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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Van de redactie

Een themanummer? De eerste MSzien van 2016 komt wat later uit dan gewoonlijk. Zoiets 
kan gebeuren met een redactie van alleen maar MS-ers. Maar jullie hebben niet vergeefs 
gewacht want het nummer is het wachten dubbel en dwars waard.

160401-mszien-cartoon-200Het nummer opent met het onderwerp wat momenteel erg in de 
belangstelling staat: stamceltherapie. In de serie MS-Onderzoek in Nederland spreekt Raymond 
Timmermans met neurobioloog dr Sjef Copray van het MS Centrum Noord Nederland. Het onder-
werp staat met name zo in de belangstelling nadat Boaz Spermon in RTL Late Night vertelde dat 
hij binnenkort naar Zweden afreist voor een stamceltransplantatie.

Copray was ook bij die uitzending aanwezig maar kwam nauwelijks aan het woord. Boaz is overi-
gens inmiddels daadwerkelijk afgereisd naar Zweden en verschijnt af en toe op het MSweb-forum. 
Ook houdt hij een Blog bij hoe het met hem gaat.

In deze MSzien legt dr Copray zo helder mogelijk uit wat een stamcelbehandeling precies inhoudt 
en wat de risico’s en mogelijkheden van deze behandeling zijn. In feite zijn we zo’n 15 jaar ge-
leden in Nederland met deze behandeling begonnen. Alleen bleken niet alle behandelingen even 
goed af te lopen. Ik kan me dat ook nog herinneren, dat enkele mensen in Rotterdam werden 
behandeld en dat dat helaas niet voor iedereen goed afliep.

Verder lijkt dit nummer wel een klein beetje op een themanummer. Drie artikelen gaan namelijk 
over hetzelfde onderwerp: het moederschap. Marja Morskieft interviewt Vala van den Boomen, die 
twee zorgintensieve kinderen met een chronische ziekte heeft en dan krijgt ze zelf ook nog eens 
MS. Toch kiest zij voor een derde kind. Femke Verhoef interviewt twee andere, heel verschillende 
moeders over hun ervaringen met het moederschap. En Vala tenslotte, schrijft zelf een hele mooie 
blog over het moederschap.

Marijn de Vries ergert zich aan – vast wel goed bedoelde – adviezen van mensen die niet begri-
jpen wat het is om chronisch ziek te zijn. Hij vraagt zich af hoe andere mensen met MS met ‘goed-
bedoeld advies’ omgaan en roept de lezers op te reageren op zijn oproep op het Forum.

Een artikel wat je ook beslist niet mag missen is het verhaal van Marjolelein die meedoet aan een 
‘onderzoek naar loopvermoeidheid’. Voor verreweg de meesten ‘van ons’ zo enorm herkenbaar, 
denk ik – al moet ik wel diep in mijn geheugen graven hoe het ook al weer was toen ik nog een 
beetje kon lopen…

En last but not least stellen we weer een ‘Regio van de MS Vereniging’ aan de lezers voor, de 
Werkgroep Groningen. Een hele actieve regio, wat ongetwijfeld te maken heeft met de actieve 
Regio-coördinator Nout Verbeek. Naast Regio-coördinator is Nout tevens lid van het landelijk ad-
viesplatform van de MSVN. Een man waar de vereniging blij mee mag zijn.

Veel leesplezier!

Nora Holtrust

Hoofdredacteur MSweb
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Stamceltransplantatie bij MS

‘Stamceltransplantatie bij MS nog geen veilige oplossing’

In Nederland is sprake van hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Eind vorige eeuw extra 
gestimuleerd door de eerste MS-professor, dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien negen 
jaar geleden deze artikelenserie. Sindsdien kwamen tientallen onderzoekers voorbij. Allen 
op zoek naar een stukje van de oplossing maar niemand nog met het definitieve totaalant-
woord. Deze keer een vijftien jaar oude methode die nieuw leven lijkt ingeblazen, de zoge-
heten hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Vraag is wat toponderzoeker dr. Sjef 
Copray daarvan vindt.

Door: Raymond Timmermans

“Voor de meeste mensen met MS is het absoluut nog 
geen veilige oplossing, de ziekte te bestrijden met een 
vorm van stamceltransplantatie. Zij kunnen beter wacht-
en op een veiliger methode en die zal er waarschijnlijk 
sneller zijn dan menigeen denkt”. Aldus de op dit gebied 
bij uitstek deskundige in Nederland, neurobioloog dr. Sjef 
Copray (*1952), Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG). Een van de oprichters van het daar sinds enige 
tijd fors aan de weg timmerende MS Centrum Noord Ned-
erland.

Met zijn stellingname reageert hij op de ruime aandacht 
die diverse media de afgelopen tijd besteedden aan Boaz 
Spermon (*1983), een jonge Amsterdamse wetenschap-
per op het gebied van ruimtelijke ordening, architectuur en 
wat daarmee samenhangt.

RR MS-variant

Bij Boaz Spermon is in 2011 Relapsing Remitting MS (RR MS) geconstateerd. Een vorm van MS 
waarbij perioden met klachten afwisselen met geheel of gedeeltelijk herstel. Naar snel bleek heeft 
Boaz daarvan een zeer agressieve variant, die hem in enkele jaren zeer veel stappen achteruit 
deed gaan. In Nederland zijn vermoedelijk enkele honderden mensen met die RR MS-variant.

In een zoektocht naar mogelijkheden om iets aan zijn ziekte te doen, kwam hij op het spoor van-
Hematopoëtische Stamceltransplantatie, afgekort HSCT. Hematopoëtische stamcellen zijn letterlijk 
bloedvormende stamcellen, cellen die aanwezig zijn in de bloedfabriek van het menselijk lichaam, 
het beenmerg.

Door die cellen te transplanteren is voor mensen met RR MS het immuunsysteem als het ware 
teresetten, las hij. En ook dat ze op vier plaatsen in de wereld daarmee ver gevorderd zijn. Eén 
van die vier is het universitair medisch centrum van het Zweedse Uppsala.

Sinds de eerste week van maart 2016 is Boaz daar, om zich langs die weg, naar hij hoopt, van 
een betere toekomst te verzekeren en bovendien bij te dragen aan het wetenschappelijk onderzo
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jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!
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ek op dit gebied. Meestentijds in het ziekenhuis; tussendoor in een door hem en zijn moeder tot en 
met april gehuurd appartement.

Veel mensen volgen hem op afstand onder meer via het Forum op MSweb (Topic Anders Bekeken 
>> Stamcelnieuws) en via een internet-dagboek dat hij zelf bijhoudt, een weblog: www.opdebeen.
nl. Geregeld verschijnt er een artikel over hem in een krant, af en toe een reportage op televisie.

RTL Late Night

Geen goed moment om Boaz in dat traject te storen, maar 
wel hoog tijd om wat dieper in te gaan op dit onderwerp. 
Dat kan met Sjef Copray. Hoe je zijn naam eigenlijk uit-
spreekt? “Koopraai – een beetje als Venray; een ray is 
een oud Nederlands woord voor een stuk land, een akker”. 
Grijzend, inclusief zijn snor.

