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Enkele moeilijke onderwerpen (van de redactie) 

De redactie van MSzien heeft weer haar uiterste best gedaan een mooi en gevarieerd nummer samen 
te stellen en te schrijven. Daarin zijn ze wat mij betreft uitstekend geslaagd. Het is een boeiend 
nummer geworden met bovendien bepaald geen gemakkelijke onderwerpen. 
 
Marja Morskieft schetst een mooi portret van de in België geboren Kris Jacobs (1964). Kris gaat op een zeker 
moment een opleiding psychiatrische verpleegkunde in Nederland volgen. Als hij daarna met een Nederlandse 
vrouw trouwt wordt Nederland definitief zijn nieuwe vaderland. Na allerlei lichamelijke klachten krijgt hij op 30-
jarige leeftijd de diagnose MS en twaalf jaar later volgt hierop de klap van zijn ontslag. Maar wat het verhaal 
vooral zo boeiend maar ook beklemmend maakt is dat we uit de introductie al weten dat Kris deze zomer zijn 
leven wil beëindigen. 
 
Mooi dat er in dit zelfde nummer een duidelijke uitleg van de ‘Wilsverklaring’ wordt 
gegeven. Wat kun je doen als je in een situatie terecht komt waarin je niet meer in 
staat bent om je wensen over wel of niet meer behandeld worden kenbaar te 
maken. Stel je komt buiten kennis in een ziekenhuis terecht? Op dat moment kun je 
niks meer doen maar je kunt wel van te voren je wensen zo goed mogelijk laten 
vastleggen, een Wilsverklaring opstellen. In dit nummer legt Nel Achterhes uit wat 
daar bij komt kijken. 
 
Raymond Timmermans vervolgt zijn serie MS-onderzoek in Nederland met een 
interview met dr Jan Meilof van het MS Centrum in Groningen. “Geen bv of stichting 
of gebouw maar een virtuele organisatie”, aldus Meilof. Een centrum voor zorg én 
onderzoek. Meilof onderzoekt onder meer de mogelijkheden om de myeline te 
herstellen. 
 
De column van Hanneke Hulst gaat over Elise en Anneke. Zij zijn de winnaars van 
een wedstrijd uitgeschreven vanwege het tienjarig bestaan van MSkidsweb. De prachtige prijs was ‘een dagje 
meelopen met de MS Onderzoekers van het MS Centrum VUmc’. De jonge wetenschappers waren verrukt. 
Twee andere onderwerpen in dit nummer zijn MS Monitor, een online programma waarmee je enerzijds zelf 
kunt bijhouden hoe je je voelt. Anderzijds kun je het gebruiken in de communicatie met je zorgverleners. 
En een artikel over seks en MS, ook al zo’n ‘lastig’ onderwerp. Het nummer eindigt met een kijkje in de keuken 
van één van de MS Vereniging-regio’s. Ditmaal is de blik gericht op één van de oudste regio’s, de 35-jarige 
regio Twente. 
 
We zouden natuurlijk ook graag aandacht hebben besteed aan de Wereld MS Dag van 27 mei. Dat lukte niet 
meer. MS Research, die dit jaar ook haar 35 jarige verjaardag viert, had een boeiend programma 
samengesteld die plaats vond in Corpus-Oegstgeest. De zaal was bomvol en lang niet iedereen had een 
kaartje weten te bemachtigen. Op MSweb zullen we in ieder geval binnenkort uitgebreid aandacht besteden 
aan het boekje Cognitie, dat die dag uitkwam. Een boekje van wetenschappers –  vóór mensen met MS, met 
een begrijpelijke uitleg en belichting van het onderwerp ‘cognitie’. 
 
Veel leesplezier! 
 
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 
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Groningen op zoek naar herstel myeline 

MS-onderzoek in Nederland (35): dr. Jan Meilof 

In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd onderzoek naar MS. Eind vorige eeuw extra gestimuleerd door de 
eerste MS-professor, dr. Chris Polman (MS-centrum VUmc, het medisch centrum van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam). Met hem begon MSzien acht jaar geleden deze artikelenserie. Daarin kwamen al heel wat 
Amsterdamse onderzoekers voorbij, op de voet gevolgd door die van het MS-centrum van het Rotterdamse 
Erasmus Medisch Centrum. Intussen klopt steeds harder Groningen aan de deur, dr. Jan Meilof voorop. 

Door: Raymond Timmermans 

Het mag zo zijn dat zich in Amsterdam en Rotterdam de grootste en 
bekendste MS-onderzoekscentra bevinden van Nederland, ook 
elders zijn Nederlandse wetenschappers hard op zoek naar de 
antwoorden op de vele vragen die met MS samenhangen. 
Bijvoorbeeld hoe het komt dat bij MS sprake is van afbraak van 
myeline, de beschermende isolatie rondom zenuwbanen en hoe die 
te herstellen, remyelinisatie zoals dat heet. Bovendien het vraagstuk 
van de mechanismen die leiden tot een progressieve fase van MS. 
Allemaal thema’s met sinds enkele jaren Groningse onderzoekers in 
de voorlinie. 

Heeft te maken met een recente bundeling van zorg- en 
onderzoekskrachten tot het MS Centrum Noord Nederland 
(MSCNN), een conglomeraat van artsen en onderzoekers van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het in 
Groningen gevestigde Martini Ziekenhuis. Samenwerkend met het 
revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. Ook geregeld in contact 
met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCl). Financieel gesteund 
door de Stichting MS Research – dé geldinzamelaar voor 
onderzoek naar MS in Nederland – en bij het denkwerk door de regionale werkgroep Groningen van de MS 
Vereniging Nederland (MSVN). “Geen aparte bv of stichting, geen gebouw, maar een virtuele organisatie”, 
aldus dr. Jan Meilof, mede-oprichter. Behandelend neuroloog – in het Martini – en onderzoeker – bij het 
UMCG. 

Jan Meilof (1961): “Er is in Nederland natuurlijk maar ruimte voor één allesomvattend MS-onderzoekscentrum 
en dat is het centrum van het VUmc. Maar andere centra kunnen daar een zeer goede aanvulling op zijn als 
het om speciale onderdelen gaat. Rotterdam waar het bijvoorbeeld MS en erfelijkheid betreft, MS en kinderen 
ook, en Groningen dus, in elk geval op het gebied van de remyelinisatie en de progressieve MS. Zonder meer 
een volwassen onderzoeksrol”, vindt hij. 

