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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

Beste lezer,

Het jaar loopt ten einde en deze MSzien is alweer het vierde nummer van dit jaar.  De redac-
tie heeft er met veel enthousiasme aan gewerkt.

Mijn bijdrage aan de MSzien’s is altijd heel bescheiden. Vier keer per jaar komt de hele redactie 
bij mij thuis vergaderen en lunchen. Ik praat dan mee over de inhoud van het volgende nummer 
en wacht vervolgens rustig af. Hoofdredacteur Marja Morskieft heeft de taak om te zorgen dat de 
schrijvers en illustratoren op tijd ‘leveren’.

cartoon Guido BootzEn…  ‘geleverd’ is er! Lees bijvoorbeeld het mooie portret van Maxim Wer-
muth, die ‘de liefde voor kunst en cultuur met de Indische paplepel kreeg ingegoten’. Maxim voor-
ziet zowel de MSzien als vele andere teksten op MSweb van prachtige beelden.

Ook krijgen we weer eens een inkijkje in één van de regio’s van de MS Vereniging: de zeer actieve 
regio Haarlem bij monde van Amunda van Stenis.

Wetenschap

Wederom een mooie bijdrage van Raymond Timmermans in zijn grote serie Wetenschap; Onder-
zoek in NL. Het artikel laat ons uitgebreid kennismaken met de onderzoeker Joost Smolders. Maar 
we leren ook veel over zijn onderzoek naar vitamine D.

Een min of meer vergelijkbare combinatie van ‘kennis over’ als ‘kennismaken met’ tref je aan in 
de column van Hanneke Hulst. Dankzij Hanneke is het onderwerp ‘cognitie en MS’ duidelijk op de 
kaart gezet in Nederland en door haar columns leer je Hanneke ook steeds beter kennen.

Verder komen er twee niet al te gemakkelijke onderwerpen aan bod. Een wetsvoorstel van D66 
over donorregistratie, inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Jolette van Eijden legt het 
ons echter prima uit. Het andere ‘moeilijke’ onderwerp vind ik ‘de Hackaton’.  In mei was er al een 
Hackaton;  in november opnieuw eentje. Ditmaal een ‘Europese Hackaton’. En ik lees dat daar 
volgend jaar een vervolg op komt, dus het moet echt wel de moeite waard zijn!

Vrijwilligers

MSweb bestaat uit veel meer vrijwilligers dan de redactieleden van MSzien. Eén keer per jaar 
komen alle vrijwilligers van MSweb en MSkidsweb bij elkaar. Nou ja, alle… dat zijn er wel héél 
veel (meer dan 60!) en bovendien wonen we erg verspreid over het land.

Hoe dan ook, eenmaal per jaar, vaak in de herfst, organiseert de MSweb-redactie een lunch. Wil 
je meer lezen over onze jaarlijkse lunch? Kijk dan op de pagina Organisatie >> Wie zijn wij.

Veel leesplezier.

Nora Holtrust

Hoofdredacteur
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‘Extra vitamine D heeft meetbaar effect’

MS-onderzoek in Nederland (41); dr. Joost Smolders:

Nederland kent hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Gestimuleerd door de eerste MS-pro-
fessor, dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien bijna tien jaar geleden deze artike-
lenserie. Sindsdien kwamen hier vele medische deskundigen voorbij. Globaal te verdelen 
in onderzoekers naar de diepste oorzaken van de ziekte en dus naar mogelijkheden die te 
voorkómen, en wetenschappers op zoek naar reparatie. Enkelen daartussenin, vooral speu-
rend naar buitengewone hulp- en bestrijdingsmiddelen. Tot die categorie behoort dr. Joost 
Smolders.

Door: Raymond Timmermans

“Sommige mensen met multiple sclerose zullen beslist baat 
hebben bij supplementen vitamine D. Het effect is namelijk 
meetbaar. Op zogeheten MRI-scans bijvoorbeeld bij mensen 
die al een jaar lang aan de ontstekingsremmer interferon 
bèta zijn”. Dat zegt dr. Joost Smolders. Hij geldt als bij uit-
stek deskundig als het gaat om de relatie tussen vitamine D 
en multiple sclerose.

Maar hij beklemtoont meteen dat van vitamine D nou ook 
weer geen wonderen zijn te verwachten. Bovendien gebeurt 
het voorschrijven niet zomaar onder het motto baat het niet, 
dan schaadt het niet.

“Dat is een dooddoener. Ons ziekenhuis heeft een MS-pro-
tocol. Daarin staat dat het belangrijk is om eerst de vitamine 
D-status van een MS-patiënt exact te meten. Alleen dan kun-
nen we zo nodig toevoeging, suppletie zoals wij dat noemen, van D adviseren. Zo doe ik het dus”. 
Waarbij hij inmiddels de keus heeft uit tal van vitamine D-preparaten. “Zolang het maar vitamine 
D3 is, de vorm die je ook in de huid aanmaakt”.

Joost Smolders (*1983) is arts-assistent neurologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
(CWZ) in Nijmegen. Een van de 74 algemene streekziekenhuizen in Nederland. Een opleid-
ingsziekenhuis. Geen kleintje: 4000 medewerkers. Hij volgt er een voltijds-opleiding tot neuroloog. 
Wat in de praktijk neerkomt op een volledige werkweek als ziekenhuisarts, inclusief avond- en 
weekenddiensten. “De tijd die ik over heb besteed ik aan onderzoek”.

Dat laatste doet hij al sinds 2007, dus nu zo’n tien jaar. Achtereenvolgens bij het Universitair 
Medisch Centrum van Maastricht, het Herseninstituut in Amsterdam, maar ook het St. Antonius 
ziekenhuis in Nieuwegein, het Universitair Radboud Medisch Centrum in Nijmegen en nu dus het 
CWZ. Schreef intussen al mee aan vele tientallen onderzoeksrapporten waarvan in meer dan der-
tig het verband tussen vitamine D en MS ter sprake komt. Gaf er ook in het buitenland geregeld 
verhandelingen over, van Gothenborg tot Barcelona.

Niet afgerond
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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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Hij haast zich om te zeggen dat zijn onderzoekerswerk naar de rol van vitamine D bij MS nog 
niet is afgerond. “Zeker; we zien dat vitamine D beslist iets doet op het afweersysteem en in de 
hersenen van mensen die MS hebben. Zo hebben we twee groepen patiënten naast mekaar gezet 
waarvan er één extra vitamine D kreeg en de ander niet. Bleek bij de eerste groep na 48 weken 
het aantal afwijkingen in de MRI-scan ongeveer 30 procent minder dan bij de MS-patiënten zonder 
extra vitamine D. Dat is toch wel iets dat wij als dokters heel belangrijk vinden. Maar het verhaal 
is nog niet sluitend. Ga ik met anderen binnenkort over publiceren en kan ik dus nu nog niets over 
zeggen. Komend voorjaar komt er waarschijnlijk meer nieuws”.