Boaz en hij kwamen elkaar tegen op woensdag 20 januari, 
in de studio van RTL4 in Amsterdam. Voor het programma 
RTL Late Night, gepresenteerd door Humberto Tan. Waar 
Boaz was, mede om er de aandacht op te vestigen dat 
Nederlandse verzekeraars de HSCT-route niet vergoeden 
en hij om die reden zelf geld heeft ingezameld voor zijn 
behandeling – in de kortste keren een ton bijeen gebracht door meer dan 2000 donaties.

MS Research

Sjef zat in de uitzending omdat hij door de Stichting MS Research, die over het item was bena-
derd, naar voren was geschoven. “MS Research wilde met mijn inbreng vooral bereiken dat de 
volgende ochtend niet heel MS Nederland aan de telefoon zou hangen om een zelfde behandeling 
te vragen of misschien wel te eisen. Daar kon ik eigenlijk geen nee op zeggen. Ik ben weliswaar 
geen arts, maar wel de enige in Nederland die met een onderzoeksgroep op dit moment bezig is 
met stamcellen in het kader van MS”.

Hij kreeg overigens van RTL maar twee minuten. “Natuurlijk gekkenwerk; vijf uur onderweg voor 
twee minuten en dan nog ‘s nachts terug in extreem dichte mist en gladheid. Toch heb ik wel 
positieve reacties gekregen op mijn nuanceringen en mijn waarschuwingen. En dus was mijn gang 
naar Amsterdam niet helemaal voor nop”.

Wat hem achteraf wel dwarszit is, dat hij niet de suggestie in de uitzending kon voorkómen dat 
Nederland met deze methode achterloopt. “Het tegendeel is waar. Nederlandse MS-wetenschap-
pers zijn op dit gebied in het verleden juist zeer actief geweest. Ruim tien jaar geleden is aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam al HSCT uitgetest, maar onmiddellijk stopgezet vanwege 
de enorme risico’s, en het overlijden van twee MS-patiënten die een dergelijke therapie hadden 
ondergaan. Daar is toen besloten om eerst te zoeken naar alternatieve, veiliger combinaties van 
nieuwe effectieve medicijnen voor deze meest agressieve RR MS-vorm”.

BBC

De uitzending van RTL was twee dagen nadat de BBC ruim aandacht had besteed aan de in het 
Engelse Sheffield met dezelfde therapie behandelde MS-patiënte Holly Drewry, die ook aan tafel 
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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!
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zat bij de RTL-uitzending (Boaz (links) op de foto met Holly Drewry en Humberto Tan).

Voor de Stichting MS Research toen al aanleiding om in een persbericht te wijzen op de risico’s 
van deze behandeling en dat die zeker niet voor alle mensen met MS geschikt zal zijn. Op 25 
januari gevolgd door een nieuwsbrief van het MS-centrum van de Erasmus Universiteit, met onder 
meer een verwijzing naar wereldwijd het eerste grootscheepse onderzoek juist in Rotterdam dat 
nota bene heeft geleid tot een internationaal bruikbaar protocol voor hoe om te gaan met HSCT. 
Plus de stelling: “Iedere dokter die suggereert dat een patiënt met MS, die al heel veel jaren in de 
rolstoel zit (…) ineens opstaat door zo’n stamceltherapie, is een foute dokter. Dat kan namelijk 
niet”.

Hype

Sjef Copray. “Heel jammer dat dit nodig is. Maar het moet omdat er enorm veel onbegrip is over 
dé stamcel. Die wordt nogal hyperig en hijgerig volkomen ten onrechte gezien als een kennelijk 
voor alle kwalen werkend middel. Bovendien: alsof er één type stamcel is. Dergelijk onbegrip heeft 
grof, misdadig misbruik mogelijk gemaakt in tal van obscure zogenaamde stamcelklinieken”. Klinkt 
hard, al zegt hij het nog tamelijk vriendelijk, een beetje terughoudend, ingetogen.

Hij benadrukt dat het gaat om een risicovolle behandeling. “In de basis komt die erop neer dat 
je onder meer met zware chemo eerst de agressieve immuuncellen die bij MS het zenuwstelsel 
aantasten, gaat vernietigen, en die daarna vervangt door onschuldige immuuncellen uit de eigen, 
getransplanteerde hematopoëtische stamcellen. Dat kan lukken, maar je mag niet uit het oog ver-
liezen dat het volledig vernietigen van al je immuuncellen natuurlijk erg risicovol is, zoals helaas 
ook is gebleken”.

Niet bij andere MS-vormen

Naar zijn oordeel lijkt het erop dat deze methode in elk 
geval niet werkt bij andere vormen van MS, maar alleen bij 
een klein segment van RR MS-patiënten. “En ook niet bij 
mensen die de ziekte al meer dan tien jaar hebben. Want 
bij hen zijn zenuwcellen dan al afgestorven en is herstel 
op dit moment helaas nog onmogelijk.

Bij mensen als Boaz gaat het om verlammingsverschi-
jnselen, ontstaan doordat zenuwcellen zijn belemmerd in 
hun werking, zenuwbanen zijn geblokkeerd. Daar valt dan 
nog wat aan te doen. Maar voor de meeste MS-patiënten 
zullen de huidige medicijnen gewoon veel beter en veiliger 
zijn. Vandaar dat momenteel geen enkele MS-neuroloog 
in Nederland echt geïnteresseerd is om deze stamcelther-
apie toe te passen. Ik moet er wel aan toevoegen dat in 
Uppsala, waar Boaz zit, methodes worden beproefd om 
maar een beperkt aantal van de immuuncellen te vernietigen en daarmee dus de behandeling 
minder riskant en wellicht effectiever te maken”.

Dus is het misschien toch een goed idee om, wat Boaz Spermon wil met de door hem inmiddels 
opgerichte stichting Op de Been, te proberen dezelfde therapie ook voor mensen in Nederland 
bereikbaar te maken?
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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
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jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.
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Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
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Sjef Copray is daar terughoudend in. “Dat iemand als Boaz, met zeer heftige, levensbedreigende 
aanvallen op zijn lichaam, niet meer reagerend op medicatie, hiervoor kiest… dat begrijp ik. Hij 
weet ook heel goed waarmee hij bezig is en wil kost wat kost voorkomen dat er blijvende schade 
in zijn hersenen optreedt. Maar nogmaals, voor vele anderen met meer gangbare vormen van MS 
is dit, wat ik heb genoemd, een paardenmiddel, nog absoluut geen veilige oplossing”.

Ervaren

Sjef Copray geldt in zijn vak als een ervaren rot. Medische biologie gestudeerd aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, 1980; tot doctor gepromoveerd aan de Universiteit . Van Groningen in 1984. 
Daar gebleven – “al voel ik me nog steeds Amsterdammer”. In zijn jongere jaren alleen enkele 
periodes verbonden geweest aan de universiteit van Washington, Seattle, USA, en die van Auck-
land, Nieuw-Zeeland. Getrouwd; twee zoons.

