenomen en een opsteker
voor wie ermee rijdt. Dat was de ervaring van uw reporter bij haar nieuwe rolstoel.
De bescheiden paarse strips aan de elektrische rolstoel voor de vering (zie foto), suggereren snelheid en
maken het tot een fraai gebruiksvoorwerp. Er bestaan ook groene, oranje en roze strips waarmee je kunt
variëren. De oranje variant kwam goed van pas tijdens het WK voetbal.

September 2014, nummer 3 (Jaargang 13)

Pagina

5

'Het gaat mij in alles voor de wind'
MSweb-blogger Geert Jan over zijn leven met theater, schrijven, zeilen en MS

Hoe geef je je leven opnieuw vorm als MS je ogenschijnlijk alles uit handen slaat? Geert Jan den
Hengst (Den Helder, 1970) blogt daarover op MSweb met een aanstekelijke vrolijkheid en creativiteit.
Vanuit een met zijn kin bestuurde rolstoel, in zijn met kunst verfraaide Fokuswoning in Zwolle, zet hij
daarover een boom op.
Door: Marja Morskieft

Hij waarschuwt als we ons geïnstalleerd hebben aan de keukentafel in zijn
lichte, kleurige appartement: hij heeft veel woorden! Veel interesses en
liefdes, waar hij met enthousiasme over vertelt. Zijn vrolijke, expressieve
gezicht en lichtblauwe ogen vertellen hetzelfde verhaal: hier zit iemand die
van het leven houdt.
In een nieuwbouwwijk in Zwolle woont Geert Jan den Hengst in een
Fokuswoning, waar ADL-hulp* op afroep aanwezig is. De woonkamer kijkt
uit op een parkeerplaats die overdekt is met blauwe regen (Wisteria). Dat
geeft een Frans aanzien - net als de drie aquarellen van Mediterrane
dorpsgezichten in de kamer: gemaakt door zijn vader die schildert.

Schilderen met woorden
De liefde voor kunst en cultuur zit Geert Jan dus in de genen. “Ik had zelf ook graag meer met grafische
vormgeving en design gedaan.” Hij schildert niet met zijn handen; die kan hij niet meer gebruiken. Maar met
eindeloos geduld, spraakherkenning en kinbesturing schildert hij kleine miniatuurtjes van zijn leven, met
woorden.
Inspiratie doet hij op in zijn ‘nieuwe leven’ als zorggebruiker, maar ook als liefhebber van cultuur, theater en
zeilen. Een toevallige opmerking tijdens een ontmoeting, of een nummer van Michael Jackson kan hem op het
spoor van een stukje zetten, zijn gedachtenstroom op gang brengen.
Geert Jan werd geprikkeld tot het schrijven van zijn eerste stuk door de ergernis, dat hij als gehandicapte
voetbalfan niet online kaarten voor een wedstrijd (van PEC Zwolle) kon bestellen. Die moest hij persoonlijk
afhalen! Om misbruik te voorkomen. Een vriend vroeg hem hier een stukje over te schrijven voor 'Sportief
Zwolle'. Daarna volgden er meer. “Het gaat wel allemaal over mijn leven met MS. Ik dénk ook als MScolumnist. Alles wat ik meemaak zie ik in dat licht: kan ik erover schrijven?”

Geen incident, maar MS
Dat had hij een aantal jaren geleden niet kunnen bedenken. Geert Jan werd geboren in Den Helder, groeide
vanaf zijn vierde op in Hoofddorp, in een predikantengezin, met twee oudere zussen. “Ik had drie moeders.” In
1980 verhuisde hij naar Zwolle om te studeren. Na de PABO en een kopstudie Sociaal Pedagogische
Hulpverlening belandde hij voor de klas op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Een school met
zeer moeilijk opvoedbare en moeilijk lerende kinderen, aangesloten bij het orthopedagogisch
behandelcentrum Groot Emaus te Ermelo. Dat hij op zijn 17e een verlamming had gehad, leek een incident.
Dat werd ‘een ontsteking in zijn rechterhersenhelft' genoemd.
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Hij trouwde, kreeg kinderen in 1999 en 2001 (Susanna en Rosa) en in
die hectische periode bleek, na een second opinion, dat hij MS had.
Een schok. Maar het leven met kleine kinderen eiste zijn aandacht op.
Van 1995 tot 2003 werkte hij op school als groepsleerkracht. Toen dat
moeilijker werd, hield de school hem in dienst als ondersteunend ICTdocent. “En ik had de ballen verstand van computers!” aldus Geert
Jan. Na vijf jaar bleek ook dat werk voor hem fysiek en mentaal te
vermoeiend en werd hij arbeidsongeschikt verklaard. “Ik was bang in
een zwart gat te belanden. Ben toen vrijwillig redacteur geworden van
het nieuwsbulletin van de basisschool van mijn dochters. Eerst op
papier, later digitaal. Dat doe ik nog steeds. Ach ja, ik verveel me
nooit," zegt hij met een grijns.

Een nieuw leven
Het moment dat hij zijn leven opnieuw moest vormgeven werd gemarkeerd door zijn scheiding in 2006. Geert
Jan: “We wonen niet ver van elkaar, hebben een goed contact en de kinderen komen hier regelmatig vanuit
school, en graag. Dat is erg fijn. Maar mijn leven ging er heel anders uitzien: veel meer tijd die ik op een
andere manier moest vullen.” De MS had hem inmiddels via een elektrische fiets, een scootmobiel en een
duwrolstoel in een elektrische rolstoel met kinbesturing gebracht.

