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Van de redactie
De redactie van MSzien besloot opnieuw om van het septembernummer een ‘themanummer’ te
maken. De keuze viel op ‘humeurmanagement’. Een term bedacht door de veel te jong overleden
René Gude, filosoof en in de laatste jaren van zijn leven ‘Denker des Vaderlands’.
De redactie besloot verder om de bezoekers van ons Forum bij
dit onderwerp te betrekken. Het topic op het Forum luidde: “Hoe
houd jij de moed erin en je humeur op peil?”
Volgens MSzien-redacteur Marjolein van Woerkom was dit
‘de juiste vraag op het juiste moment’. Er kwamen boven
verwachting veel reacties op het forum binnen. Marjolein
schrijft: ‘Jullie antwoorden waren voor ons een eye-opener: ze
straalden veerkracht uit. En daar werden wij weer blij van!
Nel Achterhes interviewde Herman Heijermans,
‘achterkleinzoon van’ met een interessante loopbaan.
Inmiddels 55, is hij coach in loopbaan- en levensvraagstukken.
Echt bij uitstek de man die in dit nummer past omdat hij zo
ontzettend veel te vertellen heeft over het onderwerp. Als je op
‘humeurmanagement’ googled, kom je meteen op de site van
Heijermans terecht. Een boeiende verteller.
Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie artikelen in deze MSzien
en daarbij prachtige illustraties. De redactie heeft haar best
gedaan. Wij vinden het leuk als je ons laat weten of je dat ook
kunt lezen/zien.
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Chronisch ziek zijn als bron van geluk
Het lijkt een tegenstelling: chronisch ziek en gelukkig. De buitenwereld beschouwt ziek zijn als
iets negatiefs, het veroorzaakt lijden en verlies. Maar ervaren mensen met MS dat ook zo? Medisch
antropoloog Silke Hoppe deed onderzoek naar wat genoemd wordt: de Disability paradox
Door: Marja Morskieft
De Disability paradox houdt in dat mensen met ernstige
beperkingen aangeven een goede kwaliteit van leven te ervaren,
terwijl de samenleving deze beperkingen als ‘verschrikkelijk’ of
op z’n minst onwenselijk ziet. Gezondheid wordt in de Westerse
samenleving over het algemeen als de meest bepalende factor voor
geluk gezien. Als je maar gezond bent! Dit versterkt de negatieve
blik die ‘gezonde’ mensen hebben op mensen die chronisch ziek
zijn. Maar het ontkent hoe mensen met bijvoorbeeld MS zélf de
kwaliteit van hun leven ervaren.

Maakbaarheid van het leven

De samenleving stimuleert elk mens het beste uit zichzelf
te halen en op zoek te gaan naar Het Geluk. Er zijn talloze
therapieën en zelfhulpboeken die de mens naar dat geluk
zeggen te leiden. Gelukkig zijn is normaal. Je eigen geluk
(succesvol, gezond, onafhankelijk zijn) is maakbaar, lijden
wordt gezien als iets dat vermeden kan worden – door
voortschrijdende technologische en medische ontwikkelingen,
of door je eigen mindset. Maar wat als je MS krijgt? Is de kans
op een gelukkig leven dan voorgoed verkeken?

Veldonderzoek

Medisch antropoloog Silke Hoppe –
Fotograaf: Daniel Chorup

Kun je gelukkig zijn als je chronisch ziek bent en met beperkingen door het leven moet? Ik vraag het aan Silke
Hoppe (1985, Essen, Duitsland), als we allebei onze driewieler geparkeerd hebben bij een Amsterdamse
koffietent. Zij onderzocht deze vraag in haar afstudeeronderzoek voor Medische Antropologie aan de
Universiteit in Amsterdam.
Ze vroeg het zich niet zomaar af: Silke heeft vanaf haar jeugd een zeldzame spierziekte die in uitingsvorm
op MS lijkt. Omdat ze niet voldoende respondenten kon vinden met haar eigen aandoening, onderzocht ze
de ervaringen van mensen met MS. In Ierland deed ze vier maanden veldonderzoek, in Nederland een half
jaar. In totaal sprak ze tweeënvijftig mensen met MS.
Silke Hoppe wilde na de middelbare school graag de wijde wereld in, het liefst naar Latijns Amerika. Maar
haar spierziekte maakte zo’n avontuur lastig. Dus vertrok ze via de European Voluntary Service naar
Tilburg, om er vrijwilligerswerk in een jongerencentrum te doen.
“Ook een heel andere cultuur!“ lacht ze. “Want Nederlanders zijn losser, minder hiërarchisch.” Iemand
attendeerde haar op de studie Culturele Antropologie. Om toegelaten te worden leerde ze intensief de
Nederlandse taal. Binnen de masterfase specialiseerde ze zich in de Medische Antropologie, en in 2009
studeerde ze cum laude af.
Tegenwoordig doet Silke promotieonderzoek aan de UVA naar ervaringen van jonge mensen met dementie
en hun familieleden. *
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Verschillen tussen Ierland en Nederland