Eind april gaat hij met vervroegd pensioen, maar blijft nog een tijd aan het werk. “Al was het alleen 
maar omdat er nog vier mensen zijn die ik wil begeleiden bij het proefschrift dat hun de doctorsti-
tel moet bezorgen”. En tussendoor, zoals nu, om wat uitleg te geven over het wetenschappelijke 
onderwerp waarmee hij al een kwart eeuw bezig is.

Spectaculair

In Groningen werkt hij nog mee aan een experiment waarbij wordt nagegaan of herstel mogelijk is 
van de bij MS kapot gaande, vetachtige isolatielaag, de myeline, rond de uitlopers van zenuwcel-
len. Ook met gebruikmaking van stamcellen. “Daar zijn we steeds meer op gefocust, omdat juist 
dat verantwoordelijk blijkt te zijn voor de meest invaliderende aspecten van MS en daarvoor tot 
nog toe geen enkele therapie bestaat”.

Op die weg heeft Copray, zoals hij het zelf noemt, fundamentele stappen gezet, breed en inter-
nationaal erkend. “We hebben het inzicht verworven hoe een stamcel uit het hersenweefsel, een 
zogeheten neurale stamcel, zich deelt en hoe die heel specifiek in een ander celtype te verander-
en is, te differentiëren, zelfs tot oligodendrocyten – en dat zijn nou precies de myeline-produceren-
de cellen.

Ons onderzoek om op deze manier, met toepassing van stamcellen, het verloren gegaan myeline 
te repareren, heeft spectaculaire resultaten opgeleverd. We hebben namelijk aangetoond dat uit 
stamcellen van de MS-patiënt zelf onuitputtelijke hoeveelheden reserve-oligodendrocyten kunnen 
worden gemaakt, die na injectie in de hersenen op zoek gaan naar de MS-littekens, de laesies en 
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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Werkgroep Groningen als voorbeeld

De MS vereniging Nederland is in 1993 opgericht; sindsdien zijn er in het hele land region-
ale werkgroepen met daarbinnen rayons actief. Zij ondersteunen hun leden op verschillen-
de manieren, door middel van het organiseren van lotgenotencontacten en thema-avonden. 
In deze aflevering Nout Verbeek, coördinator van werkgroep Groningen en betrokken bij het 
landelijk adviesplatform van de MSVN.

Door: Marjolein van Woerkom

Twintig scootmobielen crossten vorig jaar op de Wereld 
MS Dag door het Groningse land. De zon scheen, er 
klonken liedjes van Groningse zanger Ede Staal en de 
deelnemers waren enthousiast. Ook al waren ze door hun 
MS beperkt, ze konden zelf een bijdrage leveren aan het 
goede doel: de Groningse afdeling van de MSVN. Samen 
wisten ze 10.000 euro in te zamelen.

Het is een mooi voorbeeld van hoe een werkgroep zich 
heeft aangepast aan de moderne tijd, stelt coördinator 
van diezelfde werkgroep Nout Verbeek. “Ten eerste is het 
een leuk uitje voor de mensen zelf. Omdat ze echt zelf 
iets kunnen bijdragen, voelen ze zich gesterkt. Ten tweede 
was het een goede fondsenwerving voor onze werkgroep. 
Het blad dat we publiceren is hiermee weer 2,5 jaar verze-
kerd.”

En dat is waar de MSVN heen moet, aldus Verbeek. “De 
combinatie van mensen zelf iets laten doen en fondsen 
werven.”

Nieuwe weg

Met de reorganisatie in 2015, waarbij het landelijk bureau is gereduceerd tot een flexteam, is 
de MSVN een nieuwe weg ingeslagen. De werkgroepen zijn hierdoor veel meer op zichzelf 
aangewezen en moeten zaken nu echt zelf regelen. Subsidies vielen weg en fondsen werven is 
één van de kerntaken geworden.

“Dat betekent onder andere dat je projectmatig naar je financiën moet kijken en niet meer je hand 
kunt ophouden voor een zak geld. Waar willen we in investeren en hoe gaan we daar geld voor 
genereren? Dat is het nieuwe uitgangspunt. Wij wilden ons periodiek overeind houden, omdat heel 
veel leden dat waarderen, dus zijn we daar geld voor gaan inzamelen met die scootmobieltocht.”

Groningen is één van de voorlopers op deze nieuwe weg. Verbeek is dan ook gevraagd voor het 
landelijk adviesplatform. “Het streven is om de MSVN een gidsfunctie te geven. Onze leden wet-
en wat het leven met MS betekent. Dat is onze kracht en het maakt ons anders dan alle andere 
MS-verenigingen en stichtingen. Daar moeten we dus van profiteren.”

Groningen is al in zijn eigen gelederen op zoek naar mensen die zelf iets kunnen bijdragen. “Door 
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mensen hun talent te laten inzetten, geef je ze verant-
woordelijkheid en voelen ze zich meer betrokken. Voor 
ons is die inzet ook extra ondersteuning. Een win-winsit-
uatie dus. Zeker met een werkgroep die uit MS-patiënten 
bestaat, heb je minstens vijf mensen in een groep nodig, 
en liever tien. Voor alles twee op voorraad. Op die manier 
kan je een organisatie opbouwen en blijven voeden.”

En het is handig om iemand te hebben die geen MS heeft, 
beaamt hij. “Die kan dan overal inspringen en het ren- en 
vliegwerk doen.” Verbeek is zelf zo iemand. Hij heeft geen 
MS, maar kwam ooit met de MSVN in Groningen in aan-
raking door een vriend. Was van 1984 tot 1999 voorzitter 
en werd in 2007 opnieuw gevraagd, ditmaal als coördi-
nator van de werkgroep. De werkgroep lag op zijn gat en 
nieuw leven was nodig. Dat is gelukt. De MSVN Gronin-
gen is nu een levendige club, bestaande uit zo’n 400 leden. Maar het kan altijd beter.

Jongeren

“Ook wij kampen met het probleem dat we moeilijk jongeren aan ons kunnen binden” zegt Nout 
Verbeek. “Dat heeft vooral te maken met het type organisatie. Het stamt nog uit een andere tijd, 
en dat stoffige imago moet eraf. Jongeren zijn niet geïnteresseerd in verenigingen. Je kan niet 
meer een briefje sturen of ze lid willen worden. Je moet wat te bieden hebben.” Een bijeenkomst 
in het stadion van FC Groningen bijvoorbeeld, of in het Groninger Museum. “Daar is behoefte aan 
onder jongeren. Dat hebben we gemerkt tijdens één van onze bijeenkomsten. Die jongeren liepen 
leeg met ideeën.”

Inhoud en uitstraling zijn beide enorm belangrijk, stelt hij. “Je kan niet meer aankomen met sten-
cils. Dat is iets uit de jaren ’70. Willen we inspelen op deze moderne tijd en leden blijven trekken, 
dan moeten we wat aan onze uitstraling gaan doen. Het vergt een omslag in het denken.”

Zo is een jongerencafé leuk, maar ook de ambiance en het onderwerp moeten kloppen. En de vol-
gende keer weer. Jongeren worden niet na één keer meteen lid. Verbeek: “Iemand zei tegen mij: 
‘Als mensen zonder MS zo’n aankondiging lezen, moeten ze denken: wat jammer dat ik geen MS 
heb. Ik had er ook wel heen gewild.’ Dat moet je richtlijn zijn bij het bedenken van activiteiten.”