Hij wist zich bij de opzet meteen verzekerd van de steun van prof. dr. Erik Boddeke (nummer 5 in deze 
artikelenserie) en dr. Sjef Copray (net als Boddeke neurowetenschapper), celbioloog dr. Wia Baron (die al 
voorkomt in nummer 8) en zijn collega-neuroloog dr. Thea Heersema (nummer 27). Van hen is dr. Jan Meilof 
in de praktijk vooral de ‘coördinator zorg’ – “Want geen tijd meer om achter een computer of labtafel zélf 
onderzoek te doen”. Daarom heeft Wia Baron de supervisie van het onderzoekswerk. 
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Zorg 
Meilof haast zich om op te merken dat onderzoek overigens niet het eerste doel is van het MSCNN. “Het 
verbeteren van de zorg van de ongeveer 2000 Groningers, Friezen en Drenten met MS staat voorop. We 
willen dat de zorg voor die mensen zo dicht mogelijk in hun omgeving wordt geleverd. Dat zij niet voor 
specialistische zorg of bijvoorbeeld een second opinion helemaal naar Amsterdam of Rotterdam moeten”. 

In het magazine van de MSVN-regio Groningen legt hij uit: “Het MS Centrum Noord Nederland moet een 
kenniscentrum worden voor alle neurologen en andere behandelaars in de regio. Het is de bedoeling dat 
patiënten gewoon bij hun eigen specialist blijven maar de voordelen hebben van de onderlinge 
samenwerking”. 

Hij voelt zich meer dokter dan doctor, al zijn die twee rollen wat hem betreft niet los van elkaar te zien. “Ik werk 
gemiddeld drie dagen per week op de poli neurologie. Dan zie ik veel mensen met MS. Bij toerbeurt ook 
periodes aan een stuk op de afdeling neurologie, zonder spreekuur. Heb ik zonodig telefonisch contact met 
mensen met MS. Al dat praktische behandelwerk is ook goed om te weten te komen welk onderzoek zinvol is. 
Door goed op te letten hoor je namelijk van je patiënten waar de gaten in onze kennis liggen. De kunst is dan 
om dit te vertalen in een onderzoeksvraag die ook daadwerkelijk te beantwoorden is. Door zelf actief te zijn in 
de behandeling van MS kan ik goed adviseren hoe het onderzoek zo vorm te geven dat de betekenis voor 
mensen met MS zo groot mogelijk is, en daar gaat het natuurlijk toch om”. 

Jon Laman en Wia Baron 
 Voor de zoektocht naar herstel van de myeline kan hij sinds kort ook terecht bij – de van het Rotterdamse 
Erasmus afkomstige – prof. dr. Jon Laman (nummer 4 van deze artikelenserie). In Groningen is overigens op 
dit gebied al sinds 1994 dr. Wia Baron actief. Zij heeft onder meer ontdekt dat bij MS-patiënten in het 
zenuwstelsel het eiwit fibronectine samenklontert, en dat deze klonten een kink in de kabel zijn voor het 
herstel van myeline. Het Groningse onderzoek is er nu op gericht, manieren te ontwikkelen om de 
fibronectine-klonten in de aangetaste gebieden te verwijderen. 

Jan Meilof zoekt daarnaast financiering voor een onderzoek naar de mogelijkheid om menselijk myeline af te 
beelden, zichtbaar te maken. “Om zo te kunnen meten of een behandeling effect heeft. Bij muizen is dat door 
middel van nucleair beeldvormend onderzoek, zogeheten PET-scans, gelukt. We willen graag weten of dat 
ook bij mensen kan”. 

Fluox-PMS 
Als het gaat om de inbreng in de strijd tegen progressieve MS gaat het mede om de deelname van Groningse 
patiënten aan het internationale onderzoek dat de codenaam Fluox-PMS heeft. Een codenaam die verwijst 
naar het gebruik van het medicament fluoxetine dat de voortgang van progressieve vormen van MS zou 
kunnen afremmen. Onderzoek dat een kleine tien jaar geleden in Groningen is begonnen door de toenmalige 
voorman van de Groningse neurologen, de Belgische professor dr. Jacques De Keyser – (nummer 15 in deze 
serie). 

Dr. Meilof is zelf op dit moment betrokken bij onderzoek waarbij bloed en hersenvocht, het liquor, van mensen 
met MS wordt geanalyseerd om te kijken of de overgang van de relapsing-remitting vorm van MS naar de 
progressieve vorm valt te bepalen. Dit onderzoek staat onder leiding van dr. Sebo Withoff. “We zijn dichtbij. 
Daarnaast levert dit veel informatie op over welke ziekteprocessen er in de verschillende vormen van MS een 
rol spelen. Probleem is dat er over de latere fase van multiple sclerose vrij weinig bekend is. Er is wel 
medicatie waarmee het ziekteproces in de eerste fase valt te onderdrukken maar nog niet echt voor de 
verdergaande progressieve fase. Daarom wil ik er graag aan meewerken een behandeling van elk type MS te  
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krijgen, zonder gevaarlijke bijwerkingen en voor een prijs die voor de Nederlandse samenleving goed is op te 
brengen”. 

Klaske Wynia 
Maar hij is ook in de slag voor gewone zaken als het om de zorg voor mensen met MS gaat. Zoals een betere 
meetmethode om te bepalen of het beter of slechter gaat met een bepaalde patiënt. Ter vervanging van de bij 
mensen met MS bekende EDSS-schaal. In deel 18 van deze artikelenreeks gekritiseerd door prof. dr. Bernard 
Uitdehaag (VUmc). Die stelde dat het niet goed te doen was alles in één cijfer onder te brengen, zoals bij de 
EDSS, en dat het beter zou zijn de diverse aspecten van iemand met MS periodiek te meten. Apart bij te 
houden hoe het gaat met iemands lopen, zien, de armfunctie, de blaas et cetera. 

Dr. Jan Meilof: “Heeft Uitdehaag helemaal gelijk in. Bij ons in Groningen is dat jaren geleden opgepakt door 
Klaske Wynia. Zij heeft een systeem ontwikkeld onder de naam van MS Impact Profile, MSIP. Een meetschaal 
die niet alleen het loopvermogen maar vrijwel alle beperkingen van een MS-patiënt vastlegt in maat en getal. 
Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, zodat je een betrouwbaarder profiel krijgt. Nog niet perfect, want 
het vraagt erg veel tijd. Niet alles is ook eenvoudig op elk gewenst moment te meten. Maar we werken eraan 
de bruikbaarheid van dit systeem steeds groter te maken. Als dat internationaal wordt ingezien, en vooral in 
Amerika, zullen we over enkele jaren de EDSS nog maar weinig meer gebruiken”. 

