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Zorgen over de zorg (van de redactie) 

De aankondiging van de eerste MSzien van 2015 schuift wat laat uw mailbox in. De redactie lijkt best 
groot maar aangezien zij bijna geheel uit mensen met MS bestaat, gaat er natuurlijk toch wel eens 
eerder iets mis dan bij een redactie zonder mensen met MS. 
Maar gelukkig, even niet kunnen meedoen ligt ook bij 'ons' niet áltijd aan de MS. 

Zo is Isabella de Jong een paar maanden geleden gestopt met schrijven 
vanwege haar zwangerschap. Hoe heerlijk om haar nu te kunnen feliciteren 
met een prachtige zoon. Isabella, geniet ervan! We hopen je snel weer op onze 
vergaderingen te kunnen begroeten - en wie weet, mét zoon! 

Ook onze felicitaties voor MSkidsweb! MSkidsweb bestaat deze maand maar 
liefst TIEN JAAR!!  

Al met al heeft de redactie weer een mooi en afwisselend nummer neergezet. 
Een nummer waarin de nodige 'zorgen over dé Zorg' worden uitgesproken. 
Marja Morskieft schets een beeld van de vele nieuwe regels die in januari zijn 
gaan ingegaan en de veranderingen die daar 'voor-ons-soort-mensen' mee 
gepaard gaan. Velen van ons zullen er al mee geconfronteerd zijn en echt 
vrolijk wordt je er niet van. Toch klinkt er ook een voorzichtig optimistisch geluid in dit nummer over 'de zorg'. 
Dat geluid is afkomstig van Geert Jan den Hengst, die 'nog niet zoveel van de veranderingen merkt'. Geert Jan 
is dan ook een kei in positiviteit. 

Ongelooflijk hoe Raymond voor zijn serie MS Onderzoek in Nederland elke keer weer in ons kleine landje een 
onderzoeker weet te vinden die iets nieuws kan vertellen. Dit keer komt dr.ir. Charlotte Teunissen aan het 
woord met een pleidooi om vaker de ruggenprik uit te voeren. Waarom dan wel, want zó dol zijn wij mensen 
met MS daar bepaald niet op. Teunissen legt uit dat je via een ruggenprik hersenvloeistof opvangt en dat je uit 
die vloeistof informatie kunt verzamelen over het verloop van de ziekte. En, als gevolg daarvan kun je mogelijk 
ook tot een betere therapie komen. 

De MS Vereniging heeft door het hele land regionale werkgroepen. Van sommige hoor je regelmatig nieuws 
van andere wat minder. MSzien gaat proberen in de komende nummers wat meer van die regio's te laten zien. 
Een voorbeeld van een 'stille' regio is Zeeland en dat verklaart meteen de cartoon van dit nummer. De regio 
bestaat uit de afdelingen De Bevelanden, Oost en West Zeeuws-Vlaanderen en Goeree Overflakkee. Frank 
Salomé interviewt Petra Menheere, secretaris van het dagelijks bestuur van MS de Bevelanden. 

Tien jaar geledenhoorde je nooit over ‘Cognitie en MS’ maar tegenwoordig is het een 'hot' onderwerp bij de 
onderzoekers. De combinatie schijnt ook best veel voor te komen, zoveel is inmiddels wel bekend. Kun je er 
ook iets aan doen? De Duitse MS Vereniging heeft een aantal oefeningen ontworpen die lijken te helpen om je 
vaardigheden te trainen. In deze MSzien een vertaling en uitleg van deze oefeningen. 

Veel leesplezier en wil je ons team komen versterken, mail dan naar redactie@mszien.nl 

Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 



  Maart 2015, nummer 1 (Jaargang 14) Pagina 3 

 

Zelfregie, ook na de veranderingen in de zorg 

‘Nederland verandert, en de zorg verandert mee.’ Met deze reclameslogan probeert de overheid een 
rooskleurig beeld te schetsen van een ingrijpende financiële operatie, die voor mensen die van zorg 
afhankelijk zijn grote gevolgen heeft. Deze zogenoemde transitie of decentralisatie betekent dat 
gemeenten vanaf 2015 veel zorgtaken zelf moeten regelen en uitvoeren. Met een kwart minder budget. 

Door: Marja Morskieft 

Hoe gaan lokale belangenverenigingen van mensen met beperkingen 
hiermee om? Wat kunnen ze doen om de belangen, en de zelfregie 
van hun achterban te waarborgen? MSzien sprak met Jos Kersten(1), 
coördinator van het Zelfregiecentrum in Nijmegen.(2) 

Invloed op gemeentebeleid 
De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere ziektekosten) is opgeheven en 
vervangen door onder andere de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) die door de gemeente wordt uitgevoerd. Hulp in de 
huishouding, dagopvang, ondersteuning van mantelzorgers, 
vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen moet je aanvragen bij de gemeente waar je woont. 
Gemeenten hebben de mogelijkheid zelf vorm te geven aan hun beleid, het kan dus uitmaken of je in een 
gemeente woont met open oor en oog voor de burger met een beperking. 

Op dit terrein is Jos Kersten thuis: als directeur van de Werkgroep Integratie Gehandicapten(WIG) zet hij zich 
sinds 1997 in voor de belangen van mensen met beperkingen in Nijmegen. Sinds 2013 werkt de WIG samen 
met drie andere belangenbehartigers in het Zelfregiecentrum Nijmegen.* Kersten is coördinator van dit 
samenwerkingsverband. 

Het Zelfregiecentrum probeert invloed uit te oefenen op het beleid dat de gemeente Nijmegen ontwikkelt, 
onder meer door deel te nemen aan een adviescommissie van het College van Burgemeester en Wethouders, 
die adviseert op het gebied van Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid. 

Gevolgen van de transitie 
Jos Kersten ziet dat de gevolgen van het veranderde zorgbeleid vooral terechtkomen bij mensen die toch al 
heel weinig financiële ruimte hadden: mensen met een WAJONG- of bijstandsuitkering. ‘Daar heerst de angst 
dat mensen door de stapeling van maatregelen onder het bestaansminimum raken. De ondergrens komt in 
zicht. Financiële bijdragen worden hoger, er geldt een hoger eigen risico, het budget voor compensatie voor 
ziektekosten is gehalveerd. Er blijft te weinig geld over voor de leuke dingen in het leven, ergens naar toe 
gaan, om mee te doen in de samenleving. Wat de overheid wél zegt te stimuleren, want dat is immers het doel 
van de Wmo.’ 