Forum van MSweb

Vitamine D is onder mensen met MS al sinds jaren veelbesproken. Bijvoorbeeld op het digitale 
Forum van MSweb, in een aparte onderwerp-groep. Sommigen van hen gebruiken buitenlandse 
rapporten als bevestiging van hun zekerheid, anderen juist als onderstreping van hun twijfels.

Moeilijk te geloven immers dat zoiets simpels als vitamine D – door de zon volop aanwezig in 
groente en fruit en vooral vette vis – van betekenis kan zijn voor een ingewikkelde ziekte als MS. 
Joost Smolders: “Dat is een misverstand. Vitamine D is weliswaar niet duur, maar geen simpele vi-
tamine. We kennen vitamine D natuurlijk vooral als bottenvormer. Daarom kregen 
we het extra toen we klein waren.

Maar we weten sinds enige tijd dat vitamine D ook een andere, algemenere rol 
heeft bij heel wat biologische processen in het lichaam, zodat je je kunt aanpas-
sen aan invloeden waaraan je wordt blootgesteld. Vitamine D wordt namelijk 
omgezet in een molecule die wat de functie en effecten betreft erg lijkt op voor 
veel mensen met MS bekende middelen als prednison en geslachtshormonen”.

Steun van apothekers

Opmerkelijk is dat de voorstanders steun krijgen van apothekers. Zo zegt de 
website van de apothekerscombinatie BENU – voorheen Mediq – zich te baseren 
op onderzoek van de universiteit van Oxford met het advies aan vooral zwangere 
vrouwen om supplementen met vitamine D te nemen, omdat dat de kans verkleint 
dat het kind multiple sclerose ontwikkelt.

Joost vindt dit iets te kort door de bocht. “Te generaliserend, te ongenuanceerd. 
Een Zweedse groep heeft laten zien dat genen die voorspellen hoe hoog je vita-
mine D-status is, ook het risico op MS voorspellen. Maar dat is niet het hele ver-
haal. Ik denk dat het probleem bij MS primair is dat het afweersysteem niet goed 
is opgevoed, niet goed in toom wordt gehouden. Dat afweersysteem trekt ten 
onrechte de hersenen en het ruggenmerg binnen en zorgt daar voor ontsteking. 
Dat proces valt niet zomaar met vitamine D te stoppen. De vraag is bovendien 
nog steeds, voor wie precies welke doseringen doeltreffend zijn. Die antwoorden 
komen er wel, maar we kunnen niet alles tegelijk”.

Evenaar

vitamine DSterke vermoedens van een verband tussen MS en vitamine D zijn 
er allang. Zo is eind vorige eeuw geregistreerd dat  MS opvallend veel vaker 
voorkomt in landen die verder van de evenaar liggen, landen met minder zon 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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minder D dus. In Nederland is de redenering over een verband tussen vitamine D en MS pas goed 
gevoed door de benoeming van dr. Raymond Hupperts tot MS-professor aan het Maastricht Uni-
versitair Medisch Centrum. In de rede waarmee hij zijn ambt op 24 april 2009 aanvaardde, legde 
hij een bijzonder accent op toenemende aanwijzingen dat er een omgekeerde relatie bestaat 
tussen de hoeveelheid zonlicht en de ernst van MS. Zie daarover aflevering 11 van deze onderzo-
ekserie.

Ook toen al speelde Joost Smolders een belangrijke rol. Prof. Hupperts noemde hem in zijn 
toespraak de bezielende kracht achter het Maastrichtse vitamine D-project. Joost: “Ik ben trou-
wens nog steeds bij het werk van Hupperts’ groep betrokken”. Zo onderzoekt hij nu met drs. Linda 
Rolf uit dat team waarom een vitamine D-suppletie de afweerrespons tegen het Epstein Barr-virus 
onderdrukt.

Testtraject SOLAR

In aflevering 22 van deze serie kwam het thema terug. Toen bij monde van dr. Lizette Ghazi-Viss-
er, in dienst van de wetenschap bij de farmaceut Merck. Zij zag kans een heel Europa omvattend 
testtraject uit te zetten met een vitamine D- preparaat. Codenaam: SOLAR.

Over Joost Smolders zegt zij: “Weet enorm veel over vitamine D. Kan uit de losse pols een scala 
aan informatie benoemen. Is creatief en bevlogen. Vrolijke persoonlijkheid bovendien”. Kenmerken 
die ook in zijn huidige werkomgeving terug te horen zijn. “Zeer betrokken ook bij zijn patiënten”.

Brabander van geboorte – Tilburg; getrouwd, twee zoons. Tamelijk lange man – “een meter 89 
om precies te zijn ”. Forse bos haar, blauwe ogen, brede lach. Zachte G. Nu 33 jaar en daarmee 
de op een na jongste in deze onderzoekserie; negen dagen ouder dan recordhouder dr. Hanneke 
Hulst, neurowetenschapper aan het VUmc Amsterdam.

Joost studeerde algemene geneeskunde aan de universiteit van Maastricht tussen 2001 en 2007. 
“Als student heb ik toen bij Raymond Hupperts aangeklopt om een onderzoekstage naar MS te 
gaan doen. Zo zijn we met het vitamine D-onderzoek begonnen. Ik ben Raymond nog steeds 
dankbaar voor zijn mentorschap”. Het werd de opstap naar zijn doctorstitel in 2011. Behaald met 
een onderzoek onder een kleine 300 mensen met MS, waarbij hij voor het eerst optekende dat er 
een verband is tussen de ziekteactiviteit van MS en de status van de vitamine D in het lichaam. 
Dat een slechte vitamine D-status vaak gepaard gaat met een grote terugval-activiteit.

Zorg combineren met onderzoek

Mensen met neurologische problemen en vooral mensen met MS hebben sindsdien zijn bijzon-
dere belangstelling gehouden. Reden voor hem om zich verder te bekwamen in de neurologie. 
Met het vaste voornemen de directe zorg aan mensen met MS te blijven combineren met onderzo-
ek.

“Ik denk dat het trouwens voor elke onderzoeksgroep goed is om ook iemand in de gelederen te 
hebben die in het ziekenhuis met patiënten bezig is. MS is uiteindelijk geen ziekte van proefdieren 
maar van mensen, vaak heel jong. De uitdaging is te proberen klachten naar behandelingen te 
vertalen. Met onderzoek kan ik dan op bepaalde zaken inzoomen. Zoals ik er nu in sta wil ik beide 
rollen ook over twintig jaar nog steeds vervullen”.