Het kostte Silke veel moeite in contact te komen met de Ierse MS Society, maar uiteindelijk sprak ze
tweeëntwintig mensen. Sommigen gaven aan dat leven met MS niet makkelijk is, maar als je je aanpast,
is er een gelukkig leven mee te leiden. Ze legt uit: “Het viel me op dat een deel van de geïnterviewden
verklaarde dat hun leven beter was geworden ná de diagnose. Een man die altijd tachtig uur per week had
gewerkt, en nu de waarde inzag van de tijd die hij met zijn kinderen kon doorbrengen.”
Mensen verklaarden dat ze na hun ziekte– een wake up call- tot de kern kwamen van waar het leven om
draait: rust, vrede met jezelf, genieten van vrienden en familie. De zorg in Ierland is zo ingericht dat je als
patiënt veel zelf moet betalen en afhankelijk bent van liefdadigheid, of crowd funding. Silke vroeg zich af:
mag je daardoor ook ‘zieliger’ doen? Je lijden meer laten zien?
De dertig geïnterviewden in Nederland, die ze via de MS Vereniging vond, waren opvallend positief over
hun leven. Waarom zou dat zo zijn? Silke: “De andere kant, die van verlies en een moeilijk leven, kwam
veel minder aan bod.“
Het zou een vraag kunnen zijn voor een vervolgonderzoek: Mogen chronisch zieken die keerzijde niet laten zien?
Of is het niet nodig, om zorg te verkrijgen? Tonen ze het niet omdat ze sociale steun nodig hebben? Omdat ze
zich liever herkennen in het beeld: ‘Hij gaat er zo goed mee om?’ Niemand wil graag een zeur en een klager zijn.
Een man met PP MS verwoordde het als volgt: “Ik vind mezelf, en mijn vrouw, een te aardig mens om
chagrijnig te zijn! Fijn dat niet de ziekte bepaalt wie we zijn, maar onze persoonlijkheid!”

Spanningsveld

Uit Silkes onderzoek blijkt dat de opvatting dat mensen met een chronische ziekte minder gelukkig zijn er ten
onrechte van uitgaat dat gezondheid het állerbelangrijkste goed is. Daarmee wordt het aanpassingsvermogen
van mensen onderschat en het belang van familierelaties, tevredenheid over werk, studies, sociale steun.
Mensen met MS kunnen geluk ervaren ondanks hun aandoening, maar ook als gevolg daarvan. Elk mens,
ziek of gezond, ervaart goede en slechte periodes, grenzen, obstakels die genomen moeten worden. Een
chronisch zieke is net een gewoon mens!
Het spanningsveld tussen het beeld dat de maatschappij heeft van chronisch ziek zijn (afhankelijk, ongelukkig)
en de werkelijkheid die mensen met een aandoening zelf ervaren, zou Silke nog graag willen onderzoeken.
“Hoe geef je een reëel beeld, zonder te zeuren? Hoe kun je steun krijgen, erkenning voor het hele plaatje?”

