
Met dit nummer:

2017

2

• Van de Redactie
• ‘Met lichte stroompjes geheugen wakker schudden’
• Blaas- en plasproblemen
• Zelfmanagement en MS
• Duizendpoot met wankele benen
• Een avontuur op een berg
• 1000 gezichten – Mitsai van der Horst
• Colofon



Maart 2017, nummer (Jaargang 16) Pagina 2  

Van de redactie

Al tien jaar lang speurt één van onze vrijwilligers wekelijks het internet af op zoek naar interessante 
nieuwtjes. Die stuurt ze op naar de redactie en na wat redigeerwerk, komen die berichtjes op de 
website te staan en dat week-in, week-uit!

Marja Morskieft zocht haar op in haar woonplaats Almere en gaf haar interview de titel mee: ‘ Een 
duizendpoot met wankele benen’. En een duizendpoot, ja dat is precies de juiste omschrijving van Tiety 
Bouma. Het is ongelooflijk wat zij allemaal doet: schrijven, zingen, tekenen, schilderen… en dan ook nog 
vrijwilligerswerk voor MSweb! Dit interview mag je echt niet missen.

Fantastische vrijwilligers
blaas en plasproblemenNatuurlijk heeft MSweb nog veel meer 
fantastische vrijwilligers. De hele redactie van de MSzien 
bestaat ook uit vrijwilligers. Oeps, ‘de hele redactie’ zeg ik. Maar 
die is momenteel flink uitgedund. Vrouwen hebben vaker MS 
dan mannen en er zijn duidelijk meer vrouwelijke vrijwilligers 
bij MSweb, (en MSzien en MSkidsweb). En, vrouwen worden 
zwanger. Zwangerschap, bevalling, kleine kindertjes én dan óók 
nog MS; dan wordt de combinatie met vrijwilligerswerk wel eens 
een beetje teveel van het goede.

Neemt niet weg dat er toch een mooi nummer klaarligt. Zo 
heeft Nel Achterhes het onderwerp ‘Blaas en plasproblemen’ 
weer eens opnieuw tegen het licht gehouden. Natuurlijk is er 
wel informatie over plassen op MSweb te vinden. Maar na een 
aantal jaren verouderen artikelen toch en is het goed om met 
een frisse blik naar een ‘oud probleem’ te kijken.

Fietstocht op de Alpe d’Huez
Nel levert nog een tweede bijdrage aan dit nummer en dat gaat over een fietstocht op de Alpe d’Huez. 
Nou ja, haar vriend gaat op de fiets en Nel op de scootmobiel. Tja, de Alpe d’Huez is misschien niet zo’n 
geschikte berg voor een scootmobiel. Bovendien moet Nel onderweg plassen… Nou ja, toen ik dat las, 
moest ik natuurlijk aan Tom Dumoulin denken. Met dit verschil, dat met Tom ook nog eens de hele wereld 
mee kon kijken. Ik moest wel grinneken om ‘het avontuur van Nel’.

Social media top 10
Elk half jaar maakt PGO-support, de organisatie die Nederlandse patiënten en gehandicapten-organisaties 
ondersteunt, de ‘Social Media TOP-10’ bekend: Welke patiënten of -gehandicapten organisaties zijn 
volgens de kloutscore het meest actief en invloedrijk op social media?

Nog net voordat de MSzien verschijnt, is het toevallig weer zo ver en lezen we mooi nieuws: MSweb is het 
laatste half jaar gestegen van plek 9 naar plek 6! Hulde aan onze vrijwilligers. Over ‘vrijwilligers’ gesproken, 
als je de score bekijkt van organisaties die uit louter vrijwilligers bestaan, dan staat MSweb zelfs op plek 2! 
Jongens en meiden: HULDE! Ga vooral zo door!

Wil je meewerken aan dit online magazine MSzien – of aan iets anders op MSweb – bekijk de vacatures en 
stuur een mailtje aan redactie@msweb.nl

Veel leesplezier, Nora Holtrust
Hoofdredacteur MSweb
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MS-onderzoek in Nederland (43): dr. Branislava Ćurčić-Blake

Nederland kent hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Gestimuleerd door de eerste MS-professor, prof. 
dr. Chris Polman. Met hem begon MSzien tien jaar geleden deze artikelenserie. Sindsdien kwamen 
hier al vele hooggeleerden voorbij. Globaal te verdelen in onderzoekers naar de diepste oorzaken 
van de ziekte en dus naar mogelijkheden die te voorkómen, en wetenschappers die vooral op zoek 
zijn naar reparatie. Tot die tweede categorie behoort dr. Branislava Ćurčić-Blake, natuurkundige en 
neurowetenschapper bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Door: Raymond Timmermans

Ze legt enkele elektroden, van 1 tot 
3 centimeter in doorsnee, met een 
soort gel op je schedel, en dat alles 
aan draadjes naar een meetapparaat. 
Dr. Branislava Ćurčić-Blake (*1973) 
– “zeg maar Brani” – geeft daar hele 
lichte elektrische stroompjes mee 
door. “Niet of nauwelijks voelbaar”, 
zegt ze geruststellend, “hooguit aan 
het begin en het eind een kriebeltje. 
Zwakstroom; één tot twee milli-
Ampère, dat is maximaal maar 
tweeduizendste Ampère”.

Hersenstimulatie heet het. 
Lijkt sciencefiction, maar het is 
hedendaagse werkelijkheid om 
te proberen met ministroompjes 
sommige hersensecties tot actie te 
prikkelen, het geheugen bijvoorbeeld. 
Een experiment op kleine schaal, een pilot, waarvoor onlangs door de Stichting MS Research ongeveer een 
halve ton is uitgetrokken.

“We willen eerst weten of dit überhaupt de gedachte betekenis kan hebben voor mensen met MS en zo ja, 
wat dan de beste manier is om deze techniek toe te passen, het optimale protocol“.