Ultieme vrijheid
De zorg aan lijf en leden, en het online bestieren van zijn huis en gedachtenstroom kosten veel tijd, maar
vormen geen drempel om de dingen te doen waarvan hij houdt. “Zo zeilde ik vorige week nog met de
Robinson Crusoë op de Loosdrechtse plassen. Ik ben zelfs een dag alleen er op uit geweest met de boot!”
vertelt hij, lachend om mijn ongelovige blik. “Ik zeil jaarlijks een week met Sailwise, een stichting die zeilen
voor mensen met beperkingen mogelijk maakt. Je zeilt met een vrijwilliger, maar omdat ik het ook graag alleen
wilde, hebben ze een kastje voor op mijn borst gemaakt waarmee ik via mijn kinbesturing het roer zelf kan
bedienen. Zeiknat was ik, maar het was heel, heel gaaf! Het ultieme gevoel van vrijheid."

Voor de wind
“Ik leid mijn leven, probeer het zo volledig mogelijk in te vullen. Ik heb mijn dochters in de buurt. Onderneem
veel, vooral op sociaal–cultureel gebied. Heerlijk dat het theaterseizoen weer begint!” Met een vriendin die ook
rolstoelgebruiker en zeilster is bezoekt hij graag voorstellingen.
Dat hij SPMS heeft, ziet hij als een voordeel: ”Ik hoef niet na te denken over medicatie! Die is er niet.”
Hij besluit: ‘Het gaat mij in alles voor de wind.’ En daarbij doemt het beeld op van een stralende Geert Jan,
kop in de wind, zeilend over de Loosdrechtse plassen…
Je kunt Geert Jan vinden op MSweb: www.msweb.nl/dagboeken/geert-jan-schrijft
Sailwise, zeilen voor mensen met beperkingen: www.sailwise.nl
* ADL hulp: hulp bij Alledaagse levensverrichtingen, zoals wassen, kleden, eten, en toiletgang.
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'De natuur levert het ontwerp'
Koen van Rossum – wandelstokkenmaker

Sinds Koen van Rossum (Utrecht, 1929) zo’n vijfentwintig jaar geleden begon met het fabriceren van
wandelstokken uit de natuur, heeft hij meer dan tweeduizend stokken gemaakt - van verscheidene
houtsoorten en voor ieder wat wils. Het model van de stok wordt door de natuur gevormd, en dat levert
volgens Van Rossum altijd handzame wandelstokken op.
Door: Gisèle van Dokkum

Als jongen was Van Rossum lid van een scoutinggroep, de
wereldwijde jeugdbeweging die in 1907 door Lord Baden-Powell
werd gesticht. In diens boek “Scouting for boys” staat dat een stok
tot de vaste onderdelen van het uniform van een scout behoort.
Die stok dient de jonge scout zelf in de vrije natuur te zoeken, en
dat deed Koen ook. Hij ontdekte toen hoe mooi de natuur stokken
laat groeien, en dat was het begin van zijn liefde voor de natuur.
Na zijn loopbaan als uitgever van wetenschappelijke boeken is hij
teruggekeerd naar die passie. Het motto “natura artis magistra”
(de natuur is de leermeesteres van de kunst), is hem op het lijf
geschreven.
Tijdens wandelingen en fietstochtjes heeft Van Rossum altijd een inklapbaar zaagje mee; het bruikbare hout
vindt hij in de omgeving van zijn woonplaats Nijmegen. Daar zijn maar liefst 31 inlandse houtsoorten te vinden,
en slechts een paar importbomen van Amerikaanse origine. Koen van Rossum heeft de gave om met
arendsogen naar diverse houtsoorten te kijken. De esdoorn, de lijsterbes en de hazelaar zijn voor hem
favoriete bomen en struiken. Eenmaal bewerkt voorziet hij elke stok van een label met daarop de houtsoort,
het productienummer en de prijs.
Uniek
Een wandelstok werd vroeger door deftige dames en heren gebruikt als een chique attribuut en als
statussymbool. Tegenwoordig is het vooral een praktisch voorwerp: handig ter ondersteuning bij een
wandeling. Koen maakt verschillende stokken. Naast de gangbare wandelstokken zoekt hij ook vorkstokken,
waarbij het hout zich aan de top splitst in een v-vorm. Zo kun je er je duim insteken, en met de vingers omklem
je de schacht. In Engeland heet zo’n stok “thumpstick”. Dit model is ideaal bij bergwandelingen.
Voor mensen met MS kan een wandelstok een aangenaam hulpmiddel zijn: “Om gesterkt en gesteund te
worden” (bijvoorbeeld bij coördinatieproblemen, red.). Bij het kiezen van de juiste stok is het vooral belangrijk
dat de belangstellende koper de stok al lopend uitprobeert. Hoe “pakt” een stok, is-ie lang genoeg? De
handzaamheid en hoe iemand de wandelstok ervaart zijn de belangrijkste prioriteiten.