Bekend merk

Communicatie is het sleutelwoord. “Het streven is om van de MSVN een bekend merk te maken, 
leden te werven en invloed uit te oefenen. Dat kan alleen door een goede communicatie en een 
mooie uitstraling.” En dat vergt investeringen in moderne communicatietechnieken.

“Zeker in Groningen spelen afstanden een grote rol. Even voor een vergadering naar Den Haag 
is een dagtaak. Zeker voor mensen met MS kost het zoveel energie, dat ze de dagen erna nog 
moeten herstellen. Een videoconference zou een perfecte oplossing zijn. Dat kan gewoon vanach-
ter je eigen bureau. Het is belangrijk dat die infrastructuur er komt. Door te communiceren blijf 
je betrokken en kun je invloed uitoefenen. Leden kunnen dan meer hun kennis en vaardigheden 
inzetten en dan komt er ook een discussie op gang. Uiteindelijk zullen dan ook de jongeren wel 
komen.”
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nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Momenteel zijn het landelijk team en een zevental regio’s (waaronder Groningen) druk met het 
organiseren van scootmobieltochten en andere evenementen in de twee weken voor Wereld MS 
Dag. Groningen en Drenthe organiseren samen een scootmobieltocht op Wereld MS Dag zelf, met 
als doel leden werven en fondsen voor communicatie op afstand.

Het Groningse voorbeeld heeft landelijk navolging gevonden en dit opent allerlei nieuwe perspec-
tieven, merkt Verbeek op. “Het gaat erom een zo goed mogelijk product neer te zetten met zo min 
mogelijk investeringen. Dat heb ik in de loop der jaren wel geleerd bij de MSVN: leren omgaan 
met energie en keuzes maken. Daarmee win je het meest.”
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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
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Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
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MS-Moeders

Ze hebben iets met elkaar gemeen, deze jonge moeders: een slopende ziekte genaamd MS. 
De ziekte verbindt hen met elkaar, maar toch zijn ze ook verschillend. Hoe zien zij zichzelf 
als moeders? Wat hadden ze anders gedaan als zij hun diagnose eerder hadden gehad? 
Anneth en Liset vertellen over hoe het voor hen is om een ‘MS-moeder’ te zijn.

Door: Femke Verhoef

Het wordt normaal

Anneth is een nuchtere vrouw van 38, haar twee dochters 
zijn 6 en 10 jaar oud. In 2013 kreeg Anneth de diagnose 
RRMS (Relapse Remitting MS) en hierdoor vielen veel 
klachten op hun plek. Niet elke dag speelt de MS door 
haar hoofd, soms zelfs een poos niet. “Bovendien: ik ben 
aan sommige klachten gewend; het wordt normaal.

Ze zeggen toch altijd: ‘Je hébt MS, maar je bént niet je 
MS”, zegt ze met een grote en beetje cynische glimlach. 
Het is in een notendop hoe Anneth haar MS beleeft. “Ooit 
werkte ik als farmaceutisch laborant; inmiddels ben ik voll-
edig afgekeurd vanwege mijn cognitieve problemen. Het 
geeft mij de rust die ik nodig heb”.

Opvoeden is voor alle moeders lastig, maar wanneer 
je MS hebt, komen er nog een aantal dingen bij, vertelt 
Anneth. “Vooral de vermoeidheid speelt mij parten. Multi-
tasken – voor elke moeder belangrijk – lukt niet meer”.

Toen Anneth zwanger was, had ze zich een ideaalbeeld 
gevormd over het moederschap. Meegaan op school-
kamp, meelopen met de avondvierdaagse en schoolreis-
jes begeleiden. “Het maakt me verdrietig dat ik dit soort 
dingen niet kan meemaken met mijn dochter, het is me dan al snel teveel”. Ze wrijft even in haar 
ogen, maar even snel als het kwam is het verdriet weer weg en vervolgt ze haar verhaal. “Ik heb 
nu wel de kans gekregen om er te zijn voor de meiden. Elke dag ben ik er als ze uit school komen, 
dat is ook wat waard, toch? Mijn dochters lopen alleen naar school, en spelen veel zelf. Ik probeer 
ze zelfstandig te maken.

Gewoon doorgaan, voor mij is dat belangrijk. Niet alles laten draaien om de MS. Voorspellen hoe 
de toekomst eruit ziet kan ik niet, maar dat zou ik ook niet hebben gekund wanneer ik geen MS 
had”.

Elke dag laten tellen

Liset, 34 jaar met een dochter van 5, heeft RRMS. Ze leeft in een hoge versnelling. Sinds ze weet 
dat ze MS heeft, voelt ze een drang om het maximale uit het leven te halen – voor haarzelf, maar 
ook samen met haar dochter. “Ik weet niet wanneer en of ik in een rolstoel terecht kom, tot wan-
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neer mijn lichaam het kan volhouden. Daarom wil ik elke dag laten tellen. Met de kleine en de 
grote dingen”.

Voor Liset kwam de MS toen haar dochter 5 maanden oud was. “Een heftige tijd waarin ik niet kon 
onthouden wanneer mijn dochter bij me kwam in het ziekenhuis of hoeveel voeding ik in haar fles 
moest doen”. Nu heeft ze haar draai gevonden in het moederschap en vindt ze het heerlijk.

“Wat mij het meeste dwars blijft zitten is dat ik bijna nooit de energie heb om eens gek te doen, als 
mijn dochter te druk is raak ik geïrriteerd omdat ik de prikkels niet kan verwerken. Dat is niet iets 
waar een vrolijke fladderaar van vijf rekening mee hoeft te houden. Net als dat haar moeder het 
niet volhoudt als er vaak kindjes uit school komen spelen. Zij verdient het niet om een beperkte 
moeder te hebben”.

Andere keuze

Beide moeders zijn het over één ding roerend eens: de tijd die ze met hun kinderen doorbrengen 
is heel belangrijk. Maar verder beleven Liset en Anneth hun ziekte elk op een andere manier.

Waar Anneth leeft in het heden en zich minder druk maakt om de toekomst, kan Liset zich juist 
ontzettend druk maken over die toekomst met MS. Ze heeft moeite met de onzekerheid over het 
beloop van de MS, en over hoe oud je er mee kunt worden. “Ik weet dat je niet overlijdt aan de 
MS, maar wel vaak aan een bijkomende longontsteking of iets anders. Het maakt me soms onze-
ker over tijd die ik gezond kan doorbrengen”.

Later in ons gesprek komt nog een ander gevoelig onderwerp naar voren. Liset zegt dat als zij van 
te voren geweten zou hebben dat zij MS had, zij geen kinderen had willen krijgen.

“Het gaat er niet om dat ik niet gelukkig ben met mijn dochter, want dat ben ik wel. Maar ik vind 
dit een last die een kind niet mee hoeft te dragen voor haar moeder.” Liset is bang om haar doch-
ter tekort te doen doordat ze MS heeft, en ze is zich ervan bewust dat dit geen populaire mening 
is. Maar Anneth denkt er precies zo over. “Als ik dit allemaal had geweten waren wij ook niet aan 
kinderen begonnen”.