Ook wat betreft het gebruik van het Persoonsgebonden Budget ziet Kersten dat de vrijheid erg is ingeperkt. 
Waar voorheen de eigen bijdrage voor het PGB betaald kon worden uit het PGB-budget, moeten de 
budgethouders het nu zelf betalen. Dat betekent minder besteedbaar inkomen. 

Kersten legt uit: ‘Ook het PGB voor voorzieningen als een scootmobiel staat onder druk. Als een gemeente 
hulpmiddelen inkoopt, gebeurt dat met kwantumkorting. Maar een PGB houder die zelf haar scootmobiel wil  
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aanschaffen, krijgt nooit diezelfde korting van een leverancier. Toch wordt de hoogte van het PGB budget 
afgestemd op de prijs die de gemeente betaalt! Zo is het PGB geen volwaardig alternatief meer. Je zou het 
zelfs ontmoedigingsbeleid kunnen noemen. We hebben onze bezwaren hiertegen kenbaar gemaakt, maar de 
gemeente Nijmegen houdt zich vooralsnog doof.’ 

Een ander voorbeeld van hoe gemeentelijke beleidsbeslissingen ingrijpen in het dagelijks leven en de 
zelfregie van mensen met een beperking is de vervoerskostenvergoeding, een vast bedrag voor 
vervoerskosten. Jos vertelt dat deze regeling in dit overgangsjaar niet veranderd wordt, maar volgend jaar 
gaat de gemeente die ‘kantelen.’ Dat wil zeggen dat er per persoon opnieuw beoordeeld wordt of er geen 
andere mogelijkheden zijn, zoals openbaar vervoer, regiotaxi, of familie of mantelzorg die de taak over kunnen 
nemen. ’Het is nog maar de vraag’ zegt Kersten, ’of je een maatwerkvoorziening krijgt, zoals nu, of dat je veel 
afhankelijker wordt van je omgeving.’ 

Cliëntperspectief 
Om duidelijk te maken hoe de bezuinigingen op zorg en ondersteuning ingrijpen in het dagelijks leven van 
mensen, interviewt de WIG zorggebruikers, om met hun concrete verhalen politici en beleidsmakers te laten 
zien wat de beleidsveranderingen betekenen. ‘Ervaringsverhalen beïnvloeden de beeldvorming, openen de 
ogen van politici. Ze laten zien wat de impact is van beleid.’ 

Kersten benadrukt dat de WIG wel betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuw vervoerskostenbeleid. ‘En 
men neemt onze inbreng serieus’. Beleid, zo is zijn stellige overtuiging, kan er alleen maar beter op worden 
als het cliëntperspectief wordt meegenomen. ‘Als dat beleid eenmaal is vastgesteld kunnen we als 
adviescommissie nog weer adviseren, of inspreken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dat is overigens 
geen garantie dat alles wordt overgenomen, er zitten grenzen aan je invloed en dat is soms frustrerend. Als 
persoon kan ik me voorstellen dat je het nu even gehad hebt met die bezuinigingen. Maar als organisatie heb 
je de opdracht niet ontmoedigd te raken, want op onderdelen kan er toch verbetering bereikt worden.’ 

Verdrag 
Het VN Verdrag Gelijke Rechten voor mensen met beperkingen wordt als het 
aan het kabinet ligt dit jaar geratificeerd. ‘Nijmegen was in 1996 een van de 
eerste gemeenten in Europa die het Verdrag ondertekende’. Zelf heeft 
Kersten er niet veel vertrouwen in dat bekrachtiging door het kabinet nu een 
grote verbetering zal brengen: ‘Ik ben wat pragmatisch, het blijft een stuk 
papier. Ik ben bang dat een gemeente zich er altijd onderuit kan praten. Het 
gaat er toch om hoe je in de dagelijkse praktijk de rechten van mensen met 
beperkingen vormgeeft. Wat betekent het, waar kunnen jullie je nu op 
beroepen?’ 

De overige samenwerkingspartners binnen het Zelfregiecentrum zijn er overigens wel mee bezig om aan hun 
achterban uit te leggen wat het verdrag behelst. Het belangrijkste is volgens Jos dat je de politiek gevoelig 
maakt voor en informeert over wat er speelt bij de mensen waarvoor ze hun beleid maken. ‘We moeten zorgen 
voor draagvlak en de urgentie van problemen aangeven.’ 

Gemeenten hebben een monitor om te bepalen wat de financiële gevolgen zijn van beleidsmaatregelen voor 
bepaalde groepen. De WIG heeft dat een aantal jaren geleden ook gedaan voor mensen met beperkingen, 
zodat snel in beeld is hoe de financiën en de participatie in de samenleving beïnvloed worden door 
beleidsveranderingen. 
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 ‘Als organisatie moet je een lange adem hebben, blijven prikkelen’, besluit Kersten. ’We hebben bijvoorbeeld 
mensen met hun persoonlijke verhaal geportretteerd op een poster, in een rechtstreekse oproep aan de 
wethouder. Dat heeft goed gewerkt, maar we moeten het blijven doen.’ 

(1) Zelfregiecentrum Nijmegen: www.zrc-nijmegen.  
(2) Jos Kersten ontving op 13 juni 2012 de Zilveren Waalbrugspeld voor zijn verdiensten als 

directeur van de Stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten gedurende 15 jaar. 
Burgemeester Bruls reikte deze uit aan de heer Kersten tijdens de viering van het 40-jarig 
jubileum van de WIG . 

 

Fotograaf: Joke Visser MS-onderzoek in Nederland (24):  
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Pleidooi om meer te doen met ruggenprik 

MS-onderzoek in Nederland (34): dr. ir. Charlotte Teunissen 

Vele tientallen hooggeleerden zijn in Nederland op zoek naar antwoorden op de vragen die met MS 
samenhangen. Eind vorige eeuw extra gestimuleerd door de benoeming van dr. Chris Polman tot 
eerste MS-professor. Met hem begon MSzien acht jaar geleden deze artikelenserie. Vraaggesprekken 
met wetenschappers van wie sommigen vooral op zoek zijn naar de oorzaken, anderen naar de 
oplossingen. Enkelen daar tussenin, zoals in de vorige aflevering Veronica Popescu en nu Charlotte 
Teunissen. 