Vernis
Voordat de ruwe stok als wandelstok kan worden gebruikt, wordt deze eerst bewerkt door Koen: geschuurd en
met blanke vernis afgewerkt. Dit laatste zorgt ervoor dat er een laagje op het hout zit, waar geen vocht
doordringt: de garantie dat de wandelstok langdurig gebruikt kan worden. Op de plek waar de handvatten door
de natuur zijn gevormd, wordt de voet van de stok van een zogeheten taats voorzien: een metalen kokertje dat
precies om het uiteinde past en ervoor zorgt dat de stok niet slijt, met andere woorden: niet korter wordt.
Eventueel kan er dan nog een rubberen dop overheen geschoven worden. Om de stok helemaal compleet te
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maken als hulpmiddel kan er eigenhandig een vlinderstukje aangeklikt worden zodat de stok gemakkelijk
ergens aan te hangen is.

Liefhebber
Op de zolderkamer van Van Rossum staat een grote collectie
wandelstokken. Allemaal van stevig hout, want dat is een
voorwaarde om er een wandelstok van te maken. Naast de
stokken waarvan de nerven en knoesten zichtbaar zijn, staan ook
andere natuurproducten. Bijvoorbeeld de wandelhoutjes, ronde
langwerpige stokjes van 20cm lang. Deze zijn bedoeld om tijdens
het wandelen in de handen te houden om te voorkomen dat de
vingers dik en stijf worden. Door de handen een bezigheid te
geven,wordt de bloedsomloop gaande gehouden en worden de
vingers gemasseerd. De wandelhoutjes kunnen ook bij een tussenstop en na een wandeling worden gebruikt.
Voor liefhebbers van de natuur maakt Koen van Rossum nog diverse andere producten, zoals springtouwen
en vuurstokken: holle stokken voor het aanblazen van het haardvuur. In het najaar heeft Van Rossum zijn
jaarlijkse tentoonstelling in de club van de houtbewerkers te Bunnik. “Een deel van de bezoekers wil een stok
om makkelijker te lopen, dus als hulpmiddel. Anderen schaffen een natuurlijke stok aan, omdat ze het een
mooi artikel vinden dat verder in Nederland nauwelijks te vinden is.”
Het is dus mogelijk: een wandelstok als hulpmiddel, en tegelijk een sierlijk accessoire waarmee je kunt
pronken. En dat ook nog eens levenslang meegaat en dus letterlijk – samen met de gebruiker- stokoud wordt.
Meer informatie?
Koen van Rossum
tel.: 024-3551418
k.w.j.van.rossum@glazenkamp.net
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De kracht van kunst
De tijd van witte ziekenhuizen is voorbij. Kunst, muziek, natuur, kleur en architectuur, dat willen we
zien. Precies dát is wat twee onderzoeken en een nieuwbouwproject willen bereiken. Het BETERonderzoek in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) van Martijn Engelbregt, het onderzoek van
Karin Tanja-Dijkstra van de Universiteit van Twente naar de effecten van klassieke muziek, planten en
kleur, en de nieuwbouw van het Isala ziekenhuis in Zwolle door Max van Huut.
Door: Isabelle de Jong

Het BETER-onderzoek
Martijn Engelbregt is directeur van BETER Consortium, een samenwerkingsverband tussen partners uit de
kunst-, zorg- en wetenschappelijke sector. Hij onderzocht de impact van kunst en placebo’s van kunst op de
gezondheid van mensen via een interactieve onderzoeksexpositie in het MCH in Den Haag.
Er was al bekend dat aandacht voor de helende werking van
omgevingsfactoren een positief effect heeft op het herstel van de
patiënt. In het BETER-onderzoek wilde men testen welke rol kunst
hierin kan spelen. Eerst moest worden vastgesteld wat kunst is en
wat placebo’s van kunst zijn. Kunstenaars en drie gerenommeerde
kunstinstellingen werd gevraagd kunst te ontwerpen of in bruikleen
te geven waarvan zij dachten dat het een helende werking zou
hebben.
Daarnaast werd gevraagd om werk te maken dat de intentie heeft
een placebowerk te zijn. In het MCH werd onder andere een
kunstroute geïnstalleerd en een EEG-onderzoek uitgevoerd om de reactie van mensen te meten. Daarnaast
was er een fysiologisch onderzoek: hoe reageren lichamen op (placebo)kunst?