Een vijftiger inmiddels. Hagenaar van geboorte. Lange, slanke man. Zachte 
stem, gulle lach. Bril. Kort, beetje rossig haar. Blauwe ogen. Nauwkeurige 
gesprekspartner, opmerkingen meteen opschrijvend. Twee kinderen. Woont in 
Haren – “op fietsafstand van Groningen”. Zegt wat over zijn sportieve inslag. 
Maar wat dat betreft vooral zeiler. “Als het even kan ontspan ik graag door een 
uurtje te gaan zeilen op het Paterswoldsemeer”. Een plas ten zuidwesten van 
Groningen, op de grens met de provincie Drenthe. 

Bloed 
Geneeskunde gestudeerd in Leiden. Vervolgens drie jaar in Amsterdam gewerkt bij het Centrale Laboratorium 
Bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis – dat in 1998 fuseerde met de Nederlandse Bloedbanken tot de 
stichting Sanquin, een organisatie die in Nederland de totale bloedverzorging voor haar rekening neemt. Met 
de kennis daar, de doctorstitel behaald op een onderzoek naar het ontstaan van een hartritmestoornis bij 
pasgeborenen door stoffen die van moeder op kind worden overgedragen tijdens de zwangerschap –“een 
immunologisch onderwerp”. 

Steeds meer geïnteresseerd geraakt in neurologie. Interne geneeskunde gedaan aan het Andreasziekenhuis 
Amsterdam – inmiddels gefuseerd met het Lucasziekenhuis, en dus nu het Sint Lucas Andreas. Tot neuroloog 
opgeleid aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Daarna overgestapt naar het MS-centrum 
van het VUmc. In 2001 naar Groningen. “Mijn vrouw kreeg een goede baan als onderzoeker in Groningen. 
Kwam ook een functie vrij voor mij, dus daar zag ik mogelijkheden”. Zijn vrouw is de UMCG-bioloog dr. 
Machteld Hylkema, internationaal bekend van onderzoek naar astma en de chronische longziekte COPD. 

Jan Meilof is tevens opleider van arts-assistenten in het Martiniziekenhuis. “Daarnaast zit ik in verschillende 
ziekenhuiscommissies die de organisatie van zorg betreffen. En in de landelijke commissie die de jaarlijkse 
nascholing voor neurologen organiseert”. Sinds 2004 tevens lid van de wetenschappelijke adviesraad van de 
Stichting MS Research – net als Wia Baron trouwens. 
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Spreekt ook geregeld met een afvaardiging van de MSVN als vertegenwoordigers van de patiënten. Werkt 
met hen ook samen bij kleinschalige bijeenkomsten met aandacht voor onderzoek. Soms met 
gespecialiseerde onderwerpen als ‘MS en zwangerschap’, ‘MS en seksualiteit’ en de ontwikkeling van de 
zoektocht naar de mogelijkheid van stamceltransplantatie bij MS. 

Maar het meest trots op het oprichten en volop in gang houden van het MSCNN. “Ondanks forse 
bezuinigingen en bestuurlijke koerswijzigingen zijn we daarmee actief kunnen blijven voor zowel zorg voor 
patiënten met Multiple Sclerose in de drie noordelijke provincies als onderzoek naar 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, dr. 
Hanneke Hulst, dr. Inge Huitinga, dr. Immy Ketelslegers, dr. Menno Schoonheim, drs. Veronica Popescu en 
dr.ir. Charlotte Teunissen. De artikelen in deze serie zijn geschreven door Raymond Timmermans. 
Eindredactie Louis Weltens. 

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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De wilsverklaring: je laatste wensen 

Hoe zal het je vergaan als je in een situatie komt waarin je zelf niet kunt zeggen welke behandeling je 
wilt? Als je bijvoorbeeld buiten kennis in het ziekenhuis terecht komt en daar op een manier in leven 
wordt gehouden die je zo niet had gewild. Of als door toenemende MS-uitval je niet meer kunt 
schrijven en spreken. Geen vrolijk onderwerp, wel een mogelijke realiteit. 

Door: Nel Achterhes 

In de gezondheidszorg mag je alleen behandeld worden met jouw 
toestemming. Respectvol omgaan met jouw grenzen, wensen en 
verwachtingen kan echter alleen als je ze kenbaar maakt. Misschien heb je 
naasten die weten wat je in zo’n situatie wel en niet zou willen. Als je het minder 
van het toeval wilt laten afhangen, kun je je laatste wensen beter schriftelijk 
vastleggen. 

Mondeling of schriftelijk 
Hoe geef je je laatste wensen vorm? Dit kun je mondeling doen, door het te 
bespreken met je familie, huisarts of specialist. Duidelijker is het om je wensen 
schriftelijk vast te leggen in een wilsverklaring. Ook dan is het belangrijk om je wensen te bespreken met je 
naasten en de behandelend artsen, zodat zij op de hoogte zijn. De onderaan dit artikel genoemde organisaties 
hebben contactpersonen of counselors waarmee je een persoonlijk gesprek kunt voeren om je te helpen je 
gedachten te verhelderen en je wensen te verwoorden. 

De wilsverklaring 
Een wilsverklaring is een schriftelijke beschrijving van je wensen ten aanzien van reanimeren, beademen, 
stoppen van een behandeling of levensbeëindiging. Deze verklaring kan ook beschrijven wie je wilt dat voor 
jou beslist over een behandeling. 

Misschien heeft je arts een voorbeeld van een wilsverklaring. Er zijn ook online modelformulieren te vinden op 
de sites van de Nederlandse Patiënten Federatie (NPCF), Stichting De Einder, de Nederlandse Patiënten 
Vereniging (NPV) en voor leden van Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). 

Soorten verklaringen 
Je kunt de volgende verklaringen voor het levenseinde op papier vastleggen: 

• Een verklaring voor iemand die over jou beslist als je dat zelf niet meer kunt: jouw vertegenwoordiger; 
• Een wilsverklaring waarin staat wat voor behandelingen je wel, of juist niet wilt aan het einde van je 

leven; 
• Een niet-reanimerenverklaring waarin staat dat je bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt 

worden; 
• Een euthanasieverklaring; 
• Een donorverklaring. Met MS mag je geen orgaandonor zijn, maar je kunt wel doneren aan De 

Hersenbank voor MS-onderzoek; 
• Een verklaring dat je je lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap. 
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Reanimatie 
Bij reanimeren geldt een speciale behandelafspraak. Een medisch hulpverlener gaat standaard reanimeren 
tenzij duidelijk zichtbaar is dat de betrokkene dat niet wil. De wilsverklaring is in zo’n geval vaak niet bij de 
hand. De reanimatiepenning is dan een duidelijk zichtbare manier om dat kenbaar te maken. Soms wil een 
hulpverlener toch nog aanvullende informatie die de verklaring ondersteunt. Daarom is het zinvol om de niet-
reanimatieverklaring in de wilsverklaring op te nemen. 