Als het om vitamine D gaat niet bepaald een van de weinige onderzoekers. Nog begin 2015 haal-
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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 

Maart 2017, nummer (Jaargang 16) Pagina 2

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
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de Tessel Runia aan het MS-centrum van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam de doc-
torstitel met een onderzoek waaruit blijkt dat lage vitamine D-waarden samenhangen met ver-
hoogd risico op aanvallen van MS. En tot in de verste uithoeken in de wereld zijn wetenschappers 
ermee bezig. Zo loopt er op dit moment een onderzoek in Tasmanië naar de vraag of met vitamine 
D de overgang van een eerste aanwijzing van MS naar verder verloop is tegen te houden.

Voorlopig zal het ook bij Joost Smolders blijven gaan om vitamine D. “Al bewijst het SOLAR-pro-
ject, gecombineerd met een aantal beschouwende studies uit de Verenigde Staten, dat er met vi-
tamine D soms heel wat gebeurt bij mensen met MS… En lijkt het zinnig om patiënten die aan het 
begin van hun ziekte staan met vitamine D te suppleren… We weten bijvoorbeeld nog niet hoeveel 
vitamine D iemand met MS eigenlijk zou moeten nemen ter verbetering van de situatie”.

Hoorn en ukulele

Of hij tussen alle studie door nog veel zal toekomen aan zijn hobby muziek valt te betwijfelen. 
“Daar is de laatste jaren wat de klad ingekomen”.

In zijn Maastrichtse tijd speelde hij hoorn bij de Koninklijke Harmonie van Heer en het Universite-
itsorkest. “Mijn vrouw heeft me bij het bereiken van mijn doctorstitel een ukelele cadeau gegeven. 
Maar ook daar kom ik nauwelijks aan toe”.

Toch zit hij er niet zo mee. Als kind wilde ik wel muzikant worden, maar ik ben blij dat mijn ouders 
een carrière in een andere richting hebben aangemoedigd”.
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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 
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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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Maxim, beeldbepalende vrijwilliger

“Ik vind het leven te bijzonder om er niets van te maken”

Maxim Wermuth kreeg de liefde voor kunst en cultuur met de Indische paplepel ingegoten: 
zijn moeder nam hem vaak mee naar musea en culturele evenementen. Dat hij cineast en 
fotograaf werd is dan ook geen verrassing. Hij zet zijn talenten nu in voor MSweb, met 
fraaie foto’s die vaak een humoristische kijk op de wereld geven. Ze dragen ertoe bij dat de 
website een lust voor het oog is, en – zoals een mede-blogster zegt – blogs en columns een 
‘vrolijk nootje’ krijgen.

Door: Marja Morskieft

Maxim Wermuth (Utrecht, 1983) nodigt me uit in een 
klein wokrestaurant in hartje Utrecht, zijn geboortestad 
en woonplaats. “Een Indo en eten, dan weet je het wel!” 
Gulle lach. En nog voor de tjap tjoy met tofu op tafel 
staat, barst hij los.

Zijn voor-voorouders kwamen uit Duitsland, Zwitserland 
en Indonesië; zijn ouders zijn allebei in Jakarta (Indo-
nesië) geboren en als baby naar Nederland gekomen. 
Tot zijn 6e in Zuilen gewoond, een volkswijk in Utrecht, 
daarna tot zijn 26e in Nieuwegein.

Liefde voor beeld en cultuur

“Als kind was ik al bezig met beeld. Mijn moeder nam 
me vaak op sleeptouw naar musea en culturele even-
ementen. Op de basisschool vertelde ik altijd bij het 
kringgesprek waar ik nu weer naar toe was geweest- als 
enige.”

Na de MAVO volgde Maxim Wermuth het Grafisch 
Lyceum in Utrecht en bekwaamde hij zich in multimed-
iavormgeving. Maxim: “Dat was de tijd van mijn leven! 
Elke dag een feest, veel geleerd, veel plezier gemaakt.” 
Maar omdat hij ook geïnteresseerd was in videokunst  en film vervolgde hij zijn opleiding aan de 
Willem de Kooning  Academie in Rotterdam, daar met de specialisaties audiovisual design en fo-
tografie. Zijn afstudeerwerk is een documentaire over een radiomaker met een bijzonder verhaal: 
hij draait muziek voor ziekenhuispatiënten.  Geen week zonder zaterdag * werd afgelopen zomer 
door de VPRO uitgezonden.

Een cineast met kwaliteiten, die voor MSweb werkt! Hoe komt dat zo?

Opluchting

“Mijn MS was achteraf gezien in mijn puberjaren al actief. Elektrische schokken in mijn schouder; 
ik kon slecht tegen stress. Maar het echte begin was een oogzenuwontsteking, ik was toen 29. 
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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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Heel klassiek: de oogarts zag niets. Maar omdat het gezichtsveldonderzoek (Vep) afweek, ver-
wees hij me naar een neuroloog. Intussen had ik ook loopproblemen en gevoelsstoornissen. Ik 
kon niet meer rennen! De tram niet meer halen.

De neuroloog deelde mee dat hij aan MS dacht. Dat kende ik alleen van de vrouw van Job Cohen. 
Ik ging het onderzoekstraject in en door mijn hoofd speelde van alles: is het een tumor, of zelfs 
ALS? Een vreselijke tijd. Ik hoopte onderhand dat ik ‘gewoon’ MS had.

Mijn ouders waren erg betrokken, ik woonde ook tijdens de onderzoeksperiode weer bij hen. Ze 
steunden me, misschien ook omdat ze maar al te goed weten wat het is om met een handicap te 
leven: mijn zusje Dewi –betekent godin-, anderhalf jaar ouder, heeft het Downsyndroom. Bovendi-
en zijn we een Indisch gezin: de familieband is heel hecht.

Op Wereld MSdag 2013 kreeg ik de diagnose van de neuroloog. Ik zag ik in de wachtkamer al-
lemaal posters hangen: ‘U hebt MS, wat nu?’ Gek genoeg was ik opgelucht, mijn ouders waren 
echter erg aangedaan. Mijn eerste vraag was: ‘Mag ik wel kinderen krijgen?’ De neuroloog vertel-
de dat dat geen probleem was.

Steen met tekstThuisgekomen zag ik een steen liggen op de kast met een citaat van John Len-
non: Life is what happens to you while you’r busy making other plans.** Dat is het precies, dacht ik 
toen. Mijn leven wordt anders.

Brusje

Ik ben een ‘brusje’,  broer van een zus met een beperking. 
Ik weet dus dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Daar-
om voelde ik misschien geen paniek. Gevaar is wel dat ik 
mijn MS bagatelliseer.

Dewi speelt een belangrijke rol in mijn leven. Haar 
bestaan heeft mij gemaakt wie ik ben, hoe ik in het lev-
en sta. Ik ben er veel empathischer door geworden. Als 
afstudeerproject bij het Grafisch Lyceum maakte ik de film 
Een zus als Dewi.