Helende werking
Alle deelnemers, ongeacht hun sociaal-culturele en demografische achtergrond, bleken kunst te herkennen
als kunst. Werken met een verondersteld helend effect had de voorkeur boven placebokunst. Echte kunst
werd door mensen als gezonder beoordeeld dan placebokunst, en kleurrijke en positieve beelden werden
hoger gewaardeerd dan rauwe en sombere beelden. Mensen werden meer ontspannen bij het kijken naar de
kunst, het gaf ze een rustig gevoel. Bij de placebokunst trad dit effect niet op. Ook in behandelkamer gaven de
deelnemers de voorkeur aan kunst, met name aan natuurbeelden.
Kunst blijkt dus een positieve invloed te hebben op de gezondheid van mensen. Er zijn verschillende
vervolginitiatieven op het project van de grond gekomen. Martijn Engelbregt: “We zijn een eigen
MedicijnFabriek gestart, een plek waar mensen zelf unieke individuele 'medicijnen' kunnen maken aan de
hand van onze ‘intuïtieve plantbenaderingsmethode’. Daarnaast hebben we voor het Sandberg Instituut tweede fase van de Rietveld Academie in Amsterdam - een eenmalige internationale masteropleiding van
twee jaar ontwikkeld waarin creatieven vanuit de kunst onderzoeken hoe we op andere manieren met
gezondheid, ziekte en zorg om kunnen gaan. Hiervoor gaan we samenwerken met partijen uit de bestaande
zorg in Nederland, zoals GGZ Altrecht en mogelijk ook het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.”
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Klassieke muziek, planten en kleur
In Twente deed Karin Tanja-Dijkstra onderzoek naar de effecten
van klassieke muziek, planten en kleur. Ze mat het effect van
muziek op stress en angst in de wachtkamer van een tandarts en
een huisarts. Het draaien van klassieke muziek bleek gevoelens
van angst en stress te reduceren. Eenzelfde experiment met
popmuziek leverde geen significante resultaten op. De
muziekvoorkeur van de patiënt bleek geen rol te spelen.
Tanja-Dijkstra onderzocht ook het effect van planten en kleur in
ziekenhuiskamers en behandelruimten. Ook hier bleek dat een
plant, of zelfs een schilderij van een boom, een stressreducerend
effect op de patiënt heeft. De effecten van kleur waren wel sterk
afhankelijk van de persoonlijke karaktereigenschappen van de
patiënt. Verder werd duidelijk dat een witte behandelkamer professionaliteit uitstraalt en ervoor zorgt dat
patiënten meer over zichzelf vertellen aan een psycholoog.

Van ziekenhuis naar beter-huis
Het Isala ziekenhuis in Zwolle pakte het grootser aan. Zij vroegen architect Max van Huut een ontwerp te
maken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Van Huut ontwierp een kleurrijk gebouw, gemaakt van
verschillende materialen in verschillende vormen. De insteek daarbij was om een beter-huis te ontwerpen, in
plaats van een ziekenhuis. De organische bouwstijl en de groene omgeving moeten het genezingsproces van
patiënten versnellen.
Het gebouw bestaat uit zeven verschillende baksteensoorten, afgewisseld met metalen muurbekleding: koper,
titanium en zink. De vreemd gevormde kozijnen hebben alle kleuren van de regenboog. Ook de binnenkant
van het gebouw bestaat uit verschillende vormen en kenmerkt zich door veelvuldig gebruik van groen,
verschillende materialen en allerlei kleuren.
Max van Huut ontwierp het Isala ziekenhuis in samenwerking met Ton Alberts. In het artikel “Beterhuis” in de
Volkskrant van 28 maart 2014 zegt Alberts ervan overtuigd te zijn dat vloeiende lijnen en scheve muren
mensen vriendelijker zullen stemmen. De referentie voor Van Huut was het dal rond de Overijsselse Vecht en
de kromme en in breedte wisselende straten in de oude binnenstad van Zwolle. Hij bedacht ook de term
“Beterhuis”, een huis waar het in de eerste plaats gaat om de beleving van mensen, niet om de functionaliteit.
Verder lezen: http://Beter Consortium - www.utwente.nl - www.albertsenvanhuut.nl
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Gerald Hengstman over MS Zorg Nederland
“Eigenlijk heb je een paar gekken nodig die de kar gaan trekken”
De zorg voor MS-patiënten in Nederland is versnipperd en niet goed georganiseerd. De verschillende
regio’s moeten samen gaan werken om MS-zorg op een uniforme en constructieve manier vorm te
geven. Dat is de mening van Gerald Hengstman van MS Zorg Nederland.
Door: Marijn de Vries

MS heeft vele gezichten, en voor MS-zorg in Nederland geldt praktisch hetzelfde. Hoe die zorg eruit ziet hangt
af van de regio waarin je woont. Daar wil MS Zorg Nederland verandering in
brengen door eenduidige richtlijnen voor de zorg voor MS-patiënten in te
voeren - waar dan ook in Nederland en voor elke fase van de ziekte. Gerald
Hengstman, neuroloog in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, vertelt over
het hoe en waarom van dit initiatief waarvan hij mede-oprichter is.

Stapje verder
Hengstman is een bezige bij. Hij is ook initiatiefnemer en lid van het dagelijks
bestuur van de landelijke werkgroep Multiple Sclerose van de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie. “Naast het puur praktisch verlenen van zorg,
begon ik me al vrij snel te verbazen over hoe die MS-zorg in elkaar zat”, zegt
hij. “Ik ben, als het over mijn werk gaat, altijd op zoek naar verandering.
Je kunt je als dokter wel blijven verschuilen achter het technische stukje,
Foto: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
maar je kunt ook net een stapje verder gaan”. Dat leidde zeven jaar geleden
tot een samenwerkingsverband om de MS zorg in Oost-Brabant te verbeteren. “Dat had al vrij snel tot gevolg
dat we met een aantal verschillende partijen om de tafel zijn gaan zitten om in ieder geval regionaal de zorg
anders te kunnen gaan inrichten. En uiteindelijk kwam daar een landelijk initiatief uit: MS Zorg Nederland”.