Nooit opgeven

ontoegankelijkHoe houdt Silke Hoppe zelf haar moreel
hoog? ”Ik sta mezelf toe om me rot te voelen, ik vertrouw
dat het na een dag of wat weer beter gaat. Kan erg
genieten van mijn tuin en mijn twee poezen. Ik probeer
mijn lichaam en mijn ziekte beter te leren kennen zodat ik
niet over mijn grenzen ga.”
Op de vraag wat de grondtoon van haar leven is, antwoordt
ze: “Ik ben een optimistisch persoon. Het helpt om de
humor van dingen te zien.”
Zo schreef ze een scherpe column over de
ontoegankelijkheid van haar eigen universiteit.“Als mensen
begrijpen wat het is om een ziekte te hebben, helpt dat al
erg. Hulp is fijn, maar ik wil wel zelf aangeven wanneer ik
dat nodig heb. Ik kan namelijk ook veel zelf!
Een fysieke aandoening is niet het enige dat je leven bepaalt.
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Er zijn andere, soms wel ergere zaken in het leven. Mijn motto zou kunnen zijn: nooit opgeven!”
*Promotie onderzoek: partnershipforcare.uva.nl/content/onderzoeksgroepen/onderzoekers/silke-hoppe.html
Hoppe.S.(2013). Chronic illnesss as a source of happiness: Paradox of perfectly normal?Health, Culture
and Society, 5(1), 265-278.
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1000 gezichten van MS
‘Zingeving geeft je een beter gevoel’
Mijn eerste indruk is die van een vrolijke dame in een gezellige bloemetjesjurk die mijn kant op
komt. “Je kunt me herkennen aan mijn rode autootje én aan mijn rode appelwangen.” En inderdaad:
dát is geen probleem. Lotte Kogelman (35 jaar, getrouwd en moeder van een zoontje van vier jaar) is
de volgende in de reeks 1000 gezichten van MS.
Door: Femke Verhoef
Er zit een vrouw met een duidelijke visie op haar behandeling
tegenover mij. Lotte heeft sinds twaalf jaar de diagnose RR MS
(Relapsing Remitting MS); ze gebruikt geen remmende medicatie.
“Misschien ben ik eigenwijs, maar ik heb geleerd om te luisteren
naar mijn gevoel. MS mag geen grote rol spelen in mijn leven en
ik steek graag af en toe mijn kop in het warme zand. Toen ik op
mijn 22e de diagnose kreeg had ik maar één voorbeeld van MS in
mijn omgeving. Deze man ging al jong heel erg snel achteruit en
overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Nu, na al die
jaren, zie ik dat het ook anders kan verlopen.”

Klachten

Ook al gebruikt Lotte geen medicatie, ze heeft wel degelijk
Lotte Kogelman. Fotograaf M.
klachten. “Zo heb ik zenuwpijn in mijn benen. Een overprikkelde
Peelen, atelier Marsland
blaas, gevoelsstoornissen, vermoeidheid, cognitieve klachten en
algemene overprikkeling. Wanneer ik teveel over mijn grenzen
ga, begin ik te praten als een soort dronkenman. Sinds kort heb ik CBD-olie ontdekt; dat werkt goed tegen
de zenuwpijnen. Zolang het zo gaat mag ik niet klagen.”

NPO

Sinds een aantal maanden zit Lotte voor de helft in de ziektewet als gevolg van foute cellen die waren
aangetroffen en inmiddels zijn verwijderd. Dat leverde veel spanning op, waardoor de MS nogal opspeelde. Een
Neuro Psychologisch Onderzoek (NPO) heeft onlangs aangetoond dat haar cognitieve vermogen is aangetast
door MS. “Wel confronterend hoor, die uitslag. Er zijn allerlei strategieën nodig om op mijn normale niveau te
komen. Daar word ik moe van en het kost me extra tijd en energie om hetzelfde werk te doen als voorheen.”
Voor het eerst voelt Lotte zich patiënt. “De neuroloog, de MS-verpleegkundige, de bedrijfsarts; ik heb ze
allemaal gezien. Een onprettig gevoel dat ik nog niet eerder heb ervaren. Ik kan niet langer om mijn MS heen;
goed omgaan met energie of dingen soms gewoon ‘laten’ is helaas niet meer voldoende. Er ging een knop om
en ik neem nu echt de tijd voor mijzelf en om terug te komen in mijn werk. Daarnaast wil ik mijzelf beter voelen.”

Effecten op je relaties

Dat MS behoorlijke impact kan hebben op je leven weten we natuurlijk maar al te goed. Ook Lotte merkt dat
haar ziekte zijn weerslag heeft op haar sociale leven en haar relatie. “Ik word blij van muziek en concerten. Maar
het gebeurt regelmatig dat ik tickets heb gekocht die ik alsnog door de vermoeidheid weer moet verkopen. Ik
kan van tevoren ook nooit aangeven of ik op een verjaardag zal komen. Gelukkig lukt het vaak genoeg wél om
de leuke dingen in het leven te doen en daar geniet ik dan heel erg van. Life is good op die momenten.”
In haar huwelijk merkt Lotte ook dat MS op een vervelende manier de kop op kan steken. Haar relatie staat
door de persoonlijkheden die zij beiden zijn en de MS ook wel eens onder druk. Lotte: “Soms ben ik echt een
draak. Dan ben ik zo moe en overprikkeld en kan ik geen geluid meer verdragen. Dan ben ik niet altijd aardig.
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En mijn man kan soms ontzettend de plank misslaan als het gaat om een beetje empathie. Bijvoorbeeld bij
het naar bed brengen van onze zoon. Dat kan voor mij echt een opgave zijn. Mijn man zegt dan: ‘Ik doe het
wel, maar dan moet jij even dit of dat doen’, of ‘denk je dat ik niet moe ben na een hele dag werken?’ Dat
maakt me zó boos. Mijn lontje wordt sneller kort, ondanks dat ik een heel erg geduldig mens ben.”