Euthanasie of juist niet 
Voor euthanasie is een aantal voorwaarden in de wet vastgelegd. Er moet sprake zijn van ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden. Alleen dan mag een arts meewerken aan het euthanasieverzoek. Deze beoordeling moet, 
behalve door de eigen arts, ook gedaan worden door een onafhankelijke SCEN-arts. In een 
euthanasieverzoek moet daarom een zo nauwkeurig en uitgebreid mogelijke omschrijving van je wensen 
staan. Hoe je het euthanasieverzoek kunt doen, is onder andere te vinden op de site van de NVVE of Stichting 
De Einder. 

Je arts wil of kan misschien niet meewerken aan het euthanasieverzoek. Als dat het geval is kun je je wenden 
tot de Levenseindekliniek. 

Als je juist geen levensbeëindigende ingrepen wilt dan kun je ook dat laten vastleggen. De Nederlandse 
Patiënten Vereniging (NPV) vindt vanuit een christelijk oogpunt dat het leven beschermwaardig is. 

Geldigheid 
De wilsverklaring is een rechtsgeldig document waar alle behandelaren zich aan moeten houden. Een zelf 
opgeschreven wilsverklaring, met daaronder de datum en je handtekening, is net zo rechtsgeldig als de 
beschikbare verklaringen van de notaris of van verenigingen. Er moet uit blijken dat het een vrijwillig en 
weloverwogen verzoek betreft. 

Het is wel belangrijk om zo precies mogelijk op te schrijven onder welke omstandigheden je wel of niet meer 
behandeld wilt worden. Ook moet duidelijk zijn voor welke medische handelingen en in welke omstandigheden 
de wilsverklaring geldt. 

Nogmaals: je hoeft de wilsverklaring dus niet vast te laten leggen door bijvoorbeeld een notaris.  

Meer informatie op internet 
• Informatie over het onderwerp levenseinde thuisarts.nl/levenseinde 
• Over niet reanimeren www.nvve.nl/waardig-sterven/niet-reanimeren-penning 
• Informatie over palliatieve zorg www.ongeneeslijk.nl 
• Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) www.nvve.nl 
• Stichting De Einder (op humanistische grondslag) www.deeinder.nl 
• Nederlands Patiënten Vereniging (op christelijke grondslag) www.npvzorg.nl 
• Als de eigen arts niet kan of wil meewerken aan euthanasie www.levenseindekliniek.nl 
• Hersendonatie www.hersenbank.nl 
• Ter beschikking stellen van de wetenschap. Site van de Rijksoverheid 
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Boeken over zelfbeschikking/euthanasie: 
• Ronald Giphart: Ik omhels je met duizend armen 2000 ISBN : 90 5759 010 7 
• Karin Spaink: De dood in doordrukstrip 2001 ISBN: 90 388 7064 7 
• Annegreet van Bergen: Mijn moeder wilde dood 2010 ISBN: 978 90 450 1694 8 
• Boudewijn Chabot en Stella Braam: Uitweg 2014 ISBN: 90 388 0049 5 

Zie ook: Mensen – Partners – Afscheid van een zus: Monique Doderlein de Win schrijft over de euthanasie 
van haar zus met MS 

Illustratie: Hennie Vink 
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Neem maar aan dat mijn ziel vrede heeft 

Wanneer vind je je leven nog waardevol, en wanneer heeft verlies de overhand? Over deze vraag gaat 
het gesprek met Kris Jacobs, die heeft besloten dat de MS nu genoeg genomen heeft. Hij zal deze 
zomer zijn leven beëindigen, door middel van euthanasie. MSzien praat met hem en zijn kinderen over 
deze beslissing en over hoe dit in zijn levensfilosofie past. Deel 1 van een tweeluik. 

Door Marja Morskieft 

Een zonnige dag in Bergen op Zoom, een huis dat naar koffie geurt en waarin 
duidelijk geleefd wordt: boeken, sportspullen, een groot tv-scherm. Daar wacht 
Kris Jacobs me op, samen met zijn kinderen Renske en Mark. Jonge 
twintigers nog, maar al betrokken bij de belangrijkste beslissing van hun 
vader: hij kan niet meer leven met de achteruitgang op cognitief gebied, 
veroorzaakt door MS. Daarom is hij het proces om euthanasie te verkrijgen 
gestart, samen met zijn familie en zijn behandelend arts. 

Bruine springerige haren, een expressief gezicht met lichtgrijze ogen die de 
wereld licht spottend bekijken. Een makkelijke prater met een licht Vlaams 
accent. “Als hij eenmaal begint, houdt hij niet meer op!” zegt Renske lachend. 
Haar vader gaf gastcolleges (in het Engels!) over MS voor 
medicijnenstudenten aan het Erasmus MC; die liepen steevast uit en maakten 
veel indruk. 

Ook op de verpleegopleiding waar hij werkte als docent gaf hij regelmatig gastlessen. Daarvoor raadpleegde 
hij regelmatig MSweb. “Complimenten! Een goede, informatieve site” zegt hij. In juni gaat hij dit nog eenmaal 
in Leiden doen voor 450 studenten, op initiatief van zijn dochter, die daar biologie studeert. Nog één keer zijn 
verhaal vertellen, over hoe hij met MS leefde en hoe dat nu niet meer mogelijk is. En welke keus hij daarom 
maakte. 

Kris Jacobs werd geboren in België in 1964 in het dorp Essen, vlak bij de grens met Nederland. Daar volgde 
hij zijn opleiding verpleegkunde en werkte o.a. met dementerende ouderen. Daarna volgde hij in Nederland de 
opleiding psychiatrisch verpleegkundige, waar hij zijn eerste vrouw Lia leerde kennen, een Rotterdamse. 
”Tijdens de nachtdiensten verstopte ik me in de bezemkast als het nachthoofd langskwam!” vertelt hij met 
zichtbaar plezier. Nu woont hij met zijn tweede vrouw Brigitte en haar drie puberzonen in een aangepast huis 
in Bergen op Zoom. 

”Zelf helpen verbouwen tot ik dat niet meer mocht van de revalidatiearts. Ik mocht me enkel met de telefoon 
bezighouden. En de koffie.” grijnst Kris. De kinderen uit zijn eerste huwelijk, Renske (1990) en Mark (1992) 
bleven bij hun vader wonen na de scheiding. ”Die scheiding was niet vanwege de MS hoor!” benadrukt Kris. 
Renske en Mark studeren nu maar komen vaak logeren. Samen met drie pubers, twee honden en drie katten 
vormen ze een druk en actief gezin. 