Al tijdens mijn studie had ik tussen mijn werkprojecten 
door (bij  tv- en productiemaatschappijen) een bijbaant-
je bij de beddencentrale van een ziekenhuis. Dat kan ik 
natuurlijk niet meer. Maar ook mijn eigen werk als cineast 
– veel onregelmatigheid, veel prikkels, lange dagen – kan 
ik niet meer aan.” Hij vertelt het luchtig, alsof het niet een 
aardverschuiving in zijn bestaan was, maar een logische 
opeenvolging van gebeurtenissen.

MSweb

“Ik ontdekte MSweb op internet, ze zochten een fotograaf. Dat was een cadeautje! Alles wat ik 
geleerd heb kon ik toepassen bij MSweb. Ik ontmoette er leuke en lieve lotgenoten, sloot vriend-
schappen. “ Trots kondigt hij een gezamenlijk project met MSweb-bloggers Gisèle en Marijn aan: 
een videoproject over ‘pijnlijke momenten’. Titel: Het is me toch wat! Sinds kort op MSweb, in de 
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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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rubriek Beeld & Geluid.

“Wat ik mis is dat ik niet meer kan fietsen. Dat ik niet meer impulsief de stad in kan. Ik loop met 
krukken, kan geen drukte aan. Maar er komt iets anders voor in de plaats. Kleine dingen worden 
belangrijk- ik kijk ook beter- zie bijvoorbeeld een vriendelijke groet van zomaar een voorbijganger. 
Ik heb meer oog voor kwetsbare mensen. Ik ben niet de enige!

De MS heeft invloed gehad op mijn werk. Het hele traject, alles wat ik heb meegemaakt: de onze-
kerheid, het onderzoek, de diagnose, de acceptatie (nooit!) is één grote film. Ik had zo’n documen-
taire willen maken, maar nu ben ik zelf de hoofdrolspeler.

Ik moest mijn toekomstplannen bijstellen, maar ik vind het leven veel te bijzonder om er niets van 
te maken! En ik weet ook zeker dat er nog mooie uitdagingen op mijn pad komen. Zo wil ik graag 
een gezin stichten. En ik zou ook een documentaire willen maken over een MS-er die positief in 
het leven staat, net zoals ik” besluit Maxim met een grijns.

De tjap tjoy is op, Maxim verbaast zich over de eetlust van de verslaggever. Maar ja, het was ook 
een bijzonder smakelijk gesprek.
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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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Keep your eyes on the road

Column Hersenwetenschapper Hanneke Hulst

Het is zaterdagmiddag, zonnestralen schijnen ons huis binnen. Terwijl Keane uit de radio 
schalt, gaan mijn gedachten terug naar mijn promotie. Het is vandaag precies twee jaar ge-
leden dat ik mijn proefschrift verdedigde. Een van de mooiste dagen in mijn leven.

Met een glimlach denk ik terug aan deze dag: de zenuwen en spanning toen ik ’s ochtends op-
stond (wat me eerder deed huilen dan lachen overigens) en daarna het euforische gevoel dat ik 
had toen het (ineens) voorbij was. Vandaag realiseer ik me hoe snel de afgelopen twee jaar voor-
bij zijn gegaan en wat er allemaal is gebeurd in mijn leven ‘post-promotie’.

Focus

Ongeveer twee jaar geleden startten wij met de eerste cog-
nitieve interventiestudie voor mensen met MS. Dit onderzoek 
loopt nog steeds, maar is zeker niet meer het enige. In het 
VUmc wordt op allerlei manieren gekeken naar hoe we de 
cognitie kunnen verbeteren, o.a. door middel van dans, com-
putertraining en mindfulness. Met hulp van MoveS (www.
moves.ms) zijn wij wereldwijd het eerste cognitieve expertise-
centrum voor mensen met MS geworden.

Er is nog meer veranderd. Een drietal jonge, enthousiaste 
en zeer gedreven onderzoekers heeft zich aangesloten bij 
het onderzoek naar cognitie en cognitieve revalidatie voor 
mensen met MS (te weten Quinten van Geest, Benthe West-
erik en Marijn Huiskamp).

Het is buitengewoon inspirerend om met hen te werken en 
ze te zien groeien als onderzoekers. Het onderzoek gaat niet 
alleen sneller, maar drie knappe koppen buigen zich over 
dezelfde problematiek – wat de kans vergroot op vernieu-
wende inzichten en oplossingen. Het is belangrijk om te re-
aliseren dat er een even groot team simultaan werkt aan het 
begrijpen van cognitie en de rol van hersennetwerken. Onze krachten zijn gebundeld.

Misschien gek om te zeggen, maar ik ben enorm blij met wat er allemaal in gang is gezet op het 
vlak van cognitie en MS. Vergeleken met de start van mijn promotie (2009), toen cognitieve prob-
lemen amper werden herkend als onderdeel van deze ziekte, hebben we met onze onderzoeken 
aangetoond dat cognitieve problemen wel degelijk veel voorkomen en samenhangen met speci-
fieke veranderingen in de hersenen.

We zijn zover gekomen door telkens de juiste onderzoeksvragen te stellen op basis van obser-
vaties bij onze patiënten. Op elk verkregen antwoord volgde weer een nieuwe vraag, en een 
volgende stap naar vooruitgang. Op de achtergrond hoor ik Keane zingen: ‘just keep your eyes on 
the road and nothing can go wrong’*.
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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 
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Maar ga vooral zelf de MSzien lezen want er is nog veel meer in te vinden. Zoals de Mantelzorg-Award die 
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Dat is precies wat wij doen. We focussen op de vragen die op dit moment het belangrijkst zijn 
(the road) en onderzoeken deze zo goed, zo snel en zo groots als het kan. We plaatsen echter 
ook stippen aan de horizon. Die stippen zijn onze doelen voor de toekomst. En terwijl wij vandaag 
onze ogen op de weg houden en de weg volgen die we ingeslagen zijn, kijken we regelmatig op 
naar die stippen. Om ervoor te zorgen dat we de weg niet kwijtraken.

Hanneke Hulst
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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 
niet meer aan doen. Maar als hij een appje naar de ‘groep’ stuurt, komt één van zijn buren hem hiermee 
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Donorregistratie

DONORREGISTRATIE: een nieuw systeem is in de maak

Er is een schrijnend tekort aan donororganen; nog steeds sterven er mensen die gered 
hadden kunnen worden met een orgaan van een donor. Daarom heeft D66 een wetsvoorstel 
ingediend voor een nieuw donorregistratiesysteem. Op 13 september 2016 heeft de Tweede 
Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. Maar wat gaat er nu precies veranderen als ook de 
Eerste Kamer hiermee instemt? En wat betekent dit voor mensen met MS?