Een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en in het bijzonder het daaraan verbonden 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dat op zichzelf weer een koppeling heeft met het 
enkele jaren geleden opgerichte MS-centrum Noord Nederland (MSCNN), een conglomeraat van artsen en 
onderzoekers van het UMCG en het in Groningen gevestigde Martini Ziekenhuis.

Brani Ćurčić coördineert dit nieuwe onderzoek onder supervisie van professor dr. André Aleman. “Maar ook 
met de steun van vele andere geweldige mensen hier, artsen en wetenschappers“.

Stimulatie door de schedel heen: tACS
Het gaat om een systeem dat de codenaam tACS heeft, de afkorting van het Engelse transcranial 
Alternating Current Stimulation. Verwijzend naar Cranium, de Latijnse term voor schedel. tACS is dus 
stimulatie met zwakke stroompjes die door de schedel heen, oftewel trans, de hersenen bereiken.

Brani gaat dit doen bij 25 MS-patiënten, van wie de meesten onder behandeljng zijn bij de aan het MSCNN 
verbonden neurologen dr. Thea Heersema en dr. Jan Meilof – hoofdpersonen in de nummers 27 en 35 van 
deze artikelenserie.

dr. Branislava Ćurčić-Blake beproeft haar
hersenstimulatie-methode op haar van oorsprong

Indonesische nu Groningse collega-
neurowetenschapper en arts Tania Marini Setiadi.
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Zodra de toestemming er is van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCG – die zoals 
gebruikelijk eerst moet uitmaken of voor het onderzoek ook echt een beroep mag worden gedaan op 
bepaalde patiënten – gaat Brani Ćurčić de eerste proeven doen met vijf patiënten.

“Zij krijgen drie keer in drie dagen een zelfde behandeling van ongeveer achttien minuten met de tACS 
en voeren dan hersenoefeningen uit. Ervoor en erna gaan we hersenfilmpjes maken. Op basis van die 
ervaring willen we dan kijken of we iets moeten veranderen en dan doorgaan met nog twintig patiënten”. 
Zij denkt er al deze maand (juni 2017) mee te kunnen beginnen. Doel is de studie binnen een jaar af te 
ronden.

Het apparaat dat ze gebruikt is al enkele jaren geleden binnen het UMCG doorontwikkeld op grond van 
onder meer een uitvinding van Canadese onderzoekers. Een techniek die in de basis eerder is gebruikt om 
bijvoorbeeld epilepsie, depressies of bepaalde chronische pijnen te lijf te gaan.

Brani Ćurčić: “Omdat medicijnen daarvoor soms te grof zijn, niet precies genoeg, te veel hersennetwerken 
tegelijk beïnvloeden en vaak hinderlijke bijwerkingen hebben. Met zwakke elektrische stroompjes 
denken we gerichter, efficiënter te kunnen werken, vooral als het gaat om de verbindingen tussen 
hersennetwerken. Daar komt bij dat dit een behandeling is die we, als we hiermee op grotere schaal 
kunnen doorgaan, waarschijnlijk ook gemakkelijk bij de patiënt thuis kunnen geven. Daardoor hoeft hij of zij 
geen vermoeiende reis naar het ziekenhuis meer te maken”.

Cognitieve stoornissen
Nu dus voor het eerst in beeld als mogelijk nieuw en bruikbaar middel tegen het voor veel mensen met MS 
misschien wel meest schrik aanjagende verschijnsel van de ziekte. Want welke vorm van MS je ook hebt, 
iedereen heeft last van vermoeidheid en daardoor problemen met geheugen, concentratie, snelheid van 
informatieverwerking en aandacht. Dat alles aangeduid met de niet erg geruststellende term cognitieve 
stoornissen.

Volgens top-neurobioloog prof. dr. Jeroen Geurts van het medisch 
centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VUmc) klaagt 43 tot 
70 procent van de mensen met MS over zulke problemen. En daar is 
een logische verklaring voor, zo legde hij eerder in deze serie uit (zie 
aflevering 25).

Geurts zei toen: “Als je in de loop van de dag vermoeider raakt, en dat 
raken veel mensen met MS, gaat ook je geheugenfunctie achteruit. Lijkt 
het net alsof de hersenen omweggetjes aan het maken zijn”. En dat 
laatste gebeurt volgens hem ook echt.

Omdat de hersenen door kortsluitende schade in de isolerende stof 
myeline, waarin littekens zijn ontstaan – de zogeheten laesies – op een 
traject vastlopen, gaan ze een ander traject proberen. Dat kost meer 
tijd en moeite. Een recent onderzoek van drs. Anand Eijlers van het 
VUmc heeft bovendien uitgewezen dat mogelijk ook sprake is van een 
verstoorde samenwerking tussen verschillende hersennetwerken.

Brani Ćurčić bevestigt het. “Wat ik ervan weet is dat door kleine laesies mensen met MS bijvoorbeeld 
vaak langer tijd nodig hebben om informatie goed op te nemen en te verwerken. Hun reacties zijn dikwijls 
vertraagd. Dat lijkt inderdaad te komen door verstoorde verbindingen tussen hersen-netwerken. Er zijn 
studies met gezonde proefpersonen die laten zien dat met tACS soms een betere samenwerking is te 
bereiken, een betere synchronisatie van de hersennetwerken. Dat gaan we nu uittesten bij mensen met 
MS. In elk geval proberen te bereiken dat de reactietijd korter wordt. Als dat het geval is, willen wij kijken 
wat we dan nog meer kunnen verbeteren. Zelfs sluit ik niet uit dat we hiermee invloed kunnen hebben op 
de hersenfunctie die verantwoordelijk is voor iemands motoriek”.