Netwerken
Het begon dus allemaal in de regio Eindhoven. In 2013 wilden Leiden en Haarlem zich graag ook aanmelden
bij een netwerk voor kennis en kunde omtrent MS. En aan deze vijf regio’s (drie in Oost-Brabant, Leiden en
Haarlem, goed voor 200 aangesloten zorgverleners) voegen zich dit jaar nog de regio’s Nijmegen, Arnhem,
Den Bosch, Doetinchem en Ede toe. Het betreft nu in totaal 400 zorgverleners die zich hebben aangesloten.
“We zitten op tien netwerken, da’s ongeveer een kwart van Nederland” schat Hengstman in.
Ligt de vernieuwing dan alleen in het creëren en combineren van netwerken? “Op zich bestaan die netwerken
al veel langer, in heel veel verschillende vormen. Dat is niet nieuw” aldus Hengstman. Maar de vernieuwing
die MS Zorg Nederland wil brengen, zit hem vooral in de het samenvoegen van deze netwerken en een
directe verbinding met alle lagen van de zorg. “Je hebt het dan over negen verschillende disciplines op dit
moment, waarbij je niet alleen de eerste lijn en de tweede lijn - ziekenhuis en revalidatiecentrum – maar ook
de derde lijn - het verpleeghuis - erbij betrekt. Dat is wel bijzonder, om op die manier aan de slag te gaan”.
De bal is inmiddels echt gaan rollen, regio’s komen zichzelf aanmelden voor het netwerk dat MS Zorg
Nederland biedt. Hengstman: “Je kunt merken aan allerlei zorgverleners die bij MS betrokken zijn dat eigenlijk
iedereen wel een beetje dezelfde visie heeft op wat de meest ideale zorg zou zijn”. Er bestaat alleen veel
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onzekerheid over hoe je die zorg het beste aan kunt pakken. “Eigenlijk heb je, om het oneerbiedig te zeggen,
een paar gekken nodig die de kar gaan trekken.”

Idealistisch
Hengstman staat een set eenduidige richtlijnen voor ogen die landelijk gehanteerd kan worden. “Wij streven er
zeker naar om de MS zorg beter omschreven te krijgen. Daarnaast willen we ook graag meer inhoudelijke
richtlijnen zien, zodat het niet alleen over medicatie gaat, maar ook
bijvoorbeeld over fysiotherapie. Maar dat willen we dan wel echt in
samenspraak met de beroepsverenigingen doen”.
Zo hoopt Hengstman dat er landelijk uniforme MS zorg
gerealiseerd kan worden. De kracht van dit initiatief ligt in de
laagdrempeligheid en het delen van kennis en ervaringen. “Dat is
volgens mij de manier die MS Zorg Nederland biedt. Het is geen
organisatie die de boel oplegt of dicteert hoe het allemaal zou
moeten, maar meer een club die faciliteiten schept voor het
optimaliseren van de zorg”.

Haalbaar
Het doel van MS Zorg Nederland luidt dus: alle MS-patiënten in
Nederland toegang geven tot laagdrempelige en hoogwaardige
zorg, zodat ze in alle fasen van de ziekte zelf zo veel mogelijk de regie in eigen hand kunnen houden. Heel
idealistisch? Hengstman is er zeker van dat de plannen haalbaar zijn. “Ik denk dat het succes van nu dat ook
wel aantoont. Tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren dat het niet allemaal morgen geregeld is”.
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Hersenen lijken bij MS soms omwegen te vinden
MS-onderzoek in Nederland (32): dr. Menno Schoonheim

In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd onderzoek naar MS. Eind vorige eeuw extra
gestimuleerd door de benoeming van MS-professor dr. Chris Polman van het Medisch Centrum van de
Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. Die inmiddels zijn directeursstoel van het grootste MScentrum in Nederland heeft verwisseld voor een zetel in de raad van bestuur van het VUmc. Met hem
begon MSzien zeven jaar geleden deze artikelenserie. Uit dezelfde VU-school nu de jonge doctor
Menno Schoonheim. (MS-onderzoek in Nederland - 32)
Door: Raymond Timmermans

“Wij denken dat bij sommige mensen met multiple sclerose de onbeschadigde
delen van de hersenen werk kunnen overnemen van beschadigde delen”, zegt
de hersenwetenschapper dr. Menno Schoonheim. “Vergelijkbaar met wat er
bijvoorbeeld in het verkeer gebeurt. Als de A2 tussen Amsterdam en Utrecht is
versperd, en we moeten omrijden, komen we uiteindelijk toch vaak waar we
moeten zijn. We denken dat ook onze hersenen soms omwegen weten te
vinden”.
Woensdagochtend 28 mei, spoorwegtijd 10:17 uur, stond hij in spijkerbroek op
een perron van het NS-station Zwolle uitleg te geven over de ziekte multiple
sclerose. De jonge doctor Menno Schoonheim (1981), in actie voor Wereld MS
Dag 2014. In zijn gehoor onder meer MS-patiënten, onder wie Thea Hummel en
Joan Elfra. En ook de populaire Nederlandse volkszanger en ambassadeur van de Stichting MS Research
Wolter Kroes en het Kamper Uienkoor.
Toespraak, liedje – Oranje waar ik van houd, Oranje wij gaan voor goud, en dat ruimschoots voor het WK
voetbal in Brazilië - toespraak, volgende station. Menno Schoonheim met een brede glimlach achterblijvend.
Daar had hij ook alle reden toe, want hij had zojuist van MS Research-bestuurslid Simon Werkendam een
subsidie toegekend gekregen van een kwart miljoen euro. Geld voor onderzoek van ongeveer drie jaar naar
veranderingen in de communicatie tussen delen van het hersennetwerk bij mensen met MS. Er onder meer
proberen achter te komen of en hoe deze veranderingen de snelheid van verergering van de ziekte kunnen
voorspellen.