Muziek 
Kris vertelt dat hij altijd veel hobby’s had: bridge – samen met zijn eerste vrouw – vissen en muziek. Hij 
speelde de bastuba, maar merkte al snel na zijn eerste aanval dat er iets niet goed was. “Ik kon mijn 
gezichtsspieren niet goed aanspannen. De embouchure* lukte niet goed, maar ik bleef met veel plezier 
spelen. Op het eind kon ik de muziek niet meer lezen en mijn gehoor is tamelijk slecht, rampzalig voor een  
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bassist. Technisch gezien was ik waardeloos, maar ik speelde met veel enthousiasme in verschillende 
orkesten. Alleen: een bastuba is werkelijk het slechtst denkbare instrument voor iemand met MS, want het 
ding weegt 12 kilo! En dan die koffer in en uit de auto! Dat ging fysiek niet meer.” De bastuba heeft hij onlangs 
weg gedaan. 

MS 
Al eerder had Kris fysieke problemen gehad, een verlamde arm bijvoorbeeld. Als verpleegkundige had hij wel 
het vermoeden dat er iets ernstigs speelde. Maar nog een hele tijd werden zijn klachten geweten aan 
vermoeidheid – er was immers een baby die hen ‘s nachts bezighield. Renske, in 1990 geboren, was een 
flinke verrassing. “Renske kwam out of the blue! Maar ze was niet minder welkom. Ik was helemaal over de 
rooie en toen is het ook fout gegaan. 

Retrospectief moet ik concluderen dat dat de eerste aanwijzing was dat er neurologisch iets niet klopte. Ik 
werkte in het verpleeghuis en merkte na een dienst dat ik de weg helemaal kwijt was, ik wist letterlijk niet meer 
hoe ik thuis moest komen. Durfde de brommer niet op. Ik kende de weg naar het station nog wel, mijn 
geboortedorp immers; maar ik begreep ineens niets meer van die borden op het station. Ik heb mijn vrouw 
gebeld: ‘kom me halen!’ Achteraf bleek dat de eerste cognitieve MS-aanval. 

Ik had thuis ook moeite met me concentreren. Hoe vaak ik niet halfvolle flesjes babyvoeding weg heb gegooid 
omdat ik vergeten was hoeveel schepjes poeder ik er al in had gedaan!” Hij werd toen opgenomen in een 
psychiatrische instelling in België. Maar de conclusie was: volkomen normaal! Hij lacht erom. ”Na een paar 
maanden ging het weer. Het werd niet herkend als MS-aanval.” 

De diagnose MS werd pas begin 1994 gesteld; in eerste instantie zocht men naar een spierziekte. “Toen werd 
ik enorm kwaad! Ik wist dat het dat niet was. Wat dan wel, daar wilde ik eigenlijk niet over nadenken, als vader 
van twee jonge kinderen. Ik begon in het Vlaams te vloeken, nou, mijn kinderen weten wel hoe laat het dan is! 
Uiteindelijk werd de diagnose in het Erasmus Medisch Centrum gesteld. Ik kreeg de uitslag van de MRI op 
Texel, we zaten met de kleintjes in een caravan in een warme duinpan. Een heerlijke vakantie. ‘Het is 
waarschijnlijk MS, blijf uit de warmte’ zei de neuroloog. Ik liep toen al slecht.” De diagnose bracht opluchting, 
maar legde ook zoals Kris het uitdrukt “een zwarte sluier over mijn leven. Ik wist wat het was, vanuit mijn 
professie. Ik had terminale MS-patiënten verpleegd.” 

In die tijd werkte hij als docent verpleegkunde in Dordrecht. “Ik wist dat ik mijn hectische werk niet meer zou 
kunnen doen. Mijn coördinatie en concentratie vormden steeds meer een probleem. Ook mijn jonge gezin 
kostte veel energie.” Om meer bij zijn kinderen te kunnen zijn ging hij minder werken. Hij deed administratief 
werk bij dezelfde school, werkte in de mediatheek, in de front-office. Organiseerde met veel plezier originele 
personeelsfeesten. Een bezig baasje. 

Toen hij uiteindelijk werd ontslagen, ging dat niet op een prettige manier: als gevolg van een arbeidsconflict 
werd hij in 2006 richting de WAO gestuurd. Op zo’n manier afgeserveerd te worden heeft hem veel pijn 
gedaan, en ook de inkomensachteruitgang was (en is) lastig. Gelukkig was er wel een warm afscheid van zijn 
collega’s. Met sommigen heeft hij nog via Facebook contact. ”Maar ach, ze leven hun eigen leven verder hè?” 
zegt Kris. 

Wordt vervolgd 
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Later als ik groot ben… 

Als kind zag ik het helemaal voor me. Later, als ik groot ben, dan ben ik balletdanseres, óf dierenarts 
óf dokter. Het is uiteindelijk anders gelopen en ik ben, zoals u weet, neurowetenschapper geworden. 
Als kind, puber en zelfs als student kon ik me geen goede voorstelling maken van het werk wat ik nu 
doe. En dat terwijl het toch echt de mooiste baan van de wereld is. 

Door: Hanneke Hulst 

Wat doet een neurowetenschapper eigenlijk? Deze vraag kunnen we misschien 
het beste stellen aan Amelie (8 jaar) en Elise (11 jaar). Zij waren de gelukkige 
winnaars van de wedstrijd van MSkidsweb, en dat betekende voor hen een 
bijzonder bezoek aan de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van VUmc, 
waar zij een middag lang neurowetenschapper mochten zijn. 

Na een warme ontvangst door onze collega en organisator van de dag Heleen 
Geubbels (neuropsycholoog) werden de ‘miniprofessoren’ ingewijd in het MS-
onderzoek. Heleen legde hen uit wat de term cognitie betekent en hoe 
cognitieve functies getest kunnen worden met behulp van neuropsychologische 
tests. De dames waren afwisselend ook zelf testleider en proefpersoon, omdat 
het daadwerkelijk uitvoeren van cognitieve tests de beste manier is om écht te 
ervaren wat het is om dit type onderzoek te doen. 

Ook werd uitgelegd dat elke neuropsychologische test een andere cognitieve functie onderzoekt. Zo zijn er 
tests voor o.a. het geheugen (werkgeheugen, verbaal geheugen, ruimtelijk geheugen) en de snelheid van 
informatieverwerking. Deze verschillende cognitieve functies worden door specifieke gebieden in de hersenen 
uitgevoerd en hierdoor is het neuropsychologisch onderzoek eigenlijk een indirecte maat voor hoe ‘goed’ het 
gaat met (delen van) de hersenen. 