Door: Raymond Timmermans 

Een duidelijk pleidooi om de ruggenprik als het ware in ere te herstellen. Omdat met 
die lumbale punctie, zoals de ruggenprik eigenlijk heet, meer te doen valt dan alleen 
het vaststellen van de diagnose Multiple Sclerose (MS). Zo stelt dr. ir. Charlotte 
Teunissen (1971), toponderzoeker bij het neurochemisch lab van het medisch centrum 
van de Vrije Universiteit (VUmc) in Amsterdam. 

“Met een goede studie van de hersenvloeistof, die je via de ruggenprik kunt verkrijgen, 
kunnen behandelende artsen en daarmee dus ook patiënten, betere informatie 
verzamelen over het mogelijke verloop van de ziekte en dus misschien ook een betere 
therapie bedenken”. Zegt ze niet zomaar, want ze heeft door haar functie zeer nauw 
contact met het MS-centrum van het VUmc, een centrum dat tot de top-vijf van de wereld wordt gerekend. 
Prof. dr. Bernard Uitdehaag, directeur van dit MS-centrum, onderschrijft desgevraagd ook direct de stelling 
van Charlotte Teunissen. 

In de jaren ‘80 was het nog heel gebruikelijk om bij de diagnosestelling voor MS iets van de waterige vloeistof 
weg te halen die de hersenen en het ruggenmerg beschermt. Bepaalde veranderingen in de samenstelling 
van dat zogeheten liquor zijn namelijk karakteristiek voor MS. Die diagnosemethode is op de achtergrond 
geraakt door de komst van een techniek waarmee je met magneetvelden in het centrale zenuwstelsel kunt 
kijken, de Magnetic Resonance Imaging (MRI). Een afdoende methode en prettiger voor degeen die het 
moeten ondergaan. 

Biomarkers 
Charlotte Teunissen vindt dat er sindsdien te weinig gebruik is gemaakt van de extra mogelijkheden die het 
liquor biedt. “Daarin zijn namelijk ook precieze aanwijzingen terug te vinden, biomarkers, van wat er in de 
hersenen biochemisch gesproken gebeurt. Dat is geen stilstaand maar een actief proces. We spreken dan ook 
van dynamische biomarkers. Als je goed daarnaar kijkt, krijg je een completer beeld van diverse processen die 
er aan de gang zijn in het hersenstelsel. Met die gegevens kun je beter en misschien ook tijdiger reageren”. 

Het gaat om vaak minuscuul kleine stoffen, in het bijzonder in de levenssappen, het bloed en bijvoorbeeld ook 
in het hersenvocht. Daaraan kan zij soms niet alleen zien wat er nu aan de hand is, maar ook wat er over 
enige tijd kan gaan gebeuren. “Je moet bedenken dat het liquor bij een volwassene gemiddeld viermaal per 
dag wordt ververst. Dus als iemands MS zeer actief is, ga je dat vrij snel langs deze weg kunnen zien. Daarbij 
is deze werkwijze ook nog eens zeer goedkoop”. 
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Speciale naald 
Maar een ruggenprik is misschien wel een schrikbeeld voor mensen met MS? 
Onnodig, volgens Charlotte Teunissen. “Met goede voorlichting kunnen we die angst voor een groot deel 
terugdringen.Bovendien leert onderzoek dat voor verreweg de meeste mensen een lumbale punctie goed is te 
ondergaan. Je bent er niet veel tijd mee kwijt in het ziekenhuis en de kans op ernstige bijeffecten is klein. Uit 
een studie onder bijna 4000 patiënten blijkt dat 9 procent van de mensen die de ruggenprik kregen, na afloop 
hoofdpijnklachten hadden die typisch aan die prik vielen toe te schrijven. 

Eén op de tien is natuurlijk nog wel veel, maar tegelijk kun je zeggen dat negen op de tien er dus geen last 
van hadden. Bovendien was een heel praktisch resultaat van die studie dat de kans op zulke klachten kleiner 
blijkt te zijn bij gebruik van een specifiek naaldtype. Door deze informatie goed te gebruiken valt het aantal 
patiënten met klachten verder te verminderen”. 

Teunissen is een erkend meesterbrein als het gaat om het bestuderen van biomarkers voor neurologische 
aandoeningen en het uitbrengen van adviezen hierover. In haar uitleg vriendelijk en tegelijkertijd heel direct, 
vastberaden. Zelf geen arts, maar wel een medisch geschoolde meedenker voor artsen die op zoek zijn naar 
de juiste behandeling voor mensen met ingewikkelde ziektes als MS. 

Gaat bij haar onderzoek vooral uit van wat zij noemt de omicsmethoden. “Staat voor het systematisch in kaart 
brengen van bijvoorbeeld alle eiwitten – die in ons jargon proteomics heten – de genen –, de genomics en 
andere omics zoals de transcriptomics en de metabolomics. Ik ben bezig standaardregels voor deze 
onderzoeksmethoden op te stellen”. 

Parelsnoer 
Haar formele functiebenaming is recent uitgebreid en nu te groot voor een simpel visitekaartje: Hoofd 
Neurochemisch Laboratorium en Biobank, afdeling Klinische Chemie, Programmadirecteur Parelsnoer van het 
VUmc. 

Eerst maar eens vragen hoe dat zit met het Parelsnoer. Klinkt als een geheim romantisch genootschap maar 
dat zal het waarschijnlijk niet zijn. “Het Parelsnoer Instituut is in 2007 opgericht door de Nederlandse Federatie 
van Universitair Medische Centra, de NFU. Alle acht universitaire medische centra zijn erbij aangesloten om 
basisgegevens en lichaamsmateriaal te verzamelen van patiënten met specifieke ziektebeelden. Dan moet je 
denken aan MRI-foto’s, laboratoriumuitslagen, bloed, ontlasting dat soort zaken. Dat gebeurt overigens niet 
zomaar; daarvoor moet je altijd eerst toestemming geven”. 