Reorganisatie van de hersenen
Een vervolgonderzoek feitelijk. Want ook in het wetenschappelijke boek, het proefschrift, met de Engelse titel
‘Are you connected’- bent u verbonden? - waarmee hij zes dagen eerder de doctorstitel behaalde, gaat het
onder meer daarover. Ook daarin heeft hij het over aanwijzingen voor wat hij noemt functionele
reorganisatie van de hersenen.
Uit de titel en de omslag blijkt dat hij het menselijk brein nog het meest vindt lijken op het netwerk van
draadjes en kabels in een telefooncentrale. “Als die verbindingen hier en daar beschadigd raken of zelfs
uitvallen verandert dat de communicatie binnen het gehele netwerk sterk. Iets vergelijkbaars gebeurt bij MS.
Wij denken dat deze netwerkveranderingen zelfs kunnen leiden tot verstoringen van de dagelijks benodigde
denkprocessen in de hersenen - zoals geheugen, aandacht en concentratie”. De zogeheten cognitieve
stoornissen dus.
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De jonge doctor zoekt nu naar de verdere gevolgen van zulke netwerkveranderingen. Krijgen mensen met MS
die sterke veranderingen in hun netwerk laten zien, bijvoorbeeld eerder de zogeheten secundair progressieve
vorm, SPMS? Of juist niet?

Mannelijke en vrouwelijke hersenen
Eigenlijk is zijn betoog over die netwerken een beetje ondergesneeuwd,
want hij haalde vooral het nieuws met zijn stelling dat hij een onderscheid
heeft gevonden tussen de cognitieve problemen van mannen en vrouwen
met MS (zie MSonderzoek >> proefschriften). “Voor mijn proefschrift heb
ik gebruik gemaakt van de gegevens van 157 mensen met MS met een
korte ziekteduur, namelijk zes jaar, met daarnaast een vijftigtal gezonde
mensen”. Bij de analyse van die gegevens zag hij grote
geslachtsverschillen, zowel bij de gezonde mannen en vrouwen als ook
bij de mensen met MS. “De hersengebieden praten normaliter bij mannen
al anders met elkaar dan bij vrouwen. Toch heeft dat doorgaans geen
invloed op de cognitie, aangezien mannen en vrouwen net zo goed zijn in
bijvoorbeeld hun geheugen. Maar als ik dan keek naar mijn testgroep van
157, bleek dat het brein van de 53 mannen onder hen erger was
gekrompen - atrofie heet dat - dan dat van de 104 vrouwen; meer verlies
van hersenweefsel in de zogenoemde grijze stof van de hersenen”. Hij beklemtoont dat het overigens nog
onduidelijk is “of het ook echt gaat om verlies van hersencellen of om gekrompen hersencellen”.
Hij ontdekte ook meer, wat hij noemt, subtiele schade in de witte stof, schade die alleen zichtbaar te maken is
met een speciale variant van het scannen van de hersenen. “Opvallend hierbij was dat er tegelijk geen
verschil was in de hoeveelheid ontstekingen als gevolg van MS in de witte stof, de zogeheten laesies”.
Hij constateerde dat het hersennetwerk bij de mensen met MS vaak minder efficiënt gaat functioneren. En dat
gaat weer samen met bijvoorbeeld geheugenproblemen en moeite met concentreren. Om die cognitieve
problemen in beeld te kunnen brengen, kregen de proefpersonen gedurende drie kwartier diverse testen. Zo
vroegen de onderzoekers mensen bijvoorbeeld de plaatsen van de stenen op een dambord te onthouden en
cijfers om te zetten in tekens, dat soort testen.
“Toen bleek dat die cognitieve stoornissen vaak veel erger waren bij mannen dan bij vrouwen, ook al hadden
ze net zoveel laesies. Het lijkt erop dat het mannelijk brein gevoeliger is voor de gevolgen van de schade die
optreedt bij MS. De reden hiervoor is lastig te achterhalen. Daarom willen wij graag deze patiëntengroep
blijven volgen. En daar heb ik dus nu het geld voor gekregen”.

Grijze en witte stof
Het wekt intussen geen verbazing dat Menno, net als zijn leermeester Jeroen Geurts, MS beschouwt als een
ziekte van het héle hersennetwerk, bestaande uit zenuwcellen - de grijze stof - en hun uitlopers - de witte stof.
Belangrijk onderdeel van die grijze stof is de thalamus, een centrale kern die onder meer een rol speelt bij de
cognitieve functies. En net als Hanneke Hulst heeft Menno Schoonheim het idee dat de geheugen- en
concentratieproblemen vooral te maken kunnen hebben met beschadigingen aan die thalamus. “Heel veel van
de inkomende en uitgaande informatie, alle denkprocessen zoals het geheugen, maar ook bepaalde signalen
voor de motoriek – het bewegen – en de sensoriek - de zintuigen - gaan eerst via de thalamus. Die thalamus
heeft een essentiële functie en staat centraal binnen het hersennetwerk, vergelijkbaar met bijvoorbeeld
Schiphol in het Europese vliegverkeer. Is er een storing op Schiphol, dan raakt het hele verkeer ontregeld”.
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Zulke beeldspraak, om het moeilijke proces in de hersenen te verduidelijken, is een vast onderdeel van zijn
uitleg. Het was er mede debet aan dat hij op het jaarcongres van het Europees comité voor behandeling en
onderzoek naar MS (in het Engels afgekort ECTRIMS), Amsterdam 2011, de prijs kreeg voor de beste
mondelinge presentatie van een jonge onderzoeker. Zijn taalgebruik verraadt ook zijn band met de Stichting
Brein in Beeld, die begrip voor de wetenschap in onze maatschappij wil bevorderen. “Het is erg belangrijk dat
wij als wetenschappers ons best doen om de rest van de wereld zo goed mogelijk uit te leggen wat wij
allemaal onderzoeken en waarom”.