Ook neurowetenschapper Quinten van Geest had tijd vrijgemaakt om Amelie en Elise een kijkje in de 
hersenen te laten nemen. Bij mensen met MS zien we littekens in de hersenen op MRI scans: dit zijn 
overduidelijke ‘witte vlekken’. Na een korte inleiding in de wereld van de MRI, mochten de dames zelf 
radioloog spelen en de afwijkingen in de hersenen opsporen. En helemaal aan het einde van de dag nam 
Quinten hen zelfs nog meegenomen naar de MRI scanner zodat ze het apparaat eens van dichtbij konden 
bekijken. 

Maar als mini-professor neurowetenschappen moet je naast de neuropsychologie en MRI toch ook weten wát 
er precies in het weefsel van mensen met MS aan de hand is. Laura Jonkman en Roel Klaver 
(neurowetenschappers) namen Amelie en Elise daarom mee naar de microscoop. Hier konden zij precies zien 
waar in het weefsel myeline (isolatielaag om zenuwuitlopers die verdwijnt bij MS) aanwezig was, maar ook 
wáár in het weefsel myeline verdwenen was. Ze leerden dat alle gebieden onder de microscoop zonder 
myeline op de MRI scan zichtbaar zijn als ‘witte vlekken’. 

Als twee echte experts zaten ze achter de microscoop (zie foto), het enige wat hen onderscheidde van Laura 
en Roel, was dat het door hun korte lengte onmogelijk was om zittend door de microscoop te kijken. Dan maar 
gewoon op de knieën, dat werkte prima! 

Amelie en Elise waren razend enthousiast over deze dag. Zij hebben als één van weinigen de unieke kans 
gekregen om een middag te ervaren waar het vak van een neurowetenschapper uit bestaat. Eigenlijk zouden 
veel meer kinderen, pubers en misschien zelfs studenten een dagje mee moeten kunnen lopen. Misschien dat 
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er dan een nieuwe generatie kinderen wordt gevormd, die aangeven dat ze, als ze later groot zijn, graag 
neurowetenschapper willen worden . 
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Met de MSmonitor houdt Annelies Stellinga het leven beter onder controle 

‘Misschien ga ik vanmiddag nog even handbiken’ 
Het liefst zou ze de wereld willen bestormen, alleen: in een rolstoel gaat dat wat langzamer dan 
rennend op twee benen. Daar moet Annelies Stellinga (40) uit Zoetermeer rekening mee leren houden. 
Dat is niet altijd even makkelijk, maar de MSmonitor helpt haar. 

Door: Marjolein van Woerkom 

Na een ring van de deurbel gaat haar voordeur met een klik open. Zelf staat 
ze met haar rolstoel in de huiskamer. “Mijn huis is van alle gemakken 
voorzien”, zegt ze. “En het is groot! Ik ga hier nooit meer weg. Koffie, thee?” 
Ze klinkt energiek, maar ze is nog wat moe, want de avond ervoor is ze naar 
het theater geweest. Deze week heeft ze vergaderingen gehad van haar 
vrijwilligerswerk bij de MS Verenigng en nu is ze een presentatie over de 
MSmonitor aan het voorbereiden. Achter haar verhoogde bureau, dat haar 
vader speciaal voor haar in elkaar getimmerd heeft. 

“De mensen weten me wel te vinden. Ik vind het leuk om hiermee bezig te 
zijn, maar het kost ook energie. Misschien ga ik vanmiddag nog even 
handbiken. Dat geeft ook weer energie”. 

Die laatste zin klinkt als een verantwoording voor haar drukke leven. Ze weet 
dat haar hoofd meer wil dan haar lichaam aankan, ze weet dat ze rustiger moet worden, maar jee, wat is dat 
moeilijk. Ze klikt op haar muis. Op het scherm van haar laptop verschijnt de MSmonitor met haar doel: minder 
stress, gas terugnemen. In hoeverre lukt haar dat? 

Liegen tegen het systeem 
Voor ze lange tijd geleden de eerste MS-klachten kreeg, sportte ze heel wat af. Wielrennen, basketbal, tennis, 
alles deed ze. Die actieve drive is ze nog steeds niet kwijt. “Ik ben 40, maar voel me 30!” roept ze uit. 

Toch kan ze de feiten niet verbloemen. In de Activiteitenweger laat een tabel haar activiteiten van de laatste 
week zien. Op sommige dagen zit ze over haar maximale aantal van 25 punten per dag heen. Opstaan en het 
hele ritueel dat daarbij hoort, kost haar 3,5 punten. Boodschappen doen kost 3 punten. Met lezen kan ze een 
punt verdienen en ook rusten levert haar 2 punten op. “Toch klopt het niet helemaal”, vindt ze. “Fietsen en 
douchen kosten me dan wel 9 punten, maar het geeft ook weer energie.” 

Soms ‘liegt’ ze wel eens tegen het systeem. “Laatst ben ik op een zondag naar de kerk in Den Haag geweest 
en heb dat meteen gecombineerd met een bezoek aan een vriend in Kijkduin. Leek mij een prima combinatie, 
want bij hem zou ik toch niet meer doen dan op de bank zitten.” 

Toch ging ze ver over haar puntenaantal heen en merkte achteraf dat het te vermoeiend was geweest. “Ik 
moest ’s avonds ook nog naar huis rijden. De volgende keer moet ik misschien toch maar niet meer tot na het 
avondeten blijven hangen, en meer waarde aan de punten hechten.” 

Cijfers 
Sinds 2010, ook het jaar dat ze in een rolstoel terecht kwam, gebruikt Annelies de MSmonitor. Maandelijks vult 
ze de quickscan in en de zogeheten MSIP-lijst. Is er sprake van stoornis in het spreken, zijn er beperkingen bij 
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het zelf wassen, is de relatie met vrienden/familie veranderd, heb je je 
verveeld? Het zijn een aantal van de vele vragen die in de lijst voorbij 
komen. “Soms vind ik het moeilijk in te schatten. Want voel ik me echt beter 
dan de vorige keer dat ik de lijst invulde of onderdrukken de medicijnen 
bepaalde symptomen? Toch leveren al die gegevens een interessante 
grafiek op. Hoe voelde ik me een half jaar geleden en hoe voel ik me nu? 
Wat voor verloop zit daar in? Die historie vind ik interessant.” 

Als hbo’er die levensmiddelentechnologie heeft gestudeerd, heeft ze wat 
met cijfers. Ook haar hele medische geschiedenis staat in haar online 
dossier. Van Rebif ging ze naar Copaxone, naar Tysabri waar ze na twee 
jaar mee moest stoppen en nu slikt ze Fingolimod. Dat leidde tot slechte leverwaarden, maar door haar 
medicatie voor spasmen anders in te stellen, zijn haar leverwaarden weer dalende. Met één druk op de knop 
kan ze alle details zo tevoorschijn toveren, met het door haar geleverde commentaar erbij. “Dat vind ik echt 
een meerwaarde”, zegt ze. 