Prof.dr. Jeroen Geurts
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Servische Nederlandse
Van geboorte Servische. Heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Zacht, rond gezicht, vaak een 
glimlach. Praat met een mengeling van Engels en goed te begrijpen en te verstaan Nederlands met – in 
tegenstelling tot de meesten van haar buren – een zachte G. “Ik heb sinds ik in Nederland ben meerdere 
taalcursussen gevolgd en bovendien, toen ik kinderen kreeg, veel met ouders gesproken. In die tijd was ik 
nauw betrokken bij de Stichting Kinderopvang Groningen; een goede ervaring”. Zij kent sinds haar komst 
naar Nederland nu twee mensen met MS, een vriendin en een moeder van een vriendin.

Ćurčić, een eigen naam met drie c’s die allemaal anders worden geschreven en uitgesproken. “De eerste 
en laatste c als tj in touwtje, de middelste meer als tsj”. Haar naam betekent zoveel als bontvacht. Zij is 
geboren in Tuzla, een eeuwenoude stad in het noordoosten van het toenmalige Joegoslavië. Wat ze zich 
ervan herinnert, was ze als kleuter al heel nieuwsgierig. “Maar toch niet een uitgesproken rekenmachine. Er 
waren er genoeg die wat dat betreft beter waren”.

Een tiener toen in 1992 dat deel van het land de onafhankelijkheid uitriep en de republiek Bosnië en 
Herzegovina vormde. Haar familie behoorde tot de Servische minderheid. Net als vele tienduizenden 
anderen vluchtte de Ćurčić’s toen weg van het ontstane oorlogsgeweld. Naar wat indertijd de federale 
Republiek Joegoslavië heette, vanaf 2003 Servië en Montenegro, na de afsplitsing van Montenegro in 2006 
alleen Servië. “En daar wonen ze nog steeds”.

Brani ging experimentele natuurkunde studeren in de Servische hoofdstad Belgrado. Met succes. Maar het 
maakte haar nieuwsgieriger, ze wilde meer. De stap maken naar wat heet toegepaste of ook wel technische 
natuurkunde. Kennis uit de natuurkunde omzetten in de praktijk van bijvoorbeeld de medische wetenschap. 
“Deze tak van natuurkunde was niet bepaald trendy in Servië dus ben ik daarvoor op Internet naar een 
andere plek gaan zoeken in de wereld”. Haar oog viel op de Rijksuniversiteit Groningen, ook al omdat het 
onderwijs er deels in de Engelse taal zou worden gegeven.

Neurobiofysica
“Zo kwam ik bij de neurobiofysicagroep van de beroemde professor Doekele Stavenga terecht”. 
Neurobiofysica: een combinatie van neurowetenschap, oftewel de wetenschap van alles wat met de 
hersenen en het zenuwverkeer te maken heeft; biologie, de leer die zich bezighoudt met de studie van 
levende organismen; en fysica, natuurkunde, de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van 
materie onderzoekt, zoals kracht en beweging.

In Groningen behaalde Brani de doctorstitel wiskunde en natuurwetenschappen met een studie van een 
niet eerder zo nauwkeurig bestudeerd zintuig van vissen en amfibieën, het zogeheten zijlijnorgaan. Dat 
een vis in staat stelt heel snel te reageren op trillingen onder water. Een studie waarmee Brani zich als een 
enorme preciezeling bewees. In staat de reactiesnelheden van 0,1 milliseconde exact te registreren.

HersenentwerkenEen precisie die ze nu met het tACS-experiment 
bij mensen met MS ook goed denkt te kunnen gebruiken. “We zijn 
nog in de beginfase. Maar nu al heb ik er goede hoop op dat we 
met dit systeem bij mensen met MS kunnen proberen invloed uit te 
oefenen op de connecties tussen hersennetwerken. En daarmee 
hersenfuncties, als het geheugen misschien wakker kunnen 
schudden”.

Een tiental jaren geleden van naam veranderd door haar huwelijk 
met scheikundige en materiaalkundige dr. Graeme Blake, assistent-
hoogleraar aan dezelfde universiteit in Groningen. Ze hebben twee 
zoons. “En we spreken thuis inmiddels drie talen: Engels, Servisch 
en Nederlands”
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Geen stilzitter
Brani is niet bepaald een stilzitter, zo blijkt op haar eigen, Engelstalige website http://bcurcic.net/ . Werkte 
in Groningen al mee aan ongeveer vijftien wetenschappelijke publicaties, meestal over zaken die te maken 
hebben met het hersenstelsel. “Ik heb geleerd dat de kern van de natuurkunde alles met de mens te maken 
heeft. Ben daardoor bijna als vanzelf terecht gekomen in de studie van de hersenen. Dat is dynamische 
natuurkunde: technieken bedenken om de menselijke hersenprocessen in beeld te krijgen en zo mogelijk 
te verbeteren. Waarbij ik me nu probeer te specialiseren in het vinden van de verschillen tussen de 
hersengebieden van gezonde mensen en die van zieke mensen. En vanaf dit jaar richt ik me dus in het 
bijzonder op MS”.

Expertisecentrum Cognitie
Zij heeft daarom ook nauw contact met het op 21 april 2017 bij het VUmc geopende Expertisecentrum 
Cognitie. Dat richt zich niet alleen op onderzoek maar ook op specialistische zorg van MS-patiënten met 
cognitieve klachten. Brani Ćurčić heeft zich daar verzekerd van de medewerking van de Amsterdamse 
neurobioloog en psycholoog dr. Ysbrand van der Werf en denkt met hem al na over vervolgprojecten. Iets 
voor een volgende keer in deze serie.

Meer lezen?
Dit artikel is onderdeel van een serie die MSzien is begonnen in het voorjaar van 2007. Sindsdien zijn 
tientallen wetenschappers aan het woord geweest. MSweb archiveert alle artikelen van de serie in de 
rubriek ‘MS-onderzoek in Nederland’.
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Blaas- en plasproblemen

Blaas- en plasproblemen (1)

Plassen lijkt simpel zolang het goed gaat, maar het is een complex proces. Als er door MS schade 
is ontstaan in het zenuwstelsel gaat het vaak niet meer goed. Dan kan zoiets eenvoudigs zich 
ontwikkelen tot een allesoverheersend probleem.