Die 14 parels staan voor evenzovele ziektebeelden waarbij onderzoekers op deze manier gegevens van echte 
patiënten gebruiken om meer te weten te komen. Bij die 14 zijn bijvoorbeeld diabetes, erfelijke darmkanker en 
ook de zogeheten neurodegeneratieve ziekten, waarbij het hersenstelsel geleidelijk aan steeds slechter gaat 
functioneren, zoals Alzheimer en Parkinson. 

MS is – nog – geen parel. “Dat is er gewoon nog niet van gekomen maar zou wel zinvol zijn; omdat we 
daarmee nog meer aandacht krijgen voor MS en tegelijkertijd ook bij MS landelijk dezelfde standaardregels 
kunnen hanteren”. 

Lab 
Zelden nog terug te vinden in het lab. “Behalve met het schrijven van projectvoorstellen ben ik tegenwoordig 
vooral druk met leiding geven aan de onderzoeksgroep die met biomarkers in de weer is. Ik word bovendien 
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door verschillende groepen benaderd om lezingen te geven, te adviseren over het opzetten van een biobank 
voor hersenvloeistof, of om mee te doen aan internationaal onderzoek. 

Mijn agenda zit vol met werkoverleg. Als baas van de biobank hier moet ik ervoor zorgen dat die onderzoekers 
ook daadwerkelijk kunnen beschikken over lichaamsmaterialen. Want een biobank is wat het woord eigenlijk 
al zegt, een verzameling van menselijk biologisch materiaal voor wetenschappelijk onderzoek. En dat moet 
natuurlijk heel zorgvuldig opgeslagen worden, steeds gekoppeld aan medische en andere gegevens over de 
donor. Uitsluitend uit te geven aan een onderzoeker met een bepaald doel, die dat met een duidelijke 
onderzoeksvraag moet onderbouwen”. 

Precies en nauwkeurig, volgens internationale regels die ze zelf heeft meehelpen ontwikkelen. Waarvoor ze 
allereerst binnen het VUmc een samenwerkingsverband heeft opgericht. “Om zo kruisbestuiving van kennis en 
technieken direct in de praktijk te kunnen brengen. Alleen zo kun je er achter komen dat er biomarkers zijn die 
je bij meerdere ziekten terugvindt en andere die specifiek zijn voor een bepaalde ziekte”. Kreeg daarvoor in 
2004 de Wetenschapstrofee van de Hersenstichting. “Een erkenning dat ik goed bezig ben”. 

Vindt overigens dat wat er tot nog toe is bereikt niet zomaar aan haar alleen mag worden toegeschreven. “Ik 
probeer zo veel mogelijk met anderen samen te werken. Mijn motto is: als je alleen wandelt ga je weliswaar 
vaak sneller, als je samen wandelt kom je verder’’. 

Ingenieur 
Haar ingenieurstitel heeft ze behaald aan de Wageningse Universiteit, bij sommigen nog bekend onder de 
hele oude naam van Rijkslandbouwschool. Studeerde daar milieuhygiëne. Specialisme gezondheid en 
neurobiologie, de leer van de werking van het zenuwstelsel. Deed ook toxicologie, de studie van de invloed 
van vergiften op de mens en daarmee een deelgebied van de geneeskunde. 

Niet zo vreemd dus dat ze laatst in het nieuws kwam met een commentaar op een Amerikaans onderzoek met 
als conclusie dat een gifstof uit een veel voorkomende voedselbacterie wel eens een belangrijke oorzaak zou 
kunnen zijn voor het ontstaan van MS. “Ook weer een belangrijke bevinding, die past in de theorie dat er 
mogelijk een externe oorzaak is - zoals een bacterie of virus - als basis van de aandoening. Maar mij is 
duidelijk dat het niet het enige kan zijn. MS ontstaat door een samenspel van blootstelling aan externe 
factoren, zoals aanleg, te weinig zonlicht enzovoort.” 

Doctor 
Om nog meer basiskennis op te doen ging zij tussen 1995 en ‘97 naar de universiteiten 
van Wenen en het Britse Hertfordshire. Daar werd de kiem gelegd van wat ze nu is. 
Promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Maastricht tot doctor met een 
biomarkersproject bij mensen met de ziekte van Alzheimer. En ging met het onderzoek 
naar biomarkers in 2002 volop aan de slag bij het VUmc. Waarbij de aandachtvooral 
uitgaat naar mensen met een aandoening van het hersenstelsel. ”Ik interesseer me 
gewoon erg voor de hersenen en hoe ze werken. Neuronen vind ik magische en 
prachtige cellen“. 

Werkte bij het VUmc mee aan vele onderzoeken. Alleen al het afgelopen jaar kwam 
haar naam te staan bij zo’n dertig onderzoeksrapporten, waarvan negen in verband met MS. Denkt dat ze tot 
nog toe al van meer dan 500 mensen met MS lichaamsvloeistoffen heeft bestudeerd. 
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Wat haar heeft gebracht tot tal van uiteenlopende conclusies: van de al dan niet aanwezigheid van 
ijzerbindend eiwit in het liquor van mensen met MS en de bruikbaarheid van cholesterol als biomarker voor 
MS tot het verband tussen de ziekte MS en antistoffen tegen de beschermde myeline rond de zenuwstrengen. 

Piano 
Geboren in Deventer. Getrouwd, twee kinderen, een tweeling van net zes. Woont in Amersfoort. Gaat met de 
trein naar haar werk in Amsterdam. “Prima; kan ik goed werken want ik heb eigenlijk altijd een zitplaats. Mijn 
man en ik hebben het geluk dat we met onze werktijden vrij flexibel zijn. Meestal kan hij de kinderen naar 
school brengen, want hij zit vijf minuten van zijn werk”. 

Op het papiertje met haar CV een ouderwets ogend zwart-witfotootje. “Omdat ik die zo mooi vind. Jaren 
geleden van mij gemaakt toen ik met verlof was van de tweeling. Gaf ik interviews thuis”. Om haar hals een 
snoer, geen echte parels. Op de achtergrond haar piano. 