Onderzoeksgroep
Menno maakt deel uit van de bijzondere onderzoeksgroep Klinische Neurowetenschappen (KNW) van het
Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. Een groep onder leiding van prof. dr. Jeroen
Geurts (zie Meer over MS >> Wetenschap). Ze hebben een directe band met het MS Centrum van het VUmc.
In dezelfde groep ook drs. - bijna dr. - Hanneke Hulst met wie Menno in het bijzonder samenwerkt als het om
dit onderwerp gaat. Waar Menno zich met name focust op het in kaart brengen van de netwerkveranderingen
bij mensen met MS en kijken hoe de mensen met vroege MS zich ontwikkelen, concentreert Hanneke zich op
de mogelijkheden de gestoorde cognitie met training in een betere conditie te brengen.

Teamwerk
Net als de andere leden van het team gebruikt Menno zelden ik en mijn maar bijna altijd wij en
ons.“Onderzoek is teamwerk. Samen staan we sterk! Zo hebben wij neurologen die de mensen met MS
onderzoeken, neuropsychologen om testen te ontwikkelen en uit te voeren, neurowetenschappers zoals
Hanneke en ik om als verbindende factoren overal tussenin te staan, radiologen om de foto’s van de
hersenen, de scans, te beoordelen, en ga zo maar door. Daarnaast is het ook uitermate belangrijk dat je als
wetenschappers de resultaten met elkaar bekijkt en evalueert: iedereen heeft weer een eigen insteek
waardoor je net weer wat meer uit je onderzoek haalt. Heel erg veel mensen hebben meegedaan aan mijn
onderzoek, echt geweldig”. Aan het eind van zijn bijna 300 pagina’s tellende proefschrift noemt hij uit dank dan
ook meer dan 100 van die - letterlijk - medewerkers met naam.

Dierenarts, tandarts of chiropractor
Menno Schoonheim, geboren en getogen in Amsterdam. Afgestudeerd aan de VU in 2008. Sindsdien
onderzoeker.

Nooit iets anders willen worden dan neurowetenschapper?
“Mijn vader is dierenarts, mijn moeder tandarts. Toch koos ik aanvankelijk voor chiropractie, het behandelen
van aandoeningen van het bewegingsapparaat, wat ik enkele jaren heb gestudeerd in Bournemouth,
Engeland. Daar leerde ik voor het eerst iets over het brein en toen was ik óm: toen ben ik overgestapt naar de
opleiding Neurowetenschappen in Amsterdam. Daar kwam ik in contact met de wereldberoemde radioloog
professor Frederik Barkhof en leerde ik steeds meer over MS. Hij zorgde dat ik na mijn studie een jaar bij hem
kon gaan werken als onderzoeksassistent, en heel veel MS-scans kon bekijken. Daarna wilde ik gaan
promoveren en kon ik bij hem en bij professor Geurts aan de slag als promovendus. Mijn werk is heel divers.
Ik zit natuurlijk vaak achter mijn computer ingewikkelde berekeningen te doen met MRI-scans, en cognitieve
testen uit te werken, artikelen te schrijven, dat soort dingen. Maar ik geef ook heel graag les aan studenten.
En nu we aan het begin staan van een nieuw project zal ik ook een paar dagen per week zelf weer mensen
gaan onderzoeken in de MRI-scanner. Ik heb hier nu mijn droombaan gevonden”.
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En wie weet hebben bij de keus om zich juist vooral te richten op de ziekte MS ook onbewust zijn eigen
initialen meegespeeld: Menno (Michiel) Schoonheim, immers…
MSzien is deze artikelenserie begonnen in het voorjaar van 2007. Eerder kwamen aan het woord prof. dr.
Chris Polman, prof. dr. Frederik Barkhof, prof. dr. Rogier Hintzen, prof. dr. Jon Laman, prof. dr. Erik Boddeke,
dr. Eric Ronken, drs. Hugo Hurts, dr. Sandra Amor, dr. Inge Huitinga, dr. Wia Baron, dr. Leonie Boven, dr.
Bert ’t Hart, dr. Jeffrey Bajramovic, dr. Brigit de Jong, prof. dr. Raymond Hupperts, dr. Freek Verheul, dr. Sjef
Jongen, dr. Stephan Frequin. prof. dr. Jacques De Keyser, prof. dr. Otto Roelf Hommes, prof. dr. Bernard
Uitdehaag, drs. Dorine Siepman, dr. Wieneke Mokkink, Marco Heerings (Nurse Practitioner) , prof. dr. Elga de
Vries, dr. Lizette Ghazi-Visser, prof. dr. Jack van Horssen, prof. dr. Piet Stinissen, prof. dr. Jeroen Geurts, dr.
Thea Heersema, drs. Hanneke Hulst, dr. Inge Huitinga en dr. Immy Ketelslegers. Alle artikelen in deze serie
zijn geschreven door Raymond Timmermans. Eindredacteur is Louis Weltens.
MSweb archiveert de artikelen in de rubriek Meer over MS > wetenschap onder het motto: ‘MS-onderzoek in
Nederland’. De meest recente afleveringen zijn ook te vinden in de rubriek Magazine.
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Designer van onderzoek
Speciaal voor dit themanummer vroeg ik mij af: ‘Wat heb ik met design?’ In mijn beleving is design iets
wat bijzonder is, uniek, vaak mooi (maar niet altijd) en duur. In ons huis is het enige ‘design-object’ wat
ik in de gauwigheid kan bedenken het kattenvoerbakje.
Door: Hanneke Hulst