Door: Nel Achterhes

blaasproblemenIn dit artikel lees je een beschrijving van de oorzaken, klachten en gevolgen. In deel 2 komen 
remedies en behandelingen aan bod, met daarbij uitgebreid aandacht voor diverse soorten katheters.

Oorzaak
De blaas bestaat uit een holle rekbare spier met een sluitspier. Samen hebben zij twee functies: urine 
vasthouden en loslaten. Bij MS-schade is er geen goede communicatie meer via de zenuwbanen waardoor 
de blaasspieren niet meer goed samenwerken. Er kan bij beide spieren overactiviteit en onderactiviteit 
ontstaan. En dit kan al voorkomen als iemand nog maar pas MS heeft.

Hoe werkt de blaas?
Vanuit de nieren stroomt de urine naar de blaas, en via de plasbuis stroom de urine naar buiten. Doordat 
de plasbuis wordt afgesloten met een sluitspier, stroomt de urine niet continu naar buiten.

De blaas is hol en heeft een rekbare wand: de blaasspier. In enkele uren stroomt de blaas langzaam vol 
met urine. Wanneer de blaas vol is, moet je plassen. De sluitspier die de plasbuis afsluit ontspant zich 
dan, zodat de plasbuis niet langer afgesloten is. Tegelijkertijd knijpt de blaasspier zich samen, zodat 
de urine door de plasbuis naar buiten wordt geperst. De blaas moet dus enerzijds goed urine kunnen 
vasthouden (goede opslagfunctie), en anderzijds juist goed kunnen leegkomen tijdens het plassen (goede 
blaasontlediging).

Problemen bij MS
De blaas heeft dus een opslagfase en een plasfase. In beide fases kunnen bij mensen met MS problemen 
ontstaan.

De blaasspier kan

•  overactief zijn, waardoor de plas niet goed kan worden opgehouden. Mensen krijgen het gevoel dat ze 
vaak en dringend moeten plassen.

•  onderactief zijn, daardoor kan de blaas niet goed samenknijpen en lukt het uitplassen niet goed. Het 
achterblijven van urine in de blaas verhoogt de kans op urineweginfecties.

Ook de sluitspier kan

•  overactief zijn. Dan is het lastiger om de blaas te legen, omdat de sluitspier de plasbuis dichtknijpt.
•  onderactief zijn. Dan wordt de plasbuis niet goed dichtgeknepen. Het gevolg is dat iemand steeds kleine 

hoeveelheden urine verliest, met name als er druk op de blaas komt bij bijvoorbeeld hoesten, niezen, 
persen of lopen. Dit wordt stress(urine)incontinentie genoemd. Ook bij vrouwen die geen MS hebben 
komt dit veel voor, met name na zwangerschap.

Bij mensen met MS kunnen deze klachten sterk wisselen en door elkaar heen lopen. Overactiviteit van de 
blaas kan in de loop der jaren verergeren, want er is een verband tussen de neurologische toestand en de 
blaasfunctie. Ook kan overactiviteit overgaan in onderactiviteit, en kunnen beiden zelfs tegelijk voorkomen 
(bijvoorbeeld overactiviteit in de opslagfase, en onderactiviteit tijdens de plasfase).
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Symptomen
•  Plotselinge aandrang die moeilijk is uit te stellen (‘urgency’ klachten)
•  Gevoel dat er urine achter blijft in de blaas na het plassen
•  Wel aandrang, maar moeilijk op gang kunnen komen van het plassen
•  Vaak moeten plassen
•  ’s Nachts vaak plassen of urine verliezen
•  Ongewild urineverlies (‘incontinentie’)
•  Blaasontstekingen (urineweginfecties)

Gevolgen
•  Urineweginfecties: je gaat misschien minder drinken om niet zo vaak 

te hoeven plassen. De bacteriën in je blaas worden dan minder snel 
‘doorgespoeld’ en groeien sneller en dan heb je meer kans op een 
blaasontsteking. Ook krijg je door minder drinken een grotere kans 
op verstopping van je darmen. Door de volle darmen ontstaat er meer 
druk op je blaas, wat de blaasklachten weer verergert.

•  Als je niet goed kunt uitplassen blijft er telkens te veel urine achter 
(urineretentie). Dat kan leiden tot urineweginfecties of zelfs nierschade.

•  Overactiviteitsklachten kunnen lijken op een blaas ontsteking. Het is 
belangrijk dat een blaasontsteking wordt uitgesloten met een urineonderzoek als je deze klachten hebt.

•  Bij een urineweginfectie met temperatuurverhoging kan verslechtering van MS-symptomen optreden 
zoals extra verlamming of spasmes. Flinke verhoging kan zelfs een schub uitlokken.

•  Bijkomende problemen kunnen zijn: geen geschikt toilet kunnen vinden of de transfer naar het toilet niet 
meer kunnen maken.

•  Dit alles kan leiden tot een forse vermindering van de kwaliteit van je leven; het plassen beheerst je 
hele dag (en nacht) en kan erg beperkend zijn.

Wacht niet onnodig lang met het bespreken van je klachten. Je hoeft je er niet voor te schamen; bijna alle 
mensen met MS hebben of krijgen plas- of blaasproblemen.

Je kunt terecht bij je huisarts, neuroloog, uroloog, revalidatiearts, of MS-verpleegkundige.

Tip: schrijf van tevoren een paar steekwoorden op.

Het is belangrijk dat de precieze oorzaak van de klachten wordt vastgesteld, alleen dan kan de juiste 
behandeling gegeven worden.

Bij het samenstellen van deze tekst is gebruik gemaakt van informatie van de afdelingen neurologie en 
urologie van het VUmc.
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Zelfmanagement en MS

In hoeverre neem je zelf verantwoordelijkheid voor je leven met MS?