Valt pas stil als ze daarachter gaat zitten. “Al vanaf mijn achtste. Mijn vader is organist en zowel mijn broer en 
zus als ik leerden pianospelen”. Ze neemt nog steeds les. “Ben nu bezig met de pianobewerking door Paul 
Juon van de negende symfonie van Dvořák”. Een beroemde symfonie die de ondertitel Uit de nieuwe wereld 
heeft. 

Hoe toepasselijk, want intussen werkt ze misschien ook aan een nieuwe wereld voor mensen met MS. 

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, dr. Immy Ketelslegers, dr. Menno Schoonheim en drs. Veronica Popescu. 
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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Stille regionale werkgroep moet met zijn tijd mee 

De MS Vereniging Nederland heeft regionale werkgroepen in het hele land, in grote steden en 
provincies. Van sommige hoor je regelmatig nieuws- bijvoorbeeld in MenSen -. Van andere hoor je 
minder en lijken de activiteiten meer in stilte plaats te vinden. Een voorbeeld van zo’n 'stille' regio is 
Zeeland, bestaande uit de afdelingen De Bevelanden, Oost en West Zeeuws-Vlaanderen en Goeree 
Overflakkee. Een interview met Petra Menheere, secretaris van het dagelijks bestuur van MS de 
Bevelanden. 'We komen samen in een kerk. Dat is best saai en de kerk is zelden vol. Maar dat is niet 
typisch Zeeuws hoor. Het is vooral een centenkwestie.' 

Door Frank Salomé 

Het had niet veel gescheeld of er was helemaal geen 
belangenbehartiging voor MS-patiënten op de Bevelanden meer 
geweest. In 2005 hield de toenmalige voorzitster het voor gezien en 
was er geen enkele activiteit meer. Twee vrijwilligsters besloten een 
doorstart te maken en gingen op zoek naar een geschikte 
kandidaat die de boel nieuw leven in kon blazen. De keuze viel op 
Petra Menheere; zij had in haar woonplaats de stichting Jeugdwerk 
opgericht en schreef ook weleens artikelen voor het MS-blad. Petra 
Menheere accepteerde de functie met de aantekening dat ze dan 
ook écht actief wilde zijn: meer doen dan postzegels plakken en 
koffie schenken. 

Er was op de Bevelanden wel lotgenotencontact, maar dat beperkte 
zich tot beschaafd amusement zoals een optreden van Het Zeeuws 
Mannenkoor. Wel typisch Zeeuws natuurlijk, maar niet ideaal in de 
ogen van de secretaris: 'Het op die manier invullen van 
lotgenotencontact-bijeenkomsten ligt me niet zo. Het heeft me ook 
een tijd weggehouden van de bijeenkomsten. Ik vind dat de onderwerpen iets te maken moeten hebben met 
MS en interessant moeten zijn voor de leden.' 

Het dagelijks bestuur 
MS de Bevelanden bestaat op dit moment uit 85 leden en heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Petra 
Menheere is secretaris van het dagelijks bestuur wat de activiteiten regelt en de onderwerpen en de sprekers 
voor de lotgenotenbijeenkomsten kiest. Veel andere bestuursleden houden zich bezig met praktische zaken 
als koffie schenken en de kerstkaarten versturen. 

Eens per twee maanden is er een lotgenotencontact-bijeenkomst. Zónder zangkoor maar mét lezingen die ook 
de leden van het bestuur interesseren. Het hele bestuur praat mee over mogelijke onderwerpen, waarna het 
dagelijks bestuur beslist. Petra Menheere: 'We hebben ondertussen ook leden van zeer respectabele leeftijd, 
van hen kun je niet verwachten dat ze zulke zaken op zich nemen. Maar ze blijven wel actief met praktische 
zaken.' 

Contact 
Voor de communicatie met de leden heeft MS de Bevelanden een nieuwsbrief die zoveel mogelijk digitaal 
wordt verzonden. Daarnaast is er een actieve website (www.msdebevelanden.nl) die actueel gehouden wordt 
door Menheere. Contacten met andere regionale werkgroepen zijn beperkt. Eén keer per jaar is er een  
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landelijke dag. 'Twee jaar geleden was die in Rotterdam, maar andere bijeenkomsten zijn voor veel leden te 
ver. Het zou mooi zijn als zo'n dag wat vaker in de buurt is.' 

Om toch een beetje voeling te houden met andere regio's en om ideeën op te doen vraagt Menheere 
regelmatig jaarverslagen op van andere regio's. 'Het aanbod van verschillende regio's verschilt behoorlijk. In 
grote steden heb je MS-café's en andere initiatieven. Zeeland doet het rustig aan wat dat betreft. Dat komt ook 
doordat er relatief weinig jongere leden zijn'. 

Contact met de MS Vereniging gaat vooral via de mail; eens per jaar is er een ontmoeting, 
waar meestal alleen leden van het algemeen bestuur naartoe gaan. 

Klimmen 
Bij de lotgenotencontactbijeenkomsten staat de gezelligheid voorop; dat er soms leerzame of interessante 
lezingen zijn is mooi meegenomen. Petra Menheere: 'Leden vinden het heel leuk als er dingen voor hen 
worden georganiseerd. Mooi voorbeeld is de actie Klimmen tegen MS'. De actie is een soort Alpe d'Huzes, 
maar dan niet voor kanker-patiënten maar voor MS-patiënten. Menheere, die zelf ook kanker heeft gehad, 
heeft er veel tijd en energie in gestoken: voorbereiding, geld inzamelen en ter plekke water en broodjes 
uitdelen. ‘De reportage die we tijdens een lotgenoten-bijeenkomst lieten zien werd enthousiast ontvangen.' 

Dat er vaak lezingen worden gehouden komt ook door de eisen die de MS Vereniging stelt aan het vergoeden 
van zaalhuur: er moet een spreker op het programma staan. Voor de presentatie van Klimmen tegen MS was 
Petra Menheere zelf de spreker: zij kon uit de eerste hand informatie geven. 