Door: Jolette van Eijden

cartoon Guido BootzIedereen die wilsbekwaam is, kan toestemming geven om na zijn overlijden 
zijn organen en weefsels te gebruiken voor transplantatie. Hij kan ook aangeven dat een ander dit 
mag bepalen. Deze beslissingen worden vastgelegd in het Donorregister.

Hierin kun je ook vastleggen dat je géén donor wilt zijn. Als er niets in het Donorregister staat, is 
het nu nog zo dat de nabestaanden de beslissing mogen nemen. Dit staat in de Wet op de or-
gaandonatie die sinds 1998 in Nederland geldt.

Als het wetsvoorstel over het nieuwe registratiesysteem ook door de Eerste Kamer wordt aange-
nomen, krijgt iedere Nederlander ouder dan 18 jaar via de post een verzoek om aan te geven of 
hij wel of geen orgaandonor wil zijn of dat bij zijn overlijden een ander deze keuze mag maken. 
Bovendien kan hij bij een ‘ja’ per orgaan of weefsel aangeven of hij dat orgaan of weefsel wil uit-
sluiten van donatie. In zoverre is er niets veranderd.

‘Geen bezwaar’

De wijziging zit hierin dat wie na meerdere ver-
zoeken nog steeds niet heeft gereageerd, wordt 
geregistreerd als iemand die ‘geen bezwaar’ 
heeft. Hij is daarmee automatisch orgaandonor 
en krijgt hiervan per post een bevestiging.

De aanduiding ‘geen bezwaar’ is iets anders 
dan een ‘ja’. Bij een ‘ja’ hebben familieleden 
geen enkele zeggenschap. Bij ‘geen bezwaar’ 
laat de wet voor familieleden de mogelijkheid 
nog open om aan te tonen dat de bewuste 
persoon echt geen donor had willen zijn en on-
terecht is geregistreerd als donor. Bijvoorbeeld 
omdat de brieven over donorschap hem nooit 
onder ogen zijn gekomen.

Op 4 november 2016 was van 41,5% van de Nederlanders ouder dan 12 jaar vastgelegd of hij wel 
of niet donor wil zijn.

Maar of je uiteindelijk ook donor wordt, hangt van de omstandigheden af. Iemand kan alleen 
organen doneren wanneer hij in het ziekenhuis overlijdt. Bij weefseldonatie is die eis er niet. De 
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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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procedure voor weefseldonatie kan ook thuis, in een verzorgingshuis of in het ziekenhuis worden 
opgestart.

Bij orgaandonatie gaat het om de lever, nieren, longen, hart, alvleesklier en dunne darm, bij weef-
seldonatie om oogweefsel (hoornvlies en oogwit), huid, hartkleppen, grote lichaamsslagaders en 
bot- en peesweefsel.

Beoordeling

Of organen en weefsels van een donor kunnen worden gebruikt, kan een arts pas na onderzoek 
bepalen. Dit doet een arts in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Wanneer een persoon is overleden of wanneer dit op korte termijn wordt verwacht, raadpleegt 
de arts het Donorregister. Dit doet hij als aan de hand van algemene criteria en contra-indicaties 
duidelijk is dat de persoon waarschijnlijk donor zal kunnen zijn. Daarna neemt de arts contact op 
met de familie. Pas als er toestemming is, volgt uitgebreid onderzoek, waaronder bloedonderzoek 
naar overdraagbare ziekten.

Wat meespeelt in de beoordeling is de conditie van de organen, de leeftijd, hoe de persoon is 
overleden en waaraan. Ook stelt de transplantatiecoördinator vragen aan de nabestaanden over 
de leefwijze, rook- en drinkgewoonten, reisgedrag, medicijngebruik en ziekteverleden van de over-
ledene. Met dit onderzoek wordt duidelijk welke organen en/of weefsels geschikt zijn. Er moet in 
elk geval altijd een medisch dossier beschikbaar zijn. Zonder dossier geen transplantatie.

Overigens laat de NTS weten dat slechts één op de 25.000 mensen die positief geregistreerd 
staan in het Donorregister, organen kan doneren na overlijden. De kans dat je daadwerkelijk donor 
wordt is dus niet zo groot.

Bij groen licht worden eerst de organen uitgenomen, daarna kan weefseldonatie plaatsvinden. 
Organen worden zo snel mogelijk getransplanteerd; hart en longen binnen vier tot zes uur, een 
lever binnen 12 uur en nieren binnen 24 uur. De uitgenomen weefsels gaan naar een weefsel-
bank. Daar worden ze bewerkt, bewaard en aangeboden. Weefsels zijn langere tijd houdbaar, veel 
langer dan organen.

MS en orgaandonatie?

Veel mensen met MS vragen zich af of zij zich wel als orgaandonor kunnen registreren. Het ant-
woord is heel simpel: ja! Voor iedereen, MS of niet, geldt dat registreren altijd mag.

Wel wordt er voor mensen met MS onderscheid gemaakt tussen orgaandonatie en weefseldo-
natie. Een donor met MS kan wel organen doneren, maar geen weefsels.

Vanwaar dit onderscheid? Saskia Portegies van de Nederlandse Transplantatie Stichting geeft een 
toelichting: “Bij weefseldonatie kijken artsen kritischer naar mogelijke risico’s voor de ontvanger. 
Dat doen ze om eventuele infectieziekten helemaal te kunnen uitsluiten. Weefseltransplantatie 
verbetert de kwaliteit van leven, maar is niet levensreddend. In die zin is de noodzaak voor trans-
plantatie niet acuut genoeg om risico’s te accepteren.

Organen zijn wél schaars en er overlijden nog steeds patiënten terwijl ze op de wachtlijst staan. 
Het niet transplanteren van de organen zou dan kunnen leiden tot het overlijden van patiënten op 
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de wachtlijst. Daarom kan iemand, ook bij een kans op infecties of overdraagbare ziekten, nog wel 
geschikt zijn voor orgaandonatie.”

Donorschap breder bekeken

Van een heel andere orde, maar zeker zo belangrijk, is donatie voor de wetenschap. We willen 
natuurlijk allemaal graag dat MS uiteindelijk te genezen of te voorkomen is. Heel veel wetenschap-
pers doen daarom op dit moment onderzoek om de geheimen van MS te ontrafelen. Dat doen zij 
door bijvoorbeeld in levende hersenen te kijken met behulp van een MRI-scan.

Maar er gebeurt ook veel onderzoek aan hersenen die mensen na hun dood hebben afgestaan 
voor wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben zich bij leven laten registreren als hersendonor. 
Deze registratie wordt geregeld via de Nederlandse Hersenbank (NHB). De NHB verzamelt 
hersenweefsel en geeft het uit voor wetenschappelijk onderzoek, wereldwijd. De hersendonor 
kan bij de registratie ook nog expliciet aangeven dat hij behalve de hersenen ook het ruggenmerg 
(eveneens van belang bij MS), de cervicale lymfeklieren en de ogen doneert.