Mensen met MS en hun naasten hebben door de ziekte te maken met nieuwe omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld veranderingen in werk en relaties. Dit kan zijn rond de diagnose, maar ook in 
de jaren na de diagnose. Deze omstandigheden brengen keuzes met zich mee. Ga ik wel of niet 
naar die afspraak? Hoe ga ik om met de vermoeidheid? Kan ik nog blijven werken? Verschillende 
factoren hebben invloed op hoe mensen hiermee omgaan.

Door: Jessy Vijn

Zelfmanagement, oftewel hoe mensen met MS en naasten zelf verantwoordelijkheid nemen in het 
omgaan met de ziekte en de bijbehorende veranderingen is het afgelopen half jaar onderzocht tijdens het 
afstudeeronderzoek van Jessy Vijn. Zij is een studente Health and Society van Wageningen University. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met MS Vereniging Nederland.

MS-panel ingezet voor onderzoek
Welke factoren van invloed zijn op zelfmanagement is onderzocht met vragenlijsten en interviews. In totaal 
hebben 318 mensen met MS en 52 naasten de vragenlijsten volledig ingevuld en zijn er zes interviews 
gedaan. De focus lag op de volgende factoren:

· sociaal demografische variabelen

· kennis

· samenwerking met zorgverleners

· sociale steun

· zelfmanagement gedrag

· kwaliteit van leven

Ook hebben we gevraagd naar de verwachtingen van een patiëntenvereniging en in hoeverre MS 
Vereniging Nederland aan die verwachtingen voldeed. Data van de vragenlijsten zijn geanalyseerd met een 
statistiek analyse programma. De opnames van de interviews zijn uitgeschreven en gecodeerd, met als 
doel meer verdieping te krijgen in zelfmanagement van mensen met MS en naasten.

“MS is onderdeel van wie je bent, het vormt je. Het beïnvloedt je elke dag. Dat is niet zo erg, 
maar je moet er wel zodanig rekening mee houden dat je je leefstijl erop aanpast. Je bouwt je 
leefstijl om MS heen.”

Resultaten
Uit de resultaten is gebleken dat hoe ouder mensen worden, hoe beter ze kunnen omgaan met MS. 
Daarnaast is sociale steun belangrijk voor zelfmanagement. Sociale steun houdt in fysieke steun 
(bijvoorbeeld rijden naar het ziekenhuis en boodschappen doen) en mentale steun (bijvoorbeeld een 
luisterend oor, begrip tonen).

Meestal werd sociale steun verwacht vanuit de directe omgeving. Vanuit de rest van de omgeving werd 
acceptatie van veranderingen (zoals niet op elke afspraak kunnen komen) en begrip wat betreft de ziekte 
verlangd.
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“ Deze week heb ik meer behoefte aan mensen die er gewoon zijn en waar ik tegenaan kan 
praten. Op een ander moment heb ik een terugval en dan is het fijn als ze me komen halen om 
een frisse neus te nemen. Ik heb het meeste behoefte aan steun. Ik heb geen behoefte aan 
goede raad… of dat diegene heeft gelezen dat MS te genezen is als je dit en dat doet.”

Kennis heeft een positieve invloed op zowel zelfmanagement als kwaliteit van leven. Dit betekent dat 
informatie over leven met MS, geloven in eigen kunnen en positieve toekomstverwachtingen in lijn met 
zelfmanagement essentieel zijn in omgaan met MS. Informatie over leven met MS als ook de behandeling 
kan geboden worden door zorgverleners. Bovendien toont dit onderzoek aan dat activiteiten ondernemen 
belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Voorbeelden hiervan zijn uitgaan en bewegen.

“Ik zit in een rolstoel en krijg de kracht in mijn benen niet meer terug. We kunnen er dan wel 
voor zorgen dat mijn armen en buikspieren zo sterk mogelijk blijven.”

MS Vereniging NederlandVolgens mensen met MS en naasten 
worden de verwachtingen van MS Vereniging Nederland wat 
betreft lotgenotencontact waargemaakt, maar willen ze graag meer 
persoonlijke en online informatie zien over gezonde leefstijl, hoe 
om te gaan met belemmeringen, mantelzorg en welke middelen en 
diensten er aangeboden worden die hulp kunnen bieden.

Ook geeft de onderzoeksgroep aan dat ze graag meer 
belangenbehartiging zien, bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars en in de politiek.

Er waren te veel resultaten verkregen om ze allemaal uit te lichten, daarom zijn alleen de 
belangrijkste beschreven.

Conclusie
Bewegen is belangrijk, maar verschillende redenen kunnen in de weg staan, zoals angst of symptomen. Het 
is daarom verstandig begeleiding te vragen aan professionals, zoals fysiotherapeuten. Meedoen aan een 
revalidatieprogramma, waarbij professionals met verschillende kwaliteiten begeleiding bieden, kan ook een 
uitkomst zijn. Niet alleen kunnen deze mensen hulp en informatie geven, ook is het een stok achter de deur.

“ Je raakt toch vrij snel uit balans doordat je dingen die eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn niet 
meer kunt doen of bij moet gaan nadenken. Je merkt dat het niet meer zo vanzelfsprekend is. 
Daarom was een revalidatieprogramma voor mij goud waard. Op deze manier vond ik weer 
balans in mijn leven.”

Verder is informatie vergaren via betrouwbare bronnen zoals MS Vereniging Nederland een advies, omdat 
deze kennis positieve invloed heeft op het omgaan met MS.

Aangezien er tot nu toe niet veel onderzoek gedaan is naar zelfmanagement vanuit het perspectief 
van mensen met MS en naasten, is het nodig verder onderzoek te doen. Wat zijn de effecten van 
zelfmanagement op langere termijn? Zijn er nog meer factoren die invloed hebben? Antwoorden op zulke 
vragen zijn belangrijk, omdat deze handvatten kunnen bieden voor het verbeteren van welzijn van mensen. 
Het belangrijkste is de stem van de mensen zelf, want zij zijn de ervaringsdeskundigen.