De laatste officiële spreker was een neuroloog van het ziekenhuis in Goes, tevens een van de initiatiefnemers 
van het MS Centrum van het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis in Goes. 'Een heel interessante lezing’, volgens 
Petra. Het valt me trouwens op dat veel leden eigenlijk van veel onderwerpen niet veel weten. Het MS-
centrum is bijvoorbeeld geen gebouw, wat veel leden dachten.' 

Jongeren 
Een ideale regiogroep zou uit meer mensen moeten bestaan, vindt de secretaris. ‘Mensen die wat kunnen 
klaarspelen, met een 'blaadje' dat representatiever is dan een gestencilde nieuwsbrief en met meer 
samenwerking met ziekenhuizen en instanties. Veel komt nu nog op haar schouders terecht. 'En ik val ook wel 
eens uit, want ik heb ook MS. Het zou fijn zijn dat de hele boel dan niet op z'n gat ligt.' Het wordt bovendien tijd 
dat ook jongeren binnen de vereniging zich meer manifesteren. Activiteiten als sponsoracties, muziekfestivals 
en café's zouden een welkome aanvulling zijn op het toch wat passieve aanbod van MS de Bevelanden. 'Ik ga 
dat niet voor de jongeren invullen. Niet dat ik oud ben maar ik ben toch geen twintig meer. Jongeren hebben 
andere behoeften.' 

Petra Menheere snapt dat er niet zo gauw MS-café’s in haar regio zullen verschijnen, maar ze wil proberen te 
voorkomen dat de club te veel vergrijst en zich naar binnen richt. De werkgroep moet toch met zijn tijd mee. 
Via de nieuwsbrief roept ze leden dan ook regelmatig op om met ideeën voor activiteiten te komen. Als 
actiepunt voor de toekomst is er de wens dat de verschillende MS-organisaties meer samen gaan werken en 
minder concurreren. 'MS is maar één ziekte hoor.' 

www.msvereniging.nl/zeeland/de-bevelanden en www.msdebevelanden.nl  
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Zorgen om de zorg 

Ik kreeg het verzoek om iets te schrijven over de veranderingen binnen de zorg, en welke invloed die 
hebben op mij als MS-patiënt. Deze vraag kwam waarschijnlijk vanuit de gedachte dat ik hier als 
ervaringsdeskundige over mee kan praten. Aangezien de aantastingen van de zenuwen bij mij al 
zichtbaar flink hebben toegeslagen, ben ik onmiskenbaar zorgbehoevend geworden. Natuurlijk wil ik 
meehelpen! Leuk, want in schrijven heb ik immers mijn passie gevonden. Maar een verhaal hierover? 
Ik heb ogen, oren en een mening, maar nog nauwelijks ervaring. De zorg staat sinds het aanvangen 
van 2015 dan wel in zijn geheel op de kop, maar in mijn leven niet. Nog niet. 

Door: Geert Jan den Hengst 

Ongetwijfeld zijn al die wijzigingen op de sociale landkaart met de beste 
bedoelingen bedacht, maar waren ze echt onontkoombaar - onder de druk van een 
vrijwel lege portemonnee? Het betreft de volle breedte, dus de bezuinigingen raken 
alle segmenten binnen de zorg. Toch zal de manager van de manager van de 
coördinator niet onder de vele gedupeerden zijn. 

Deze meneer of mevrouw hoeft zich waarschijnlijk geen zorgen te maken; dat geldt 
wél voor degenen die onmisbaar zijn voor de zorgbehoeftigen: de mensen op de 
werkvloer, degenen die aan het bed staan. Met overvolle luiers, vervuilde huizen en 
ontredderde mensen als gevolg. Het woord hulpeloos dekt hier in twee opzichten de 
lading. 

Regeren is vooruitzien en wellicht beschikten de beleidsmakers over een glazen bol, 
waardoor zij met een gerust hart een flink aantal enge beslissingen hebben durven 
nemen, ook al snapten de eenvoudige boerenlullen hier niets van. Maar zelfs ik als 
zelfbenoemd positivo heb er een hard hoofd in dat we in Nederland over twee jaar kunnen zeggen dat alles 
met een sisser is afgelopen. 

Ik besef terdege dat ik op dit moment niet anders kan dan hopen op het beste, want het is vrijwel zeker dat 
niemand in zorgbehoevend Nederland de dans zal ontspringen. Voor mij zijn de eerste signalen ondertussen 
via de brievenbus mijn huis binnen gekomen. Ik hoor en lees verhalen uit de samenleving, maar ook van 
mensen dichter om mij heen. Voorbeelden die duidelijk maken dat alle doemscenario’s die in de achter ons 
liggende jaren al rondgingen, zijn uitgekomen. 

Hoe kan het dat gemeentes, die al jaren wisten dat zij eindverantwoordelijk zouden worden, hun zaakjes anno 
2015 nog niet op orde hebben? En hoe kan het dat de sociale verzekeringsbank, die budgetten moet 
uitbetalen zodat mensen zorg kunnen inkopen, achter de feiten aanloopt? Waarom moeten veel zorgverleners 
nog steeds wachten op hun geld? Of erger: waarom moeten veel zorgafhankelijken gedwongen afzien van 
verdere hulp, omdat er geen geld beschikbaar is? 

Ik ben dus ondertussen wakker geschud en weet dat 2015 ook voor mij is begonnen. Noem het naïef, maar 
lang ben ik blijven hangen in het stiekem denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Nederland en 
onmenselijk gedrag, een groter contrast bestaat er toch niet? Zonder te zwelgen in zelfmedelijden, ik kan het 
me gewoon niet voorstellen dat een persoon in mijn situatie zonder de nodige zorg komt te zitten. (Akkoord, 
dood door honger of vervuiling zal wel niet gebeuren.) 

Nu is het feit dat ik in een Fokuswoning woon een geschenk uit de hemel. Niet alleen omdat deze vorm van  
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wonen (24 uur zorg-op-afroep) mij enorm goed bevalt, maar ook omdat deze manier van zorg voorlopig kan 
blijven bestaan. Tevens denk ik, door mij flexibel op te stellen, eventuele bezuinigingen aan te kunnen, hoe 
vervelend deze ook voor ‘mijn’ adl’ers * zullen zijn. 