Zingeving

Lotte werkt 28 uur per week als jeugdbeschermer, een vak dat zij met passie uitvoert. Sinds ze zelf een
zoon heeft en ervaart hoe hulpeloos kinderen kunnen zijn, is haar werk nog waardevoller geworden.
“Zingeving geeft je een beter gevoel. Dat hoeft niet perse werk te zijn, of iets anders dat ‘moet’. Al is het
maar om elke dag op te staan en bij je oma langs te gaan. Gewoon alles wat voor jou van waarde is en je
voldoening geeft, want je leven is echt niet alleen maar MS.”
Deze hardwerkende dame vindt tijd doorbrengen met haar zoontje ook erg belangrijk. “Lekker spelen met
Jelle. Toen hij bijna twee jaar was, ben ik minder gaan werken. En verder houd ik van fotograferen en
kokkerellen en zijn familie en vrienden erg belangrijk voor mij. Ik ben een sociaal dier.”

Humeurmanagement

MS kan een domper voor je humeur zijn. Lotte heeft het nodig om zich soms even onder te dompelen in de
misère. Wanneer zij die ruimte niet neemt gaat het aan haar knagen. “Ik zet fijne muziek op en kan dan keihard
meebrullen; een potje huilen lucht enorm op, om vervolgens weer de ruimte te hebben voor de positieve dingen.”
Via een online forum is zij in contact gekomen met een aantal gelijkgestemden met MS. Dit contact met
lotgenoten doet haar goed. Op het forum vindt ze (h)erkenning, gezelligheid en informatie. Maar daar is niet
altijd ruimte voor negatieve gevoelens. “Dat lijkt soms wel een taboe. Iemand die net een diagnose heeft
gekregen, mag niet eens even lamgeslagen zijn. Je hoeft toch niet altijd positief te zijn?” Toch brengt het
onderhouden van contacten met mede MSers haar veel steun en begrip. “Het is fijn om iemand te treffen
die weet wat je bedoelt wanneer je iets vertelt over je ervaringen.”
Haar eigen humeur houdt Lotte op peil door de verbinding met andere mensen te zoeken. “Mijn zoon,
muziek luisteren, koken, lang tafelen met vrienden en familie zijn belangrijk voor mij. Het lukt niet altijd,
maar over het algemeen is het leven goed. Carpe diem.”
Foto: Marco Peelen, atelier Marsland
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Humeurmanagement
Herman Heijermans: ‘Met een goed humeur wordt je leven makkelijker’
Als je googlet op ‘humeurmanagement’ komt als eerste de site van Herman Heijermans
(achterkleinzoon van) bovendrijven. Na een loopbaan als jurist en in de filmindustrie besloot hij
in 2008 het roer om te gooien. Nu is hij coach in loopbaan- en levensvraagstukken. Hij is 55 jaar,
woont en werkt in Amsterdam, maar begeleidt ook mensen die daarbuiten wonen. Ik ben benieuwd
wat hij kan vertellen over ’s mensen humeur.
Door: Nel Achterhes

Wat doe je precies?

“Ik ben coach voor loopbaan- en levensvraagstukken. Dat coachen doe ik
uiteraard met praten en luisteren, maar ik heb me daarnaast gespecialiseerd
in lichaamsgericht werken volgens de Methode van Dixhoorn, een
ontspanningstechniek.”

Wat voor vragen kom je tegen?

“In mijn praktijk doe ik ongeveer fifty-fifty loopbaan- en levensvraagstukken.
Levensvragen kunnen van alles zijn. Het zijn zaken waar je last van hebt
en die zelfs vreselijk kunnen knellen, maar die wel bij het leven horen. Een
voorbeeld van een levensvraag: een man kon niet besluiten of hij kinderen
wilde met zijn partner. Een ander voorbeeld: een medisch specialist werd ziek
in zijn eigen vakgebied. Dat was voor hem heel ingewikkeld.”

Herman Heijermans

Kun je iets vertellen over humeur?

“Humeur is je blik op de zaken, volgens mij. Met een goed humeur wordt je leven leuker en makkelijker.
Leuker spreekt voor zich, makkelijker wil zeggen dat je met een goed humeur vindingrijker en creatiever
bent, je staat meer open voor allerlei mogelijkheden. Mensen reageren anders op je, ze worden
enthousiaster en dus gebeuren er meer positieve dingen.
Je hebt zelf invloed op je humeur, je bent er niet aan overgeleverd. En hoe je dat dan moet doen, daar is
niet één recept voor. Het belangrijkste is dat je je eigen succescocktail vindt.”