Dit artikel is eerder verschenen in MenSen magazine, een uitgave van de MS Vereniging Nederland. Je 
ontvangt het magazine bij lidmaatschap gratis thuis.
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Duizendpoot met wankele benen

Tiety Bouma, een duizendpoot met wankele benen
“Gewoon dóen!”

Tiety Bouma kreeg van haar ouders naast haar Friese naam, veel creatieve talenten mee. Die 
ontplooide ze pas gaandeweg. Voor MSweb vergaart ze al tien jaar nieuwsberichten, ze is een 
stabiele pijler onder de website. Ook vertaalde ze het boekje Shrinking the Monster* uit het Engels.

Door: Marja Morskieft

Tiety (Zwolle, 1958) werd vernoemd naar haar oma Tietje, maar erg 
tevreden was ze niet met haar naam. Tijdens haar jeugd, maar ook toen 
ze als docent werkte, was het vaak aanleiding tot flauwe grappen. Tot ze 
besloot er geen probleem meer van te maken. Ze is ook niet erg van de 
problemen: gewoon doén, is haar op het lijf geschreven.

MSzien ontmoet haar in Almere Buiten, waar ze met haar man woont, de 
kinderen zijn inmiddels de deur uit. Een licht, kleurrijk huis, de tuin barst 
van de lentebloesems, her en der kunst van Tiety, een piano. Dat kleurrijke 
past haar als een jas.

Creatieve duizendpoot
Tiety heeft een brede en gevarieerde carrière achter de rug, al is dat voorbarig 
om te zeggen: nog steeds is ze op allerlei creatieve terreinen actief. Ze 
schildert niet onverdienstelijk, schrijft verhalen, zingt en speelt piano.

Het begon allemaal op de Havo en de opleiding voor apothekersassistente; haar ouders achtten dit wel 
geschikt. Hoewel ze zelf graag architect wilde worden. De apotheek was het niet voor haar; na een jaar 
besloot ze te gaan werken in de boekhouding Hendriksen Hoeden en Pelterijen.

Iemand attendeerde haar op de lerarenopleiding Nederlands- Engels en omdat ze van taal hield liet ze 
zich tot docent scholen. Maar lesgeven bleek te zwaar. “Misschien had ik destijds al iets onder de leden?” 
aarzelt ze. Al vanaf haar twintigste had ze allerlei rare klachten: “een glas niet voelen.” Wat nu?

MS deel van ons leven
Twintig jaar geleden werd, na een periode van uitvalsverschijnselen en gevoelsstoornissen, de diagnose 
MS gesteld. Het was binnen een maand duidelijk. MRI en klaar.

Tiety: “Maar ik had al jaren allerlei rare symptomen, rare hoofdpijn, kriebels, oogpijn. Voor mij was de 
diagnose een opluchting, nou snap ik het; voor mijn omgeving was het moeilijker. Voor mijn man was het 
wennen: steeds weer meer hulpmiddelen in huis. Krukken, verschillende rolstoelen, een traplift. Hij had wel 
rekening gehouden met mobiliteitsproblemen, maar dat was vanwege artrose in mijn knieën. MS is natuurlijk 
een ander verhaal. Hij vond het lastig om de eerste keer achter de rolstoel te lopen. Ging ermee rennen!

Het was ook een drukke periode, met kleine kinderen en een baan. Maar nu is het deel van ons leven 
geworden. Mijn kinderen weten niet beter.

Voor mijn moeder was het lastiger om te accepteren. Ze was een fitte oudere en liep naast haar dochter op 
een scootmobiel. Maar het is zoals het is. Ze kende Parkinson en ook MS in de familie.”

Tiety en haar man op de 
motor en in de zijspan
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Carrière in het bankwezen
Na een jaar Kunstacademie in Utrecht, waar ze het advies kreeg om architectuur te studeren, belandde 
ze uiteindelijk bij een grote Nederlandse bank, waar ze verantwoordelijk werd voor onderwijsprogramma’s 
en het begeleiden van automatiseringsprocessen. “Mijn creativiteit gebruikte ik voor het oplossen van 
problemen in systemen” zegt Tiety.

Ze ontwikkelde zich tot projectleider, maakte twee fusies mee en vele reorganisaties, maar omdat ze 
steeds meer arbeidshandicaps opliep werd ze uiteindelijk in 2008 arbeidsongeschikt verklaard. “Ik moest 
inmiddels heel veel opgeven, mijn hele sociale leven, om te kunnen blijven werken.” Ze was 50, en vond 
het vreselijk om haar kostwinnerschap op te geven en financieel afhankelijk te worden.

Is haar creativiteit een hulp bij het omgaan met de grilligheid van MS? Tiety lacht: “ Ik denk eerder dat 
mijn eigengereidheid, en het leven nemen zoals het is, me hebben geholpen! ‘Hoezo gehandicapt?!’ Ik 
probeerde steeds oplossingen te zoeken voor mijn MS-problemen; zo had ik op mijn werk een vouwfiets 
die ik als loopfiets gebruikte, later een kleine, wendbare elektrische rolstoel. Ik vroeg al snel om een groot 
computerscherm.

Van mijn werkgever kreeg ik alle medewerking. Ik had het geluk dat mijn directe baas MS kende 
uit zijn familie, en dat ik een baan had in de jaren dat er geld genoeg was. Ik kon werken omdat de 
omstandigheden goed waren! Dat realiseer ik me wel.”

MS doet zingen
Tiety zingt (mezzosopraan) in een aantal koren, soms solo 
bij uitvoeringen. Ook ontwerpt ze de aankondigingen van 
kooruitvoeringen.

Tiety zingt ook graag“Door de MS ben ik weer gaan zingen! Ik nam 
klassieke zangles. En als ik me niet lekker voel, ga ik achter de 
piano. Pijntjes voel je minder als je aan het zingen bent. Ik ben een 
perfectionist in hart en nieren. Alles moet góed! Maar bij zingen 
moet je dit loslaten.