Twee jaar geleden sprak een meerderheid van de Tweede Kamer nog uit - voor wat dat waard is natuurlijk - 
dat Fokuswonen het voorbeeld is van hoe de zorg er in Nederland uit zou moeten zien. Verder krijg ik 
ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp en een ambulant begeleidster. Dat verloopt allebei via 
Wmo. Het is me duidelijk dat ik daarover binnenkort een zogenaamd keukentafelgesprek krijg, maar wanneer 
en hoe dit zal verlopen is nog ongewis. Ik heb immers nog steeds geen glazen bol. Misschien is het het 
verstandigst om maar gewoon af te wachten. Me nu al zorgen maken of me strijdvaardig opstellen heeft 
waarschijnlijk geen zin. 

Het voelt nog altijd goed dat ik destijds, toen ik me aan enige vorm van zorg moest gaan onderwerpen, mijn 
gevoel ben blijven volgen. Samen met mijn ambulant begeleider legde ik de beide plaatjes naast elkaar. Koos 
ik voor de volledige zelfbeschikking van een PGB of voor de ’beperking’ van zorg in natura? Omdat het beter 
bij me paste, kreeg de laatste optie de prioriteit. Geen gedoe met contracten, geen geregel. Misschien was het 
kiezen voor de gemakkelijkste weg, maar het is mij tot nu toe prima bevallen. 

Hoe de toekomst eruit zal zien? Ik ga ervan uit dat ik in de komende tijd meer zorg nodig heb. En hopelijk gaat 
dat zonder zorgen. 

 

*) Adl’er: een zorgverlener die je helpt bij de algemeen dagelijkse levensverrichtingen als wassen, aankleden, eten, 
toiletgang. 
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Maak een plan en geloof er niet in 

“Als je God aan het lachen wil maken,” las ik laatst, “moet je Hem over je plannen vertellen.” Zo is het 
maar net. Doorgaans trekt de toekomst zich niets van onze voornemens aan. Die trekt gewoon haar 
eigen plan. 

Door: Matt Dings 

Toch verdienen hele volksstammen de kost met plannenmakerij. En 
dan doel ik niet zozeer op ambtenaren die nota’s vol 
beleidsvoornemens schrijven, of ingenieurs die nieuwe woonwijken 
of snelwegen ontwerpen, maar vooral op al die vage adviseurs en 
consultants die hun klantjes in zelfhulpboekjes, workshops en 
avondcursussen uitleggen dat de weg naar het Doel geplaveid dient 
te worden met ferme voornemens. ‘Volg deze tips en ontwikkel een 
plan naar een geweldig leven!’ schrijft internetorakel Jelle Hermus. 
‘De beste tien stappen om miljonair te worden,’ weet Wubbo van 
internetsite financieel.infonu.nl. ‘Plan je geluk’, heet een Post-HBO 
masterclass van opleidingsinstituut ISBW. 

De bevlogen PvdA-leider Joop den Uyl hield me tijdens een interview eens een dichtregel voor: ‘De wind waait 
harder / voor wie een haven weet.’ Het sprak me aan. Het reist beter, als je weet waar je heen wil. Wie een 
doel wil halen, stelle een plan op, of het nu gaat om een dagje naar zee, een verhuizing, een loopbaan of het 
schrijven van een boek. Maak een plan, dan komt er wat van. 

Of niet, natuurlijk. Er zijn bibliotheken te vullen met plannen die niet doorgingen. De ene keer veranderden de 
inzichten, de volgende keer doken er onverwachte ontwikkelingen op, dan weer wist iemand het nóg beter. 
Neem nu dit stukje. Ik was een week geleden al van plan over plannen te schrijven, maar eerst vroeg de dood 
van een bekende om een stukje en vervolgens hielden computersores me van het schrijven af. 

Ik geloof dat het in veel gevallen zinnig is een plan te maken. Maar dan wel in het volle besef dat tussen 
droom en daad de werkelijkheid in de weg kan komen te staan, of praktische bezwaren, en misschien zelfs 
een weemoedigheid die niemand kan verklaren, om met Elsschot te spreken. 

Maak een plan en hou je eraan, maar geloof er niet heilig in: zo ga ik het voortaan doen, neem ik me voor.  

Matt Dings (1952) was vele jaren redacteur van HP/De Tijd. Tegenwoordig publiceert hij onder meer 
op mattdings.blogspot.nl. Hij schrijft over culturele, sociologische en medische onderwerpen, 
waaronder zijn eigen avonturen in de gezondheidszorg. 

 

Foto wegwijzer: Flickr - directions - by Mauro 



  Maart 2015, nummer 1 (Jaargang 14) Pagina 15 

MS en cognitie: versterk je vaardigheden 

Uit veel studies blijkt dat ongeveer 45-65% van de mensen met MS met cognitieve problemen kampt. 
Om je vaardigheden te verbeteren of in ieder geval de problemen niet te verergeren kun je zelf aan de 
slag met oefeningen op het gebied van aandacht, geheugen of uitvoerende taken. 

Vertaling en uitleg door Yvette Letschert 

Op de website van de Duitse MS vereniging vind je verschillende 
oefeningen om je cognitie te trainen. Oefeningen op het gebied van 
aandacht, geheugen en uitvoerende taken. Als je een oefening meerdere 
keren doet, kun je bovendien in een grafiek zien of je jezelf verbetert. Om 
jezelf op weg te helpen volgt hier de Nederlandse vertaling van deze 
oefeningen. Onderaan deze pagina vindt je de link naar de juiste 
Internetpagina. 

Aufmerksamkeit: Oefeningen op het gebied van aandacht 
Blitzreaktion - Reactievermogen 
Beslis zo snel mogelijk of het gezochte figuur/figuren zich in het diagram bevindt. Om ‘ja’ te antwoorden 
gebruik je het pijltje naar rechts. Om ‘nee’ te antwoorden het pijltje naar links. Dit is de snelste optie. Je kunt 
ook klikken op ‘ja’ of ‘nee’. 

Fischfang - Vissen vangen 
Vang zo veel mogelijk vissen door erop te klikken. De kleur(en) die je niet mag vangen wordt onderaan 
aangegeven; de letters nemen de kleur aan van de kleur die je niet mag vangen Let op, de kleur(en) verandert 
gedurende de oefening! 