Multiple sclerose is een van de speerpunten van de NHB, naast aandoeningen als de ziekte van 
Parkinson, frontotemporale dementie, ziekte van Alzheimer, diverse psychiatrische aandoeningen 
en een aantal chromosoomafwijkingen. Daarvoor zijn niet alleen hersenen nodig van mensen met 
een van deze hersenaandoeningen, maar ook van gezonde mensen voor controle.

Op 26 januari 2016 stonden circa 500 mensen met MS geregistreerd als hersendonor. Tussen 
1985 en 2015 hebben 240 mensen met MS ook daadwerkelijk hun hersenen gedoneerd.

Bij donatie, in welke vorm dan ook, is medewerking van de naaste omgeving heel belangrijk. 
Daarom raadt de NHB aan om ook je naasten mee te nemen in je beslissing om hersendonor te 
worden. Het is niet wettelijk verplicht, maar de NHB ziet graag dat de registratieformulieren mede 
zijn ondertekend door iemand uit de naaste omgeving. Zonder medeondertekening kan de NHB 
geen obductie uitvoeren.

Net als bij orgaandonatie gaat het lichaam bij hersendonatie na het uitnemen van het weefsel 
terug naar de nabestaanden. Het lichaam kan gewoon worden opgebaard, zonder dat zichtbaar is 
dat er weefsel is weggenomen. Hechtingen zitten aan de achterzijde van het lichaam.

Een derde vorm van donatie is het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap. 
In dat geval wordt het lichaam ingezet voor de opleiding van geneeskundestudenten. De 
nabestaanden zullen in dat geval het afscheid zonder begrafenis of crematie moeten organiseren.

Hieronder in figuur 1 zijn de mogelijke combinaties van weefseldonatie in beeld gebracht.

Weefseldonatie na de dood, of het nu voor transplantatie is of voor wetenschappelijk onderzoek, 
draagt direct of indirect bij aan een beter leven voor de zieke medemens. Met het wetsvoorstel 
van D66 voor een actief donorregistratiesysteem hoopt men op dat het aantal donoren zal toene-
men en dat hiermee meer mensen geholpen kunnen worden. Het voorstel zit nog in de schriftelijke 
voorbereidingsfase. Wanneer het plenair in de Eerste Kamer wordt behandeld, is nog niet bekend.
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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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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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Regio’s MS Vereniging aan het woord

Het geheim achter het succes van regio Haarlem

Hoewel de afdeling maar 260 leden telt – waarvan 10 actieve vrijwilligers – staat Haarlem 
bekend als één van de actiefste regio’s van de MS Vereniging Nederland. Regio-coördinator 
Amunda van Stenis doet het geheim achter het Haarlemse succes uit de doeken.

Door: Marjolein van Woerkom

Dit jaar nieuw op de agenda van de Haarlemse afdeling van 
de MS Vereniging: de kennissessies. Voor vier wekelijkse 
bijeenkomsten nodigde de regio verschillende sprekers uit: 
een neuroloog, een revalidatiearts, een MS-verpleegkundige 
en een MS coach. “We wilden al een hele tijd iets doen voor 
mensen die net pas wisten dat ze MS hadden”, vertelt Amun-
da van Stenis. “Dit idee heb ik afgekeken bij de Groningse 
regio en het blijkt ook hier aan te slaan. Het maximaal aantal 
bezoekers was zo bereikt. Volgend jaar gaan we de kennis-
sessies zeker herhalen.”

Diversiteit

Wie kijkt op de agenda van de Haarlemse MSVN, is wellicht 
verbaasd over de vele activiteiten. “We willen sowieso iedere maand iets organiseren”, zegt Van 
Stenis. “Dat kan variëren van een themadag, tot een lotgenotenpraatgroep tot een activiteit die 
niks met MS te maken heeft. Denk aan ons jaarlijkse pannenkoekenuitje. Het hoeft niet altijd uitge-
breid over MS te gaan, mensen willen ook wel eens gewoon informeel met elkaar kunnen praten.”

De diversiteit aan activiteiten en onderwerpen trekt ook weer een grote diversiteit aan mensen, 
merkt ze. “Bij de lotgenotenpraatgroep zitten toch weer andere mensen dan op een themadag. 
Natuurlijk heb je wel altijd een vaste kern, maar ik merk dat op verschillende activiteiten verschil-
lende mensen afkomen. Dat is mooi om te zien, want op deze manier bind je ook weer nieuwe 
mensen aan je.”

Is die diversiteit dan het geheim achter hun succes? “Deels”, stelt ze. “Maar er is meer.”

Nieuwe ideeën

Van Stenis is geen onbekende in de MS-wereld. Ze raakte betrokken als vrijwilliger door haar 
man, die MS heeft. “Hij kon steeds minder gaan doen als vrijwilliger en dus ben ik steeds meer 
gaan doen”, is haar logische verklaring. Het 10-jarig jubileumspeldje heeft ze al een paar jaar 
geleden mogen ontvangen.

Dat ze uiteindelijk regio-coördinator is geworden, was dan ook niet vreemd. “De vorige coördinator 
stopte en het leek mij heel leuk om te doen. Er komen altijd weer nieuwe ideeën bij mij opborrelen 
en het is mooi als ik die vorm kan geven.” Nieuwe ideeën zijn van levensbelang. “Als ik dit werk op 
de automatische piloot  ga doen, dan stop ik ermee”, stelt ze. “Ideeën zijn hard nodig om de regio 
levendig te houden.”
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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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Regio HaarlemDaar heeft ze wel een actieve groep vrijwilligers voor nodig. “Misschien is dat wel 
het geheim achter ons succes”, zegt ze. “Het is een combinatie van een enthousiaste voorzitter en 
bereidwillige vrijwilligers. Samen kunnen we echt veel bereiken.”

Elkaar versterken

Dat samen blijft niet alleen beperkt tot de regio Haarlem. De afdeling werkt veel samen met regio 
Noord-Holland Noord en ook zitten ze steeds vaker met Amsterdam rond de tafel. “Samenwerken 
wordt eigenlijk steeds belangrijker” aldus Van Stenis. “We delen informatie via elkaars website. Ik 
zie dat mensen uit Amsterdam ook ons bezoeken. Op die manier kun je elkaar versterken. Dal-
ende ledenaantallen, het moeilijk kunnen bereiken van jongeren, zijn zaken waar alle regio’s mee 
te maken hebben. Het is goed om daarover te kunnen sparren en van elkaar te leren. Vroeger 
stonden er echt hekjes om regio’s, maar gelukkig worden die hekjes steeds lager.”