Met schilderen ben ik begonnen toen de kinderen uit huis gingen. 
Ik viel in een gat, werd depressief. In de revalidatieperiode die 
volgde heb ik mijn vroegere liefde voor tekenen opgepakt. Ik had 
op school hoge cijfers voor tekenen, maar had er nooit echt iets 
mee gedaan. Nu heb ik schilderles, een website met eigen werk** 
en exposeer ik ook. Mijn kinderen hebben zeker mijn kunstzinnige 
genen geërfd: mijn dochter speelt contrabas, mijn zoon studeert 
kunstgeschiedenis, en helpt me bij exposities.”

Ook lezen en schrijven hoort bij de creatieve agenda van Tiety: ze 
doet mee in een leesclub en schrijft zelf korte verhalen.

Vrijwilligerswerk
Stilzitten, figuurlijk gesproken, lijkt niet echt iets voor Tiety. Naast 
haar uitgebreide kunstzinnige activiteiten doet ze al tien jaar 
vrijwilligerswerk voor MSweb. In allerlei media speurt ze naar 
nieuwsberichten die relevant zijn voor mensen met MS. Daar 
worden nieuwsberichten van gemaakt, die op de voorpagina van 
de site verschijnen. “Dat past ook bij mij, ik weet van veel dingen een beetje. Nutteloze kennis vind ik 
heerlijk! “grijnst ze.
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Ze ontdekte zelf het boekje Shrinking the Monster (een zelfhulpboekje van een Engelse neuropsycholoog) 
en vertaalde het. Het kreeg de titel Tem het monster. (te downloaden via www. MSweb.nl, zie kader)

Gewoon dóen!
Tiety: “Mijn levensmotto zou kunnen zijn: gewoon dóen! Je niet laten tegenhouden door beperkingen en 
bezwaren: de berg op met die scootmobiel bijvoorbeeld. Als we stranden, zien we wel verder. Mijn man 
stimuleert me daar ook in. Dat helpt, anders zou ik misschien in een hoekje van de bank blijven hangen.”

Ze zou nog wel grote reizen willen maken, naar Australië, of de Noordkaap misschien. Wie weet komt het 
ervan. Gewoon doén!

  * Het zelfhulpboekje Tem het MOnSter: 
www.msweb.nl/media/boeken-over-ms/tem-het-monster/

  **Tiety’s persoonlijke website: 
www.tietybouma.nl/nl_NL/
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Een avontuur op een berg

Scootmobiel avontuur in de Franse Alpen

We staan met de caravan in de Franse Alpen en genieten van de bergen. Mijn vriend omdat hij zich 
kan wentelen in zijn vele wielerherinneringen (op sommige wegen stonden de namen nog op de 
weg gekalkt). En ik omdat de natuur overweldigend mooi is: het uitzicht, de verte!

Door: Nel Achterhes

Natuurlijk wil mijn vriend zelf ook fietsen. Hij huurt ter plaatse een racefiets 
en wil dan de Alpe d’Huez op. Nou is dat nogal een steile berg en de 
lange weg omhoog telt 26 haarspeldbochten – onder wielrenners een 
grote uitdaging. Die is aan hem wel besteed, en aan mij ook. Maar mijn 
vervoermiddel in die dagen is een scootmobiel. Daar zit weliswaar niet veel 
uitdaging in, maar het betekent dat ik in elk geval naar boven kan terwijl ik 
totaal niet getraind hoef te zijn. Eigenlijk ideaal!

Op de grote dag zelf is het warm en zonnig. Mooi vakantieweer. Onderaan 
de berg controleren we het eten en drinken voor hem, de zonnebril en het 
boek voor mij en wensen elkaar een succesvolle tocht naar boven. Dan 
scheiden zich onze wegen.

De weg blijkt niet zo steil, maar wel smaller dan gedacht. Twee auto’s kunnen elkaar net passeren, maar er 
is dan geen ruimte meer voor mij. Ik rij zoveel mogelijk rechts, strak tegen de onverzettelijke rotswand. Na 
de eerste 180 gradenbocht heb ik aan mijn rechterkant een diepte, die dan nog niet zo heel diep is.

Rustig neem ik bocht na bocht, comfortabel lichtjes achterover hangend in mijn luie stoeltje.

Ik geniet met volle teugen van dit avontuur, kijk mij nou hier rijden!

Na de zesde bocht stopt ineens mijn scootmobiel. Wat nou? De accu was toch echt helemaal vol. Even 
uitzetten en weer aan, dat wil nog wel eens helpen. Inderdaad rijdt hij weer een stukje en stopt dan 
weer. Nog een keer herstarten. Dit gaat niet goed. Zo kom ik niet boven. En ik kan hier ook niet langs de 
rotswand blijven staan, er is veel te weinig ruimte en de zon brandt op mijn hoofd.

Ik rij mijn scootmobiel op het laatste restje energie naar de andere kant. Langs de (nu angstwekkend diepe) 
afgrond staan een paar struiken en boompjes en een stukje berm waar ik nèt kan parkeren. Ik ben in ieder 
geval van de weg af en in de schaduw. Dit betekent een snel einde van mijn bergtocht. Vriend is nog làng 
niet terug. Gelukkig heb ik een boek bij me.

Dan moet ik natúúrlijk plassen. Plassen betekent in mijn geval: katheteriseren. Hoe ga ik dat doen? Hier, 
op dit smalle hoge randje, in het zicht van de hele vallei en van iedereen die langskomt? Nood maakt 
vindingrijk: zittend in een scootmobiel met je rug naar de weg en je voeten op het randje langs de diepte 
kan het….

Pas als deze nood gelenigd is kan ik me aan de nieuwe situatie overgeven. Dat ik hier op een andere plek 
zit dan verwacht. Dat het wel een bijzonder plekje is om te stranden. Dit uitzicht, deze verte!