“Eens per jaar bezoek ik mijn neuroloog en eens per jaar zit ik bij mijn MS-verpleegkundige. Voor ik kom, 
kijken ze mijn online dossier even door en we kunnen op die manier meteen inhaken op de punten die 
aandacht behoeven. Ook kan ik altijd via het eConsult vragen stellen. Dat is supermakkelijk.” Ze kijkt op de 
klok. Twaalf uur. Omkleden, fietsen en douchen of toch eerst nog even rusten? Ze is er nog niet uit. Rustig 
aan doen blijft moeilijk. 

MSmonitor – gestart in 2010 – is een online persoonlijk dossier voor mensen met MS en hun 
zorgverleners. Het is een gezamenlijk initiatief van de deelnemende ziekenhuizen, Curavista, MS4RI 
en Teva Pharma Nederland. Op dit moment participeren 22 ziekenhuizen en 1 revalidatiecentrum 
(Rijndam/Erasmus MC) en doen bijna 800 patiënten mee. 

Het dossier bestaat uit vier basispijlers. De eerste betreft zelfmonitoring. Hierbij vult de patiënt 
voorafgaand aan het spreekuur een zogeheten MSIP-lijst in. De behandelaar kan dan tijdens het 
spreekuur specifiek op die problemen ingaan. Daarnaast is er een maandelijkse quickscan die de 
patiënt kan invullen. 

De tweede pijler ‘zelfmanagement’ laat je een eigen doel bepalen en houdt bij of dat doel ook 
gehaald wordt. 

Met eConsult, de derde pijler, kunnen patiënten tussen de consulten door digitaal een vraag stellen 
aan alle geautoriseerde leden van het behandelteam. 

Educatie is de laatste pijler. Door verschillende links beschikbaar te stellen, is relevante informatie 
snel voor de patiënt te vinden. 

De antwoorden van de vragenlijsten komen daarnaast in overzichtelijke tabellen en grafieken, zodat 
ook het verloop in de loop van de tijd duidelijk wordt. Zo weet de patiënt, maar ook een behandelaar 
waar aandacht aan moet worden besteed. 

Meer informatie of ook een dossier openen? Ga naar www.msmonitor.nl 
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Seks en MS 

Seks, iedereen heeft het erover, ‘maar niemand doet het’. Mensen met een beperking zeker niet. De 
wereld seksualiseert met de dag, maar toch is seks nog altijd een taboe. Als je vanwege MS problemen 
ondervindt op dit vlak, helpt dat taboe niet om jouw behoefte aan intimiteit en seksualiteit 
bespreekbaar te maken. 

Door: Marijn de Vries 

Obstakels 
Waar seks voor anderen een spontane uiting van gevoelens is, blijkt het 
voor mensen met MS een pad vol obstakels. De problemen zijn heel divers 
en zo ook de verhalen van ervaringsdeskundigen. Vermoeidheid is een 
veelgehoorde klacht en ook stijfheid, pijn, spasmes en/of verlammingen 
kunnen roet in het eten gooien. Dat kan weer remmingen veroorzaken, 
zowel bij patiënt als partner. 

Zo vertelt Marcel Peters (43), gescheiden vader van twee kinderen: “Vanaf 
mijn 25ste kan ik soms niets voelen aan mijn huid, of juist het 
tegenovergestelde: soms kan zelfs het langsgaan van het dekbed al heel 
brandend en pijnlijk aanvoelen. Daarnaast heb ik nagenoeg geen controle 
over mijn linkerarm en -been, wat best ongelukkig is als je linkshandig 
bent.” 

Petra van Vuuren (62), getrouwd en moeder van twee kinderen, noemt ook 
vermoeidheid als de grootste sta-in-de-weg: “De grootste beperking die MS 
mij gaf in mijn intieme leven was de dodelijke vermoeidheid. Jarenlang 
hebben mijn man en ik dan ook geen seksleven gehad.” Verder ervaart zij 
ook een verlies van vrijheid. “Gewoon lekker doen hoe, wat, waar en 
wanneer je zin hebt, dat kan niet meer.” 

Vera Marks (50), elf jaar een LAT-relatie en moeder van drie kinderen: “Wat 
ik mis is om ’s avonds tegen elkaar aan op de bank zitten. Overstappen uit mijn rolstoel en comfortabel zitten 
is een heel geworstel gebleken. Terwijl juist dát wel eens tot meer leidde. Maar door vermoeidheid heb ik daar 
minder zin in. En bij het vrijen zijn de lamme en spastische benen een heel gedoe.” 

Verdriet 
Achter de fysieke problemen schuilt vaak ook veel verdriet. Het gevoel niet te kunnen voldoen of iets tekort te 
komen. Marcel: “Bij verlies van controle over je ledematen wordt ‘bevredigen’ van je partner echt een 
uitdaging, of een wedstrijd tegen jezelf die je onvermijdelijk verliest.” Petra vertelt dat haar man zijn toevlucht 
zocht tot porno kijken. “Daar voelde ik me schuldig over en kwaad. Pas jaren later konden we dit met onze 
psycholoog bespreken. Nu kan ik in aanwezigheid van onze therapeut goed praten over intimiteit en seks, 
maar met mijn partner alleen blijft het moeilijk. Ik heb ook niet de behoefte om dit verder te bespreken.” 

Taboe 
Seks, met of zonder beperkingen, is geen onderwerp waar open over wordt gepraat. Ervaren mensen met MS 
het als een taboe? Marcel stelt zich heel open op: “Ik probeer mijn MS-perikelen bespreekbaar te maken, ook 
omtrent intimiteit en seksualiteit. Maar ik merk dat gesprekken hierover met mannen eindigen in: ‘Ja lijkt me  
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rot. Sterkte…’ En wanneer je ditzelfde gesprek met een vrouw aangaat, is de uitkomst meestal: ‘Ik vind je een 
lieve vriend, maar daar blijft het bij…” 

Ook Vera bespeurt een taboe op dit vlak: “Ja, ik realiseer me nu dat nog nooit iemand me heeft gevraagd hoe 
het daar mee gaat. Ook in de medische wereld wordt het nog wel eens vergeten, heb ik de indruk. Tijdenlang 
kreeg ik maar blaasontstekingen, totdat ik zei dat ik na het vrijen niet kon gaan plassen. ‘Oh, je bent nog 
seksueel actief?’ zei de uroloog verrast. Toen was ik nog maar net 40 jaar! Alleen de herkenning zou al fijn 
zijn.” 