Anneth en Liset staan dus verschillend in het leven: de eerste nuchter, de ander vol onzeker-
heden. Wel zijn zij er zich beide van bewust dat de MS niet alleen iets neemt, maar hen ook iets 
heeft gegeven als moeder: het besef dat de relatief gezonde tijd die zij met hun kinderen kunnen 
doorbrengen niet altijd vanzelfsprekend is, en dat ze ervan willen genieten waar dit kan.

*Liset en Anneth wilden alleen met hun voornaam geciteerd worden vanwege privacyredenen. 
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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Gastblog: Wat als?

Gastblog door Vala van den Boomen

Wat als?
Een kind krijgen, terwijl je weet dat je ziek bent, waarom zou je dat willen? Tja, goede vraag. 
Ik heb MS, een chronische ziekte die nooit meer overgaat. Vind ik dat dan niet zielig voor 
mijn kinderen, dat ze een moeder moeten hebben die misschien straks wel in een rolstoel 
komt? Toen ik mijn twee oudsten kreeg wist ik het nog niet, maar nu weet ik het wel en toch 
ben ik voor de derde keer zwanger. Waarom zou ik deze derde nou willens en wetens een 
zieke moeder aandoen? Dat is toch egoïstisch?

Tja, het is waar: ik weet gewoon niet hoe het met mij 
gaat verlopen. Misschien krijg ik nooit meer een aanval 
en blijf ik even kwiek en fit als iedere andere moed-
er, maar misschien ook niet. Zoals de neuroloog eens 
tegen mij zei: “Misschien zit je over vijf jaar in een rols-
toel.” Laten we van harte hopen dat het zover niet hoeft 
te komen, maar die kans, die zit er toch wel in.

En nee, dat is absoluut niet leuk voor mijn kinderen, die 
dan opgezadeld zitten met een moeder die ze moeten 
voortduwen en die niet meer met ze van de glijbaan 
kan, of een potje voetballen. Dus had ik het dan niet 
beter kunnen laten bij de twee kinderen die er al waren 
voor de diagnose? En die derde Terrorist dat leed moet-
en besparen?

Als je het van tevoren geweten had, dat je ziek zou worden, was je dan kinderloos gebleven? 
Soms vragen mensen dat. Maar het antwoord op die vraag is wat mij betreft volmondig “Nee”.

Mijn ziekte bepaalt niet wie ik ben en zeker niet hoe mijn leven eruit zal komen te zien. En mijn 
kinderen doen dat wel. Omdat ik dat wil, omdat ik daarvoor kies. Mijn kinderen geven meer in-
vulling aan mijn leven, dan die multiple sclerose ooit zal kunnen doen. Welke kant de ziekte ook 
op gaat, hoe erg het misschien ook wordt. Want ja, misschien staat er een rolstoel in mijn toe-
komst en ja, dat zou goed kut zijn voor mijn kinderen.

Maar wat ook goed kut zou zijn, is als die eventuele rolstoel mij mijn kinderen had afgenomen, mij 
ervan belet had hun moeder te worden en mijn leven met hen te kunnen delen. Misschien ben ik 
straks niet meer de ideale moeder en misschien zit ik op de klok wat goede jaren betreft. Maar ook 
al is dat zo, dan had ik die jaren nog steeds absoluut niet willen missen.

Multiple sclerose is weliswaar chronisch, het gaat nooit meer weg. Daarom heeft de ziekte dan 
misschien deels mijn toekomst, maar mijn leven en vooral, mijn dromen, krijgt het zeker niet. Had 
ik mijn kinderen ook gekregen als ik vijf jaar geleden al geweten had dat mijn gezondheid me in 
de steek zou laten? Ja, absoluut. Ook met die wetenschap was ik heel bewust moeder geworden. 
Want dat is, mijns inziens, een wens die zich maar voor heel erg weinig dingen aan de kant laat 
zetten en een ervaring die je je, mocht je daarnaar verlangen, niet moet laten afnemen als het 
leven andere plannen maakt dan waar jij voor getekend had.
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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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Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!
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om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
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Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.
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Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
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met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
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En daarnaast: een zieke moeder is nog geen geman-
keerde moeder, ik heb mijn kinderen nog steeds heel 
veel te bieden. Knuffels bijvoorbeeld, kusjes en heel 
veel liefde en volgens mij is het toch vooral dát dat 
kinderen echt nodig hebben. Want met je moeder 
naar de speeltuin is natuurlijk leuk, maar een moeder 
die onvoorwaardelijk van je houdt, is nog altijd meer 
waard dan de beste glijbaan.

Dus daarom krijg ik nu ook dit derde kind, omdat ik 
daar, MS of niet, net zoveel van kan houden als van 
mijn twee oudste Terroristen. En natuurlijk maak ik 
me weleens zorgen of die drie het mij straks kwalijk 
zullen nemen, als ik wél echt gebrekkig wordt, of niet 
meer kan lopen. Of ze dan boos op me zullen zijn, 
omdat dat hun leven anders maakt dan dat van hun 
vriendjes. Moeilijker en misschien met meer zorgen 
en meer angsten. Maar ik denk niet dat ze het me 
kwalijk zullen nemen dat ik ze desondanks toch maar 
op de wereld heb gezet.

Want ondanks die stomme ziekte en de ongemakken 
die daar soms bij komen kijken hebben we het wel 
gezellig met elkaar en zouden we elkaar niet willen 
missen. En genieten we misschien wel een beetje extra van elke gezonde dag die we samen heb-
ben. Zodat we daar, als dat straks toch nodig blijkt te zijn, met heel veel plezier op terug kunnen 
kijken.
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Onderzoek naar loopvermoeidheid

‘Even twaalf minuten wandelen heb ik misschien toch wat onderschat’ 

Loopvermoeidheid is een verschijnsel bij MS dat nog weinig onderzocht is. Opmerkelijk, 
want het is juist één van de meest voorkomende beperkingen waar MS-patiënten mee te 
maken kunnen krijgen. Wetenschappelijk onderzoeker Martin Heine startte onlangs een 
onderzoek in het virtual reality looplab van het VUmc, en ik doe mee.

door: Marjolein van Woerkom

Zal ik de auto parkeren en zullen we het laatste stuk 
samen naar huis lopen?” opper ik tegen mijn vriend. We 
zijn de hele dag al op pad en ik heb ook nog gesport, 
maar toch heb ik ineens zin om samen te wandelen onder 
de laatste warme zonnestralen van die dag. Het is hoogu-
it twintig minuten lopen van de parkeerplaats naar huis. 
“Red je dat met je been?”, vraagt hij. “Anders zet ik je thuis 
eerst af.” Nee, ik weet het zeker. Mijn hele lijf roept dat het 
wil wandelen en doet dat dus ook, fluitend.

Twee ochtenden later gaan we de auto weer halen. Net 
een lange nacht geslapen en ontbeten. De zon schijnt 
wederom. Heen was ook een kippeneindje, denk ik bij 
mezelf. Ik heb vandaag nog nauwelijks wat gedaan, dus 
terugwandelen naar de auto moet kunnen.