Dat is ook wel nodig sinds de MS Vereniging Nederland in 2015 is gereorganiseerd. “We krijgen 
minder steun en moeten onszelf nu bedruipen. Dat is lastig”, geeft ze toe. “Voorheen konden we 
een beroep doen op een landelijk potje, maar nu moeten we zelf fondsen zoeken.”

Het gevolg is onder andere dat de Haarlemse nieuwsbrief niet meer in print verschijnt. “Hoewel 
dat tot veel weerstand leidde, hadden we geen keus. Drukken was gewoon te duur, dus nu ver-
schijnt hij digitaal.”

Om geld te genereren heeft Haarlem wel een werkgroep fondsenwerving opgericht, maar het is 
niet eenvoudig. “We zijn er niet op ingericht. De vrijwilligers hebben hier geen ervaring mee en 
we vissen in een vijver waar heel veel vissers zitten. We hebben nog wel een reservepot waar we 
voorlopig mee uit de voeten kunnen, maar het is toch een sport geworden om alles zo goedkoop 
mogelijk organiseren.”

Sponsoractiviteiten – zoals een scootmobieltocht – organiseren om geld voor de lokale afdeling 
bijeen te brengen hebben ze eerder gedaan, maar nu de landelijke MS Vereniging een speciale 
sponsorpagina heeft opgezet voor komend jaar, is het de vraag wat de regio’s er zelf aan over-
houden.

Meerwaarde

Regio’s MS Vereniging NederlandGelukkig is Van Stenis nog lang niet uitgeborreld. Behalve een 
website en Facebook is ze onlangs ook begonnen met twitteren. Voor 2017 staat er elke maand 
wat op de agenda en ze heeft allerlei nieuwe ideeën. Zo zou ze heel graag een activiteit opzet-
ten voor mantelzorgers. Daar gaat ze over sparren met haar collega’s uit de andere twee regio’s. 
(Noord Holland Noord en Amsterdam) “Wie weet krijgen we iets van de grond. Het is goed om 
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Dat het ledenaantal daalt, demotiveert haar niet. “We hebben een meerwaarde. Elke keer zijn er 
toch weer bezoekers die onze activiteiten waarderen. Soms komen er mensen die ik nog nooit 
heb gezien en dat maakt me erg blij. Dan voldoe je als regio blijkbaar toch aan een behoefte. Dat 
vind ik ook het leuke aan dit werk”, gaat ze verder. “Ik krijg er een hoop energie van als ik het an-
deren naar hun zin kan maken.”
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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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1000 gezichten van MS

Fardau Boxum: “Ik ben zoveel meer dan die MS”

Laatst vroeg ik me af wat ik het liefste lees als het over MS gaat. Iets persoonlijks, over een 
ander met MS. En dan wil ik ook van alles weten over die persoon. Hoe lang is er al een 
diagnose, hoe vaak krijg je een schub, medicatie ja of nee, hoe ga je om met je ziekte. Het 
is voor mij een echte ‘guilty pleasure’ geworden de afgelopen jaren. Ik wil meevoelen met 
degene over wie ik lees, maar ook mijzelf verhouden tot de ander: Heb ik het erger of jij? 
Of misschien valt mijn verhaal wel in het niet bij dat van jou. Over dat soort dingen praat ik 
met  Fardau Boxum – 34 jaar, getrouwd en twee dochters. En net als ik MS-patiënt.

Door: Femke Verhoef

Wanneer ik tien minuten eerder dan afgesproken 
aankom bij haar woning doet een hippe en vlotte 
vrouw de deur open. “Je bent te vroeg!” zegt ze 
lachend. “Maar kom natuurlijk binnen”. Zittend aan 
haar eettafel met een kop koffie begint Fardau- een 
echt Friese naam- aan haar verhaal.

Eind 2011 kreeg ze de diagnose Relaps Remitting 
MS. In mei van dat jaar had ze achteraf bekeken haar 
eerste Schub gehad. “Ik werd wakker met een slap-
end gevoel in mijn benen. Mijn vader was net over-
leden dus ik had veel stress. De neuroloog herkende 
het niet en vond dat ik aan mijn houding moest werk-
en. Terwijl ik heel erg rechtop sta!”. Haar klachten 
verdwenen weer, en aan MS werd niet gedacht. Maar 
toen in november van hetzelfde jaar opnieuw een 
schub volgde, was de diagnose MS snel gesteld.

Geen nadruk

Praten over haar klachten vindt Fardau niet zo nodig; 
ze legt er liever geen nadruk op. Maar als ik aandring 
krijg ik toch een opsomming. “Een oogzenuwontsteking, ontzettend moe, moeilijk kunnen schri-
jven, slecht lopen en een matig evenwicht”. Ze had MS totaal niet zien aankomen en wist ook niet 
wat het was. “Zelfs nu vind ik het nog een worsteling. Als ik ga winkelen moet ik eerst nadenken 
over de bankjes onderweg.   Niet dat ik niet meer kan lopen hoor, want dat lukt zeker wel. Maar ik 
mis het intense en zorgeloze leven voordat ik MS had”.

In september 2014 blijkt dat Fardau borstkanker heeft. En hoewel ook de oude klachten van de 
MS terugkomen verdwijnt de MS op dat moment naar de achtergrond.  “Je bent aan het vechten 
en je bevindt je in een overlevingsstand. Wanneer het gevecht tegen kanker gewonnen lijkt te zijn 
komt dan ineens die MS weer om de hoek kijken. Dat voelt heel gemeen. Ik vind het zo’n lastige 
ziekte. Je moddert maar wat aan en bent nooit stabiel.”

Naar de prullenbak
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Mijn eerste versie van ons interview wordt door Fardau naar de prullenbak verwezen: “Teveel MS 
en te weinig van mijn vrolijke kant”. Dus zit er nog maar een ding op: opnieuw koffie drinken en 
zorgen dat de MS niet de boventoon voert. Fardau: “Ik ben zoveel meer dan die MS. Gelukkig 
zijn veel van mijn klachten hersteld of naar de achtergrond verdwenen en is er ruimte om weer te 
genieten van  familie, vrienden en kennissen.

We hebben bij ons huis een boot liggen. In de zomer vinden we het heerlijk om naar een nabij 
gelegen strandje te varen, voor anker te gaan en de kinderen lekker te laten spelen en zwemmen.  
Ik vind het heerlijk om veel tijd door te brengen met mijn dochters. Beiden hockeyen en dus ben ik 
vaak langs de kant van het veld te vinden.

Daarnaast kan het bij ons thuis zomaar druk zijn. Laatst ben ik maar koekjes gaan bakken met 
mijn dochters en hun vriendinnetjes, want het leek hier wel een instuif. Mijn dochter zei achteraf 
tegen mij dat het net een feestje was. Dat zijn toch heerlijke momenten.”