Getränkeausschank - Drankenbuffet  
Aan het buffet schenk je een drankje in voor de gasten die bij je bestellen: K= Kaffee/koffie; S= Saft/Sap; W= 
Wasser/water. Met een ingedrukte linker muisknop zet je een koffiekopje/sapglas/waterglas op de balie waar 
het automatisch wordt gevuld. Als het vol is geef je de kop of het glas met ingedrukte linker muisknop aan de 
klant. 
Let op: als er een rode VIP-persoon in de rij aansluit, is dit de eerstvolgende klant die je bedient. Aan een rood 
wordend klokje kun je zien dat het tijd wordt om de betreffende klant te helpen.  

Gedächtnis: Oefeningen op het gebied van geheugen 
Reihenspeicher - Onthouden  
Onthoud de plaatjes die getoond worden. Na een aantal sommen die je moet 
oplossen, probeer je je te herinneren welke het waren (klik erop). 
Tip: probeer een verhaaltje te maken van de voorwerpen om ze makkelijker 
te onthouden. 

Vorletzter - Voorlaatste 
Hier zie je een opeenvolging van 2 figuren op een soort filmstrip, die van  
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rechts naar links bewegen. Er is steeds 1 figuur zichtbaar in het rechter  

kader. De vraag is of deze steeds nieuwe, figuur hetzelfde is als wat er in het linker kader staat (het 
voorlaatste figuur). Dit is echter afgedekt, dus moet je onthouden wat er langs is gekomen. Om ‘ja’ te 
antwoorden gebruik je het pijltje naar rechts. Om ‘nee’ te antwoorden het pijltje naar links of je klikt op ‘ja’ of 
‘nee’. Mocht je hulp willen, klik dan op ‘Aufdecken?’, dan kan je zien welke 2 figuren er liggen. 

Exekutivfunktionen: Oefening van uitvoerende taken 
Wortsucher- woordzoeker 
Zoek lettergrepen bij elkaar zodat er woorden ontstaan op basis van thema's. Deze is wat lastig als Duits je 
niet zo ligt; misschien dat iemand zoiets voor je wil maken met losse kaartjes. 

 

Succes en veel plezier! 

 

Bron: www.dmsg.de, direct naar de oefeningen: www.dmsg.de/ms-kognition/ 
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MSkidsweb bestaat 10 jaar! 

MSkidsweb heeft bijzonder nieuws: op maandag 30 maart bestaat de website precies 10 jaar! Om dit 
jubileum te vieren tellen we vanaf vrijdag 20 maart, af naar die bijzondere dag. Tien dagen lang 
plaatsen we speciale, nieuwe items op MSkidsweb, waaronder een animatiefilmpje waarin wordt 
uitgelegd wat MS is. 

Hieronder lees je wat je zoal op MSkidsweb kunt verwachten de komende dagen. 

Feliciteer ons en maak kans op een bijzondere prijs! 
Ben jij blij dat je op MSkidsweb terecht kunt voor informatie over MS? Vind je het een 
felicitatie waard dat dit al tien jaar lang kan? Stuur dan een felicitatiemail naar 
hoera@mskidsweb.nl. Je kunt ook een bericht plaatsen op Facebook of Twitter. 
Onder de inzendingen verloten we een bijzondere prijs: twee winnaars mogen samen 
een middagje meelopen met een onderzoeker van het VU medisch centrum in 
Amsterdam! Je doet er neurologische testjes en mag in het lab kijken. Twee anderen 
krijgen een leuk prijzenpakket van MS Research en voor vijf winnaars ligt het boek 

‘Kortsluiting’ van Christine Kliphuis klaar. 

Animatiefilmpjes 
Studenten van de Haagse Hogeschool hebben speciaal voor ons twee verschillende mooie animatiefilmpjes 
gemaakt waarin wordt uitgelegd wat MS is. In het ene filmpje zie je veel voorbeelden van klachten die iemand 
met MS kan hebben. In het andere filmpje maak je kennis met Thomas. Zijn moeder heeft multiple sclerose en 
hij vertelt wat hij daarvan merkt. Binnenkort op MSkidsweb! 

10 jaar later 
De vader van Demi (21 jaar) heeft MS. Bijna vanaf de start van de site bezocht ze MSkidsweb. Zo schreef ze 
mooie gedichten voor haar vader en deelde die met ons. Hoe gaat het nu met haar? Thijs (20 jaar) bezocht 
MSkidsweb ook vanaf het begin. Hij heeft zelf vanaf zijn 8e jaar MS. In 2005 stond een artikel over hem in het 
AD. Dat verhaal, én hoe het nu met hem gaat, lees je binnenkort op MSkidsweb. 

10 jaar geleden 
Jasmijn (12 jaar) schrijft alweer vier jaar in haar dagboek over de dingen die ze 
meemaakt. Haar moeder heeft MS en in het dagboekverhaal dat op 23 maart 
verschijnt, blikt ze samen met haar moeder terug op hoe het de afgelopen tien jaar 
ging. Ook Beer staat tijdens deze feestelijke dagen in zijn dagboek extra stil bij tien 
jaar geleden. Zijn baasje kreeg in 2005 te horen dat ze MS heeft. Hoe ging ze daar 
toen mee om? Je leest het snel op MSkidsweb. 

Nog meer jarigen 
MSkidsweb is niet de enige die dit jaar haar jubileum viert. Het is ook tien jaar geleden dat het Erasmus MC-
Sophia de eerste Kinder MS Dag organiseerde. We krijgen een korte terugblik én we kijken vooruit naar de 
10e Kinder MS Dag, die dit jaar in mei plaatsvindt in de Efteling. De kinderen met MS en hun ouders worden 
dan getrakteerd op een special guest! Stichting MS Research bestaat dit jaar maar liefst 35 jaar. Zó lang 
zorgen zij al voor meer wetenschappelijk onderzoek naar MS. Om dit met ons te vieren, stellen zij een 
speciaal prijzenpakket samen dat wij mogen verloten onder de mensen die een felicitatiemail sturen naar: 
hoera@mskidsweb.nl. 
Bezoek daarvoor: www.mskidsweb.nl 
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