Maar nog niet de straat uit, heb ik al spijt van mijn besliss-
ing. Mijn voet begint te klappen. Ik word stil en moet me focussen op de weg. Ik stel doelen per 
straat, per winkel, per huis. Totdat mijn vriend zegt: “Wacht jij hier maar. Ik haal de auto wel.” Ik wil 
nog tegen stribbelen: we zijn al halverwege! Maar ik voel me draaierig, zwaar en uitgeput. Door-
lopen is niet wijs. Ik plof neer in de zon.

Uniek aspect van S

Loopproblemen zijn één van de meest voorkomende beperkingen die mensen met MS ondervin-
den. Vooral voor mensen met de progressieve versie is het vaak een eerste symptoom van MS. 
Het wonderlijke is dat loopproblemen zich bij MS-patiënten enorm wisselend voordoen. Het ene 
moment struin je zomaar een dag lang door de Oostenrijkse bergen, het andere moment is de 
Albert Heijn om de hoek al te ver.

Daar komt bij dat wel of geen lichamelijke inspanningen eerder op de dag weinig invloed lijkt te 
hebben op de loopgesteldheid van dat moment. Dat maakt de ziekte ook zo uniek, stelt weten-
schappelijk onderzoeker Martin Heine van het VUmc. “Bij mensen met halfzijdige spieruitval, 
bijvoorbeeld na een beroerte, is de uitval in de eerste minuut van de looptest hetzelfde als in de 
twaalfde minuut. Bij mensen met MS zijn er vaak klachten in de twaalfde minuut die er in de eerste 
nog niet waren. Dat intrigeert me.”

Heine kwam met het onderwerp in aanraking toen hij een wetenschappelijk artikel aan het beoor-
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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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delen was over MS en loopvermoeidheid. MS-patiënten moeten inboeten op loopafstand was de 
conclusie. “Natuurlijk wisten we dat al, maar ik wil graag weten wat er gebeurt tijdens dat lopen, 
waardoor het ontstaat. Omdat de VU sinds enkele jaren een virtual reality looplab heeft, zag ik 
een goede mogelijkheid om de manier van lopen bij MS-patiënten in beeld te brengen, via een 3D 
gang-beeldanalyse.”

Heine denkt dat de sleutel zit in de afzet. “Lopen bestaat uit drie fases: de afzet, de zwaai en de 
stand. De afzet bepaalt het tempo. Dus wie niet krachtig genoeg afzet, loopt minder makkelijk. De 
kracht komt uit de kuitspier, dus als die moe wordt, zal de afzet ook minder krachtig zijn. De vraag 
is of die moeheid ontstaat door aansturing vanuit de hersenen, of door vermoeidheid van de spier 
zelf. We verwachten dat bij MS-patiënten vooral dat eerste het geval is.”

Computeranimatie

Niet veel later sta ik op de loopband. Het is een van de 
eerste keren dat deze loopband voor MS-onderzoek wordt 
gebruikt. Degene die loopt, bepaalt het tempo. Inmid-
dels ben ik onder geplakt met 42 markeringsbolletjes ter 
grootte van een rode M&M. Infraroodscanners die om de 
loopband heen zijn opgesteld, kunnen aan de hand daar-
van mijn bewegingen omzetten in een computeranimatie.

Hoe is mijn balans en controle tijdens het lopen? Zet ik 
mijn voeten verder uit elkaar voor balans? Gebruik ik mijn 
bovenlichaam om te corrigeren? Hoe zijn de hoeken en 
houdingen van mijn ledematen tijdens het lopen? Onder-
tussen meten acht EMG-kastjes, vier op elke kuit, mijn spieractiviteit en de timing van mijn afzet. 
Ik krijg een kap over mijn mond met een slangetje eraan om de hoeveelheid zuurstof die ik ver-
bruik te meten.

Voor me zie ik een bos. Ik sta op een kiezelig wandelpaadje. Zodra het licht op groen springt begin 
ik te lopen. Bomen trekken aan me voorbij, maar die zie ik niet: ik moet me focussen op het begin-
punt van de loopband, dat continu naar me toe rolt, om mijn evenwicht te bewaren. Hoe hard loop 
ik normaal op straat? vraag ik me ineens af. Ik voel dat ik af en toe uit balans raak en mijn voet 
vlug wat breder neerzet. Mijn bovenlichaam corrigeert de ogenschijnlijke minimale onbalans, zodat 
ik niet hoef te grijpen naar de horizontale steunstangen naast me.

Na twaalf minuten is de test voorbij. Nog steeds sta ik in het bos, lichtelijk bezweet en vermoeid 
van de concentratie. Mijn zuurstofkap wordt losgekoppeld. Ik haal diep adem. ‘Even twaalf mi-
nuten wandelen’ heb ik misschien toch wat onderschat.

Intensief

Heine heeft tien MS-patiënten bereid gevonden om mee te doen met het loopvermoeidheid-
sonderzoek. Een prestatie, want het onderzoek is erg (tijds)intensief. Na de looptest volgen nog 
twee testen op twee andere dagen in diezelfde week. De spiertest meet de kracht van de kuitspi-
er en de aansturing voor en na inspanning, bij de laatste test wordt de algehele conditie in kaart 
gebracht via een fietstest.

Hierop volgt er acht weken lang drie keer per week krachttraining voor de spieren die zijn be-
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jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.
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Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
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met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
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trokken bij het lopen. Daarna moeten de deelnemers weer de drie testen doen, en vervolgens 
nog acht weken looptraining op een loopband. Het onderzoek wordt afgesloten met weer de drie 
testen.

“Het is een klein clubje deelnemers, dus daardoor kunnen we er geen grote conclusies aan 
verbinden, maar het kan wel de opmaat zijn naar een groter onderzoek”, zegt de onderzoeker.

“We verwachten in ieder geval positieve resultaten bij de deelnemers. Zij zouden door de trainin-
gen beter moeten gaan lopen, meer spierkracht in de benen en een beter uithoudingsvermogen 
krijgen. Daarnaast hopen we aanknopingspunten te vinden voor vermoeidheid bij het lopen en 
erachter te komen welke aspecten van deze vermoeidheid specifiek zijn voor MS en welke niet. 
Gezonde mensen worden ook moe tijdens het lopen.” Om die reden worden de testen later dit jaar 
ook nog uitgevoerd bij gezonde controles.

Ik wacht het af. Ik neem me in ieder geval voor mijn verwachtingen van de andere twee testen bij 
te stellen. Even een kwartiertje fietsen in een lab kan ook zomaar flink tegenvallen.
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over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!
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Goedbedoeld maar ongewenst advies

“Daar heb ik wel eens over gehoord. Dan moet je dít eens proberen?” Een opmerking die 
chronisch zieken maar al te vaak te horen krijgen. Vaak is het een ver familielid of een vage 
bekende die jou ‘even’ van jouw kwaal af denkt te kunnen helpen. En als het niet werkt? 
Nou ja, dan was het advies in ieder geval goedbedoeld. De ‘raadgever’ probeert alleen maar 
te helpen. Maar vaak kun je niets met zo’n advies.