Restklachten

Als ik Fardau vraag welke restklachten ze heeft, volgt er een flinke lijst. “Nu heb ik last van mijn 
rechterbeen. Veel krachtverlies met een licht heffingsprobleem van mijn voet. Nog steeds heb ik 
dove vingertoppen. Ook de vermoeidheid blijft vervelend. Naar het toilet gaan werd lastiger, maar 
door mijn eetpatroon te veranderen is dat opgelost.  Mijn blaas is wel een zwakke plek. Ook ben 
ik duizelig als ik veel gedaan heb. Voor de MS prik ik Avonex, eenmaal per week. Pas over een 
poosje wordt duidelijk of het geholpen heeft”.

Momenteel werkt ze een dag per week in de kinderkledingwinkel van een vriendin. “Omdat ik het 
heel leuk vind om te doen. Als de kinderen ouder zijn ga ik wellicht meer dagen werken. Voorlopig 
wil ik wat meer gaan sporten, en dan met name lopen. Dat is toch een soort statement voor mezelf 
dat ik niet klein te krijgen ben. Nu heb ik daar – denk ik – ook de rust voor. Wel ben ik continu bez-
ig om balans in de dag te krijgen door rustmomenten in mijn dag te bouwen.”

“Ik heb wel eens gehoord dat ik mijn kop in het zand steek. Niks is minder waar: elke dag denk 
ik wel een keer aan mijn ziekte. Maar ik wil zoveel mogelijk mijn gewone, vrolijke leven leiden, 
met mijn dochters, Reinier en de mensen die ik liefheb. Ik ben weleens naar een lotgenotengroep 
geweest, maar ondanks dat veel mensen daar juist steun uit halen vind ik het soms te confronter-
end. Toch heb ik, net als jij, de behoefte om mijzelf te verhouden tot anderen met MS. Dus ook ik 
lees af en toe wat over mijn ziekte.”
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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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Innovatie toverwoord bij 2e Hackathon

HackAMSterdam: “Human first, illness second”

Op 19 en 20 november vond alweer de tweede hackathon in het teken van MS plaats: Hack-
AMSterdam. Het evenement werd georganiseerd door Sanofi Genzyme, een farmaceutisch 
bedrijf , bijgestaan door partners uit de innovatie- en gezondheidshoek. Aan de hand van 
drie vooraf geformuleerde ‘challenges’ gingen negen teams uit heel Europa te uitdaging 
aan om het leven van mensen met MS makkelijker te maken – en dat in 36 uur.

Door: Marijn de Vries

The World vs.MS

Het was niet de eerste hackathon van dit jaar (de eerste was op 
21 en 22 mei). Wel was dit de eerste Europese hackathon en ook 
was deze hackathon onderdeel van het project The World vs. MS. 
The World vs.MS is een internationale community (gemeenschap) 
van mensen met MS, opgestart door Sanofi. Conny van Iwaarden 
van Sanofi: “Juist omdat de eerste hackaton zo’n groot succes 
was, wilden we teams uit heel Europa de kans bieden om op deze 
manier hun ideeën uit te werken en daarmee nog meer oplossingen 
bedenken om patiënten met MS te kunnen helpen!“

De vorm van een hackathon paste precies bij het project The World 
vs. MS en bij het vinden van een oplossing voor enkele vooraf 
geformuleerde ‘challenges’(uitdagingen). Van Iwaarden:  “Er worden drie problemen gehackt waar 
mensen met MS tegenaan lopen: blaascontrole, koude voeten en mobiliteit. En aan het einde van 
het evenement wordt één team tot winnaar gekozen door de deelnemers.“

Negen teams uit heel Europa gingen de uitdaging aan om in 36 uur met een oplossing te komen 
voor een van de challenges die zijn gebaseerd op wat mensen met MS aangesloten bij The World 
vs.MS als grootste problemen hadden aangedragen..

Naast Sanofi Genzyme en The World vs. MS waren er nog een aantal partijen bij deze hackathon 
betrokken: innovatietijdschrift Wired, MS Ireland en Entrepreneurial Spark.

Innovatie

De focus lag vooral op innoverend denken en het daadwerkelijk in ontwikkeling brengen van de 
bedachte oplossingen. Het programma stond bol van workshops met klinkende namen als ‘Design 
Thinking’ en ‘Business Model Canvas’. De teams werden hiermee aan de hand genomen om tot 
een innovatieve vondst te komen, deze in een korte presentatie (pitch) toe te lichten teneinde hun 
idee verder te kunnen ontwikkelen en uiteindelijk ook aan het grote publiek te kunnen presenteren. 
Het mag duidelijk zijn: hier werd gezocht naar serieuze, toepasbare ideeën.

Het weekend werd geleid door Ian Irving, een ontwerper en innovator uit Engeland die creatief 
marketingbureau Kemosabe mede heeft opgericht. Hij verwoordde het achterliggende idee van 
het weekend treffend: “Human first, illness second”. Oftewel: mensen met een beperking zijn ten 
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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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eerste gewoon mensen. Het is de uitdaging om 
voor deze groep praktische hulpmiddelen te ont-
werpen die naast bruikbaar ook mooi zijn.

En de winnaar is…

Na veel brainstormen en testen werden op 
zondag de pitches gehouden over de ontwikkel-
de ideeën. De teams hadden een minuut voor 
het presenteren van hun oplossing en de tijd 
werd streng bijgehouden. Er was geen tijd om 
uitgebreid verslag te doen van jouw onderzoek 
en resultaten, wat erg lastig bleek. Het doel hi-
ervan was tot de essentie van je idee te komen, 
zodat dit goed beoordeeld kon worden door de 
jury en de andere teams.

The World vs. MSUiteindelijk kon er gestemd 
worden op de beste pitch en dus het meest veel-
belovende idee. Daarbij stond ook echt wat op 
het spel: een bedrag van € 3.000.- waarmee de 
winnaars hun idee verder uit kunnen werken.

Alle ideeën die tijdens de HackAMSterdam 
worden gegenereerd, kunnen bovendien worden 
ingediend op de website van The World vs. MS 
en maken kans op een toelage van € 100.000,- 
en professionele begeleiding om het idee daad-
werkelijk tot uitvoering te brengen. Team Cuesta wist de meeste mensen te overtuigen met hun 
plas-app Wee Run en ging er vandoor met de 3000 euro. Team Cuesta ontwikkelde een app 
waarmee bij hoge nood het dichtstbijzijnde toilet en de route daarnaartoe gevonden kan worden.

Vervolg

Sanofi is intussen bezig met de plannen voor volgend jaar. Het evenement mag dus nu al een 
succes genoemd worden. Hou voor het vervolg The World vs. MS in de gaten op het web (www.
theworldvsms.com) en via social media. Hier worden de kandidaten gevolgd in de vooruitgang van 
de projecten.
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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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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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