Als mijn vriend weer terug is komen we erachter dat de scootmobiel het gewoon weer doet. 
Oververhit waarschijnlijk.
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1000 gezichten – Mitsai van der Horst 

“Als ik één advies mag geven: blijf sporten”
1000 gezichten – Mitsai van der Horst

In de koffiecorner van het UMCG tref ik Mitsai, een dame van onbepaalde leeftijd met het typerende 
MS-loopje en een stok ter ondersteuning. Net als Frank uit de vorige MSzien heeft zij Primair 
Progressieve MS (PPMS). Na een aantal jaren in een rolstoel te hebben gezeten kan Mitsai weer 
korte stukken lopen. “ Ik heb mijzelf uit mijn rolstoel gesport”.

Door: Femke Verhoef

Dat ze dagelijks sport is niet het enige waaruit haar sterke wil blijkt. Het feit 
dat zij haar leeftijd niet wil noemen is ook een goede indicator. Hoe zeer ik 
ook mijn best doe, het lukt me niet te achterhalen hoe oud ze is.

Ik schat haar tussen de 35 en 45 jaar. Mitsai behoudt graag zelf de regie. 
“Ik heb mijn neuroloog ontslagen; ik dacht ‘dat kan ik beter’. Ik slik geen 
remmende medicatie en mijn neuroloog had niks toe te voegen in mijn 
geval. In plaats van gestimuleerd werd ik afgeremd. Daar had ik geen 
behoefte meer aan.”

In 2005 ging het lopen zo lastig dat ze werd ingehaald door oudere mensen. Voor Mitsai was dit hét signaal 
om naar de neuroloog te gaan. Het duurde nog zeven jaar voordat zij de diagnose PPMS kreeg. Voor 
deze nuchtere dame was het vooral een opluchting. “Altijd werd mij verteld – vanwege mijn postuur – dat 
ik moest afvallen en dat de klachten vervolgens wel weg zouden gaan. Na de diagnose wist ik dat het niet 
mijn schuld was en dat de klachten een andere oorzaak hadden. Dat gaf me een heel fijn gevoel”.

Label
Er zitten positieve en negatieve kanten aan een progressieve ziekte als MS. Fysiek breekt het vaak alleen 
maar af. Mentaal gezien kan een chronische ziekte ook wat opleveren. Tegen de verwachtingen in gaat 
Mitsai al drie jaar vooruit in plaats van achteruit. “Het vervelendste aan MS is het label dat je opgeplakt 
krijgt. Mensen gaan er vanuit dat ik niks kan. Nooit word ik gevraagd om iemand te helpen met bijvoorbeeld 
klussen. Terwijl ik zo mooi kan verven”, zegt Mitsai met een knipoog. “Ik wil gewoon zijn, net als ieder ander.”

De positieve kanten ervaart ze wel degelijk. “Zo ben ik meer tevreden geworden en blij met wat ik heb. 
Daarnaast voel ik mij trots wanneer ik iets bereik; dat voelde ik vóór de MS minder”. Ze was altijd al 
betrokken bij de Partij voor de Dieren, en sinds haar diagnose is dat nog sterker het geval. “Dieren hebben 
geen stem, en daarom praat ik wel voor ze. Ik heb twee katten, en vissen die uit mijn hand eten. Mijn liefde 
voor dieren is alleen maar groter geworden”. Verder zijn zingen en gitaarlessen een uitlaatklep voor haar; 
daarmee vergeet ze de MS even.

Zorgen
Ondanks al het positieve heeft ze soms wel zorgen over de toekomst met MS. “De doctoren maken je wijs 
dat je even oud wordt met MS als iemand zonder MS, maar dat is toch niet helemaal waar. Daar kan ik 
kwaad om worden. Ik wil niet voorgelogen worden. Omdat ik PPMS heb, gebruik ik geen ms- remmende 
medicatie en zou ik mij alleen maar slechter moeten voelen. Toch ga ik de laatste jaren juist vooruit. Ik ben 
mijn rolstoel weer uit gekomen en ik fiets weer. Terwijl de artsen juist zeggen dat ik mijn lichaam niet te 
zwaar moet belasten”.
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Klachten
In deze rubriek laten wij altijd de klachten de revue passeren die een van de duizend gezichten heeft. 
Dus Mitsai somt haar klachten voor ons op. Ze loopt moeilijk, met een rollator of een stok. En voor de 
lange afstanden heeft deze sportvrouw nog steeds een rolstoel nodig. Ze heeft veel pijn, waaronder 
aangezichtspijn – een vorm van zenuwpijn waarvoor ze wietolie gebruikt. De vaker bij MS voorkomende 
blaas- en darmproblemen zijn haar ook niet onbekend. Net als vervelende spasmen, een slechte 
coördinatie en een verminderd gevoel. En haar geheugen verslechtert langzaam. Het is kortom een hele 
waslijst. Met een lach voegt zij eraan toe: “Ik ben vast nog wel een paar klachten vergeten”.

Sporten
Door te sporten gaat Mitsai nog steeds vooruit en voelt ze zich beter dan ooit. Ze grijpt dit podium dan ook 
graag aan om mensen te stimuleren om aan sport te doen. “In mijn beleving zijn artsen op dit punt eerder 
remmend dan stimulerend. Terwijl sporten je zoveel kan brengen.”

Ze hanteert zelf een strak schema. “Twee keer per week ga ik bijna een hele dag naar revalidatie en daar 
sport ik ook. Nog tweemaal per week sport ik bij mijn eigen fysiotherapeut en eenmaal per week zwem ik. 
Soms is het zoveel dat mijn vriend er wel eens genoeg ervan krijgt. Dan zeg ik altijd, maar jij gaat toch ook 
naar je werk? Want dat is hoe ik het zie, als mijn werk. Daarnaast helpt het ook nog eens heel erg bij mijn 
klachten, ook tegen de vermoeidheid”.

Na een uitgebreid gebreid gesprek is het mij wel duidelijk: voor Mitsai is sporten van levensbelang; het is 
haar manier om met de MS om te gaan. We horen graag ook jouw ervaringen met dit onderwerp.
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