Andere kijk 
Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan, en MS hoeft geen ontkenning van intimiteit en seksualiteit te zijn. 
Petra gebruikt nu zo’n twee jaar dagelijks een hoge dosering vitamine D3 en heeft baat bij haar rustige leven. 
“Nu heb ik veel meer energie, en mijn libido kwam weer terug. Ook het lezen van de serie ‘50 tinten grijs’ gaf 
mij een andere kijk op seks en bracht mij nieuwe ideeën.” 

Volgens Vera ligt de oplossing in “iedere keer weer op zoek gaan naar hoe we het dan nog wél fijn kunnen 
maken. Mijn vriend heeft zich ook moeten aanpassen in zijn verwachtingen. We moeten trouwens wel in de 
gaten houden dat we het bijltje er niet bij neer gooien, want het vraagt af en toe flink wat 
doorzettingsvermogen en flexibiliteit.” 

Conclusie? Seks en MS hoeven elkaar niet uit te sluiten, al is duidelijk dat deze begrippen ook niet hand in 
hand gaan. Erover praten kan helpen, maar ‘seks met een chronische ziekte’ is geen makkelijk onderwerp om 
over te praten, zowel met directe omgeving als met hulpverleners. En dat is jammer, want iedereen, beperkt, 
ziek of niet, heeft behoefte aan intimiteit in zijn leven. 

De namen van de ondervraagden zijn gefingeerd. 

Kijk voor meer informatie ook op www.seksualiteit.nl 
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MSPV Twente al 35 jaar actief! 

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. 

De multiple sclerose patiënten vereniging Twente is in juni 1980 opgericht, en viert dit jaar dus haar 35-jarig 
jubileum. MSzien vroeg aan Bernke Quint, bestuurslid, een korte schets te geven van haar club. Hieronder 
volgt haar verhaal. 

 
“Onze vereniging ondersteunt mensen in Twente die de diagnose 
multiple sclerose hebben gekregen en hun direct betrokkenen. Op 
dit moment hebben we meer dan 400 leden. Een grote groep 
vrijwilligers en een bestuur zetten zich gezamenlijk in om onze vier 
kerntaken te realiseren: belangenbehartiging, informatie en 
voorlichting, advies en ondersteuning, en lotgenotencontact. 

Jaarlijks organiseren we, samen met MS Ketenzorg Twente, 
verschillende voorlichtingsbijeenkomsten over thema’s waar onze 
leden behoefte aan hebben. Deze bijeenkomsten hebben vaak een interactief karakter: de leden kunnen er in 
gesprek gaan met allerlei deskundigen, zoals neurologen, MS-verpleegkundigen, psychologen, etc. 

Bewegen en ontspannen 
Onze vereniging biedt ook activiteiten die tegemoet komen aan de verschillende leeftijdsgroepen binnen ons 
ledenbestand. Zo zijn er een aantal activiteiten gericht op bewegen en ontspannen. Binnen de regio Twente 
zijn er in verschillende plaatsen fitnessgroepen (waarvan één speciaal voor rolstoelgebruikers) onder 
begeleiding van fysiotherapeuten. Verder zijn er twee yogagroepen en een tai chi-groep. Al deze activiteiten 
worden wekelijks aangeboden. 

Lotgenotencontact 
Daarnaast zijn er drie gespreksgroepen waarin het lotgenotencontact centraal staat. Er is een groep voor 
mensen met MS en hun partners, één voor alleen partners van mensen met MS, en een jongerengroep. 
Tijdens de gesprekken komen allerlei onderwerpen aan bod en worden er volop persoonlijke ervaringen met 
elkaar gedeeld. Om de andere maand is er een jongerencafé voor de doelgroep tot 35 jaar; voor de senioren 
zijn er maandelijks contactmiddagen. 

Voor de onderlinge communicatie (leden én vrijwilligers) is er een website 
(www.mspvtwente.nl) en een nieuwsbrief, die drie keer per jaar verschijnt. 
Hierin vind je informatie van de voorzitter, worden interessante onderwerpen 
en ontwikkelingen gesignaleerd, publiceren we onze activiteitenkalender en 
blikken we terug op bijeenkomsten.“ 

Bijzondere vrijwilliger 
Eén van de bijzondere vrijwilligers van MSPV Twente is Bep Hulshof (72). Zij 
heeft zich vanaf de oprichting intensief voor de vereniging ingezet. Gezien 
haar leeftijd heeft ze nu besloten om haar taken neer te leggen. 
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MSzien sprak met mevrouw Hulshof de dag nadat ze uitgebreid in het zonnetje was gezet voor haar niet 
aflatende activiteiten voor de MSPV regio Twente: ”Mijn huis staat vol bloemen! Ik ben nog aan het bijkomen. 
Het was een overweldigende bijeenkomst, er waren wel honderd mensen: patiënten, neurologen, noem maar 
op.” 

Ze vertelt hoe ze meer dan 35 jaar geleden begonnen is: “Ik kwam toevallig een jonge vrouw met MS tegen, 
en wist eigenlijk niets van dat ziektebeeld. Ben toen informatie gaan zoeken en kwam terecht bij de MS 
Vereniging in oprichting. En toen heb ik me daar ook maar meteen voor ingezet, als mens zónder MS. 

Er was geen internet destijds, we bezochten de leden nog persoonlijk! Zo konden we inventariseren wat de 
behoeften van mensen met MS waren. De vereniging had in die jaren ongeveer 200 leden, die bezocht ik met 
de auto; ik maakte wel 400 tot 500 kilometer per week. Mijn kinderen wisten niet beter of ik was op pad voor 
de vereniging…” 

Het was in die tijd gebruikelijk dat je met de diagnose MS naar huis werd gestuurd door de neuroloog, er was 
verder geen zorg, vertelt Bep Hulshof. “Pas na 15 jaar verschenen de eerste MS-verpleegkundigen, kwam er 
medicatie etc. We zijn toen aan de slag gegaan met het organiseren van ketenzorg: inzetten op samenwerking 
van neurologen, MS verpleegkundigen en revalidatiecentrum Het Roesingh. Voordat het allemaal 
functioneerde en tot echt samenwerken kwam, waren we tien jaar verder.” 

Ook andere activiteiten zoals lotgenotengroepen, ontstonden op deze manier, zegt Bep. “Ik ben ze gewoon 
begonnen, en het liep. Maar nu laat ik een bloeiende vereniging achter.” 

De bloemen in haar huis zijn er een mooie illustratie van. 

Bernke Quint wil hier graag nog iets aan toevoegen. “Mede dankzij Bep is onze vereniging geworden wat die 
nu is! Bij deze willen wij haar nog eens bedanken voor haar geweldige inzet voor MSPV Twente!” 

Meer weten over MSPV Twente: 
• Secretariaat: secretariaat@mspvtwente.nl of 
• Consulente Rieke Lantink 074-2590646  (riekelantink@gmail.com) 
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