Door: Marijn de Vries

Goede raad

Iedereen weet hoe het is om ziek te zijn. Althans, 
hoe het is om kortdurend ziek te zijn. Je voelt je 
een paar dagen niet goed, maar dan is het weer 
over en kun je het gewone leven weer oppa-
kken. Belangrijk kenmerk is echter dat het weer 
over gaat. Dat wordt gezien als de standaard en 
men gaat er dus vanuit dat het bij iedereen zo 
gaat.

Maar er zijn aandoeningen waarvan je niet meer 
geneest. Die gaan dus niet over, en dat voelt 
echt wel anders dan het griepje dat iedereen 
kent. Omdat het vaak niet zichtbaar is dat je ziek 
bent, is het voor een ander maar moeilijk te be-
grijpen dat je tóch ziek bent. Om dan een beetje 
grip op de situatie te krijgen, geeft men maar 
een goedbedoeld advies.

Betuttelend

Wie ziek is, wil daar zo snel mogelijk weer vanaf. 
Dat geldt helemaal bij een chronische ziekte, 
ook al is het dan vaak lastig, zo niet onmogeli-
jk, om te genezen. Desondanks probeer je zo 
veel mogelijk om toch enigszins normaal te 
functioneren. Eén goedbedoeld advies veegt dit 
allemaal aan de kant; immers: met de geboden 
oplossing is alles zó weer voorbij.

Alsof de chronisch zieke niet genoeg gedaan heeft om ervanaf te komen. Alsof het allemaal ei-
genlijk wel meevalt. En alsof de ‘raadgever’ beschikt over verborgen informatie die voor anderen 
ontoegankelijk is. Voor degene met de gezondheidsklachten komt dit snel betuttelend (‘het valt 
eigenlijk allemaal best mee’) en/of belerend (‘als je dat doet, wordt alles weer beter’) over.

Grip

Mensen begrijpen dan misschien niet wat het is om altijd ziek te zijn, ze weten maar al te goed 
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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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dat ziek zijn niet leuk is. Daar komt vaak bij dat je als buitenstaander wil laten zien dat je meeleeft 
met de ander. Je probeert, bewust of onbewust, grip op de situatie te krijgen. Niet alleen voor de 
ander, maar ook voor jezelf. Mensen worden namelijk niet graag geconfronteerd met hun eigen 
sterfelijkheid of imperfectie. Met een ‘advies’ probeert de ‘raadgever’ de situatie ook voor zichzelf 
behapbaar te maken.

En het gaat zelfs verder dan dat. De ‘adviseur’ plaatst zich boven de situatie, waardoor hij of zij 
controle krijgt over de situatie, die van de zieke en die van zichzelf. Soms speelt bewust of onbe-
wust schuldgevoel mee (omdat zij wel gezond zijn en jij niet), en dat moet gesust worden – een 
natuurlijke reactie op dingen die we niet kennen. Het helpt alleen niemand verder.

Begrip

Het achterliggende doel van goedbedoeld advies is beide partijen zich beter te laten voelen, maar 
het resultaat is dat één persoon zich gerustgesteld voelt en de andere niet. Natuurlijk kun je het 
langs je heen laten gaan, maar dan loop je het risico dat de andere partij je de volgende keer weer 
trakteert op een mogelijke, door jou over het hoofd geziene remedie voor je kwaal.

Beter is het om de ‘adviseur’ mee te nemen in jouw situatie. Vertel wat er met je is, wat dat inhoudt 
en hoe je je voelt. Laat blijken wat de ‘goede raad’ met je doet. Jij wilt begrip, geen adviezen. 
Degene die het beste weet hoe het met je gaat, ben je zelf. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om 
jouw situatie uit te leggen, maar wees daar dan gewoon eerlijk over en zeg het als je daar geen 
zin in hebt. Laat goedbedoelde adviezen niet het probleem worden!
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Vala blogt over haar leven met MS

‘Als je jong bent denk je dat je onkwetsbaar bent’

Vala van den Boomen blogt over haar leven op het platteland, over haar zorgintensieve 
kinderen en sinds een jaar of wat ook over haar MS. MSzien sprak met deze actieve blog-
ster, die soms heel wat over zich heen kreeg door haar uitgesproken schrijfstijl en contro-
versiële onderwerpen.

Door: Marja Morskieft

Anna-Marie Janssen for Me-To-We & VGZ

Vala van den Boomen (Amsterdam, 1982) is een druk-
bezette vrouw. Ze voedt twee speciale kinderen op: een 
zoontje met het syndroom van Asperger en een dochtertje 
met een onbegrepen chronische darmaandoening. Ze is 
zwanger van een derde koter; het is daarom een wonder 
dat ze tijd heeft om over dit alles uitgebreid te schrijven 
in haar blogs. Toch doet ze dat fulltime: op een blog voor 
ouders met jonge kinderen (me-to-we.nl) en een over de 
psyche (mynd.nl).

Ze werkt als zelfstandig tekstschrijver met een eigen bedri-
jf, is redacteur bij Balans, de oudervereniging voor kinder-
en met leer- en gedragsstoornissen en actief bij de Sticht-
ing Lotje & Co voor ouders met zorgintensieve kinderen. 
Nogal een beweeglijk leven: na de studie journalistiek in 
Zwolle, Europese Studies in Amsterdam en werken bij de 
publieke omroep, woonde ze drie jaar in de Verenigde 
Staten, waar ze moeder van twee kinderen werd. Verhu-
izen doet ze veelvuldig: van stad naar platteland en terug. En dan heeft ze ook nog eens te horen 
gekregen dat ze MS heeft. Hoe doet ze dat: moederen met MS én fulltime schrijven?

Gewend aan medische trajecten

Vala was al bekend met de zorg voordat ze zelf patiënt werd. Ze is vaste klant in het kinderzieken-
huis en bij de kinderpsychiater voor haar zoon en dochter. ”Ik had geen angst voor het medische 
gebeuren, daar was ik al aan gewend en er voortdurend op gericht zoveel mogelijk informatie te 
verkrijgen,” vertelt ze over de periode in 2014, waarin ze na een tijdlang vermoeidheids- en andere 
klachten als pijn en tintelingen de diagnose MS kreeg.

“Voor mijn kinderen vond ik die medische trajecten veel erger. Ik had MS, prima. Maar ik vroeg me 
wel af hoe ik mijn leven verder ging leven.” Ze kende MS niet. “Ik dacht aan een hersenbloeding.” 
Na een MRI en een lumbaalpunctie bleken er MS-laesies te zijn. Al googelend zocht ze ook infor-
matie op MSweb.nl.

Veranderingen
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Veel leesplezier! 
 
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 
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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!

Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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Gewend aan snel leven en denken en aan veranderingen, was dit toch wel even wennen. In 
sommige opzichten is haar leven veranderd, constateert ze: “Ik ben sneller moe op mijn werk, heb 
vaker pijn. En ik draag dat schrikbeeld met me mee: hoe moet dat met mijn kinderen? Kom ik in 
een rolstoel?” Ze ging bewuster leven, gezonder eten.