Mijn broer is designer. Toen hij nog studeerde en ik klein was (we
schelen acht jaar in leeftijd) kon ik geen genoeg krijgen van zijn
creaties en de manier waarop hij deze presenteerde. Heel erg mooi
vond ik het, dat wilde ik ook kunnen! Dat is, zoals u weet, uiteindelijk
anders gelopen. Toch houd ik mij, binnen het neurowetenschappelijk
onderzoek, ook met enige regelmaat bezig met design. Design van
een iets andere aard, het onderzoeksdesign.
Wat wordt er precies bedoeld met onderzoeksdesign? Zo artistiek
en kleurrijk als de plaatjes die Google afbeeldingen uitspuwt als je
de zoekterm design gebruikt, zo degelijk en nauwkeurig is het
design van de onderzoeker. Het is echter wel het fundament van
onderzoek en derhalve misschien wel één van de allerbelangrijkste
onderdelen die, voordat een studie van start kan gaan, tot in detail
moet worden uitgedacht.
Grofweg zijn de stappen als volgt: het begint allemaal met een onderzoeksvraag. Op welke vraag gaat het
voorgestelde onderzoek antwoord geven? Om tot een originele en relevante vraag te komen, zal je goed op
de hoogte moeten zijn van de bestaande (internationale) literatuur. Mogelijk is er door andere
onderzoeksgroepen al onderzoek gedaan naar het onderwerp. Dat betekent dat je door kunt bouwen op deze
reeds bestaande kennis. Na een grondige speurtocht door de literatuur, kan de vraag worden vastgelegd.
Een tweede stap, nog voordat het onderzoek van start kan gaan, is het formuleren van een hypothese: de
verwachte uitkomst van het onderzoek. Op basis van alle eerdere onderzoeken die gedaan zijn en de kennis
die we hebben over het brein kunnen we beredeneren wat een mogelijk logische uitkomst zal zijn. Het
eindresultaat van het onderzoek zal duidelijkheid geven of de hypothese moet worden aangenomen (de
hypothese blijkt in overeenstemming met de gegevens die zijn verzameld) of verworpen moet worden (de
hypothese blijkt niet in overeenstemming met de gegevens die zijn verzameld).
Als derde stap moeten we bepalen hoe we de hypothese kunnen testen. Welke gegevens moeten we
verzamelen over onze patiënten en gezonde deelnemers, om aan te tonen dat de hypothese klopt of niet? Bij
gegevens kunt u denken aan verschillende MRI scans, vragenlijsten over angst en depressie, vragenlijsten
over vermoeidheid en slaapproblemen, informatie over de ziekteduur en ziekte ernst, scores op
neuropsychologische taakjes etc. Naast het nadenken over welke gegevens te verzamelen, moeten we ook
bedenken bij hoeveel mensen we deze gegevens willen verzamelen om tot betrouwbare uitspraken te komen
en vooral te voorkomen dat bevindingen op ‘toeval’ berusten.
Dit hele fundament van een onderzoek wordt beoordeeld door een wetenschappelijke commissie (grofweg:
klopt het onderzoeksdesign) en een medisch ethische commissie (is de belasting voor de deelnemers in
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verhouding tot de winst die we eruit kunnen halen voor de wetenschap). Pas als beide commissies akkoord
zijn, kan het onderzoek van start.
In mijn proefschrift zijn 10 verschillende wetenschappelijke onderzoeken beschreven. Elk onderzoek probeert
antwoord te geven op een hele specifieke onderzoeksvraag en voor elk onderzoek is het beste
onderzoeksdesign uitgezocht en uitgewerkt. Nu zijn we echter op het punt dat mijn proefschrift inhoudelijk
gezien ‘af’ is. Nu is het de beurt aan mijn ‘designer-broer’ om ervoor te zorgen dat ook de omslag van het
proefschrift er mooi uit komt te zien. Ik ben zeer benieuwd naar de eerste ontwerpen!
Voor geïnteresseerden: u bent van harte welkom op de openbare verdediging van mijn proefschrift. Deze zal
plaatsvinden op woensdag 19 november a.s. om 13.45 uur in de Aula van het hoofdgebouw van de Vrije
Universiteit in Amsterdam.
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