Haar neuroloog stelde haar wel gerust; er zijn veel voorbeelden van mensen met MS die goed 
functioneren en jarenlang nauwelijks achteruitgang ervaren. Maar toch: “Kwetsbaarheid is in mijn 
leven geslopen. Als je jong bent denk je dat je onkwetsbaar bent…” Ze schreef er een prachtige 
blog over: Pluk de dag!(2)

Moeder met MS

Is ze een andere moeder geworden nu ze zelf ook chronisch ziek is? Vala: “Nou nee, ik besef wel 
dat ik moet doen wat ik wil doen, niets uitstellen. Ik ben me meer bewust van de tijd die ik door 
kan brengen met mijn kinderen, de momenten dat ik bijvoorbeeld in de speeltuin met ze van de 
glijbaan kan. Want wie weet kan dat over een tijdje niet meer, dan wil ik er nu wel van genoten 
hebben.” Opeens, plotseling, zat ik op de klok, schrijft ze hierover in haar blog ‘Pluk de dag’.

Had ze kinderen gekregen als ze van haar MS had geweten? Vala: “ Ik denk niet dat het een rol 
had gespeeld; ik krijg nu tenslotte ook weer een baby. Misschien was het anders geweest als ik 
iets had gehad dat zonder twijfel een naar beloop zou hebben. Over MS is gewoon zo weinig te 
zeggen. Voor hetzelfde geld kan ik de rest van mijn leven nog gewoon alles doen met mijn kinder-
en.”

Haar dagelijks leven gaat z’n gewone gang. “Mijn zoon bezoekt het speciaal onderwijs, mijn doch-
tertje is regelmatig ziek, ik werk full time en probeer mijn tekstbureau op te bouwen. Mijn zoon 
ontwikkelt zich nog steeds. We hebben een heel moeilijke tijd gehad voor er een diagnose was.
Toen eenmaal duidelijk werd dat hij autistisch was voelde ik opluchting, omdat ik zijn gedrag kon 
plaatsen. Hij zocht als baby al geen contact met mij, heel verdrietig. Maar zelfs daarin groeit hij: hij 
kwam me laatst spontaan knuffelen. Beide kinderen blijven echter zorg nodig hebben. Het scheelt 
trouwens wel dat ik een stabiele periode in lijk te gaan.”

Controversiële onderwerpen

De naam Vala is door haar ouders uit een Fins sprookjesboek gehaald: daarin is Vala een goede 
heks. Die naam doet ze eer aan. “Ik ben niet van plan ergens doekjes om te winden” Haar blogs 
hebben inderdaad een pittige schrijfstijl, en lokken soms negatieve reacties uit om haar onver-
bloemde meningen.

Vala: “Je kunt beter over IS schrijven dan over het moederschap! Dat kan me toch een agressie 
oproepen. Van alle kanten krijg je te horen dat je een slechte moeder bent, of zelfs verwensingen. 
In het begin las ik dat allemaal, en werd ik er naar van. Nu probeer ik me ervoor af te sluiten. Het 
is vaak ‘veel geblaat, weinig wol.’”

Ze kreeg ook heel wat over zich heen toen ze een kritische blog over borstvoeding schreef, bli-
jkbaar een taboe-onderwerp. “Ik moet een dikke huid kweken” concludeerde ze nuchter in een 
interview met het Algemeen Dagblad.

Wat is haar toekomstdroom? “Mijn heilige Graal is toch wel een boek schrijven!“ Of dat fictie of 
een bundeling van haar blogs moet zijn, weet ze nog niet. Eerst weer moeder worden.
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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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Van de redactie

Langzaam maar zeker zijn we het jaar 2017 ingerold. Nou ja, langzaam, de redactie van MSzien heeft 
haar eerste vergadering in 2017 er al weer opzitten. En terwijl ik dit schrijf, staat nummer 2017-01 al 
aardig in de steigers.

Cartoon verkiezingenOndanks een fikse longontsteking heeft hoofdredacteur Marja Morskieft, samen met 
haar redactie, een mooi nummer weten samen te stellen. Maar een artikel van haar hand zit er dus helaas 
niet in. Beterschap Marja!

Met het oog op de verkiezingen vroeg MSzien de elf grootste politieke partijen hoe zij de positie van 
mensen met een handicap denken te gaan verbeteren. Nederland heeft er bi-
jvoorbeeld tien jaar over nagedacht voordat zij het VN Verdrag Gelijke Rechten 
voor mensen met een handicap ratificeerde. Welke plannen hebben de partijen 
om van die ratificatie een succes te maken? De meeste partijen denken daar 
nog steeds over na! Slechts vier politieke partijen gaven uiteindelijk antwoord.

Daarop besloot Marjolein van Woerkom om Jan van Amstel, sinds een half 
jaar voorzitter van de MS Vereniging, te interviewen en hem te vragen hoe hij 
aankijkt tegen die respons van – slechts vier – politieke partijen. Op het ant-
woord van Jan van Amstel hoefden we gelukkig niet lang te wachten.

De 1000 gezichten van MS

Onze betrekkelijk nieuwe redacteur Femke Verhoef wil graag ‘gewone’ mensen 
met MS interviewen en bij wijze van spreken de ‘1000 gezichten van MS’ laten 
zien. In het vorige nummer sprak zij met Fardau Boxum, dit keer komt Frank Visser aan het woord.

Het deed me denken aan vroeger. Toen ik net MS had, heb ik een aantal jaren in de redactie van de 
MenSen gezeten. In die tijd, eind jaren ’90 denk ik, maakten we een keer een speciaal nummer met de 
naam: ‘De 1000 gezichten van MS’! Mensen met MS konden hun foto opsturen met een klein verhaaltje 
over zichzelf erbij. Het werd een mooi nummer! Kon het nu helaas niet zo snel terugvinden maar het moet 
nog ergens te vinden zijn.

MS-onderzoek in Nederland

Tien jaar geleden begon Raymond Timmermans met zijn serie ‘MS-onderzoek’ in Nederland. Een serie 
over hooggekwalificeerd onderzoek van de diverse universitaire MS Centra in Nederland. De serie startte 
met een interview met de eerste MS-Professor in Nederland, prof.dr. Chris Polman, oprichter van het MS 
Centrum VU MC. Vandaag verschijnt artikel nummer 42, een interview met prof.dr. Paul van der Valk, de 
eerste hoogleraar pathologie in deze serie én een ‘man met een missie’.

Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
een stel buurtbewoners kregen voor de ‘WhatsAppgroep Pieters Jas’. Pieter heeft MS en kan zelf zijn jas 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
helpen. Hoe simpel kan iets zijn. Veel leesplezier!
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Met in dit nummer: 

• Enkele moeilijke onderwerpen (van de redactie) 
• Groningen op zoek naar herstel myeline 
• De wilsverklaring: je laatste wensen 
• Neem maar aan dat mijn ziel vrede heeft 
• Later als ik groot ben… 
• Met de MSmonitor houdt Annelies Stellinga het 

leven beter onder controle 
• Seks en MS 
• MSPV Twente al 35 jaar actief! 

 2015 

 2 

Met dit nummer:

• Dood spoor wijst weg naar MS
• Belangenbehartigers zijn te passief
• 1000 gezichten - Frank Visser
• Volhardende verandering
• Applausje voor de vriendelijkheidspartij
• Award voor mantelzorg

2017

1
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