Humeurmanagement

De term humeurmanagement komt van René Gude. Gude was filosoof en Denker des Vaderlands. Hij
overleed in 2015 op 58-jarige leeftijd aan botkanker. Hij wist dat hij dood zou gaan en wilde zijn tijd zo goed
mogelijk doorbrengen.
Daarom paste hij filosofische denkbeelden toe op zijn ziekteproces en zo merkte hij dat hij baat had bij
‘humeurmanagement’. Emoties en gevoelens komen over je heen en dat is goed en onvermijdelijk, zei
Gudde. Maar vervolgens moet je zorgen dat je niet de verkeerde kant op gaat denken waardoor je onnodig
lang in een negatieve emotie blijft hangen. Emoties overspoelen je soms en ze ebben ook weer weg als je
ze hun gang laat gaan.

Waarom is het moeilijk een goed humeur te vinden, en vast te houden?

“Allereerst: hoe meer pech je hebt, hoe moeilijker het wordt natuurlijk.
Je gedachten spelen hierbij een grote rol, en dus is het zinvol je eigen gedachten over een situatie te
observeren. Maar de een kan dat beter dan de ander. Psychologen zijn het er over eens dat veilige of
onveilige hechting in je jeugd veel uitmaakt voor later, dus in hoeverre je je gevoelens en gedachten kunt
voelen, benoemen en hanteren.”
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Hoe weet je dat je verkeerde kant op aan het denken bent? Als je
bijvoorbeeld een MS-verslechtering hebt, dan is het toch heel begrijpelijk
dat je geen goed humeur hebt?
“Op een gegeven moment kan het negatieve denken, bv. angst of boosheid, zo sterk zijn dat je er als het
ware mee samenvalt, waardoor je gaat denken: het is gewoon zo.

Het is dus van belang je eigen gedrag onder stress te herkennen. Dat verschilt per persoon: de een
trekt zich terug, de ander gaat in de aanval. Om je eigen ‘stijl onder stress’ te leren herkennen kan
lichaamsbewustzijn, bijvoorbeeld met de Methode van Dixhoorn, je helpen. Vervolgens kun je leren om ‘te
zijn met een emotie’ zonder dat je er wat mee moet. Dat is meditatieve training.
Zoiets als wanneer je leert zeilen op rustig water: begin in het hier en nu – als het goed met je gaat – om
goed met jezelf om te gaan. Wind je bijvoorbeeld niet redeloos op als de ober tien minuten te laat is met je
kopje koffie dat ook nog eens koud is. Er zijn mensen van wie dan hun hele dag is verpest.
Samengevat: je moet je eigen stressniveaus en stressgevoeligheid kennen, en daarnaar handelen.”

Hoe kun je dat doen?

Humeurmanagement - Cartoon Henk Visser“Probeer het gevoel van invloed
terug te krijgen. Niet samenvallen met die gedachte en emotie, maar de vrije
ruimte er omheen zoeken. Probeer uit het reactieve te blijven: handel niet
meteen als je een sterke negatieve emotie voelt. Bijvoorbeeld niet meteen
een boze mail sturen aan iemand, maar liever jezelf dwingen om even niks
te doen, oftewel een time out te nemen. Dat is uiteindelijk beter.”
De emoties hun gang laten gaan en er niet verkeerd bij gaan denken is
één manier om niet teveel in negativiteit terecht te komen. Op de site van
Herman staan nog vier andere manieren voor humeurmanagement.

Is dit ook op van toepassing op mensen die
depressief zijn?

“Mensen die al langere tijd depressief zijn kunnen zeker baat hebben bij humeurmanagement. Tenzij
er sprake is van een echte psychische stoornis, dan is het wellicht onvoldoende. Maar mensen kunnen
ontzettend in de put zitten vanwege allerlei levensvraagstukken die het etiket stoornis niet per se
verdienen. Als je grote pech hebt, bijvoorbeeld door MS te krijgen, dan komt het erop aan hoe je je
verhoudt tot het leven.”

Sommigen zeggen dat bij mensen met MS depressiviteit meer voorkomt.
Hoe denk jij daarover?

“Ik weet niet in hoeverre de biochemie hier een rol speelt. Los daarvan denk ik dat je in uitvergrote vorm
terugvindt wat daarvoor ook al het geval was. Als je al een beetje een zwartkijker was, dan gaat dat niet
over wanneer je MS krijgt. Het geeft je een extra reden om daarnaar te kijken. Dat kan heel simpel door
bijvoorbeeld een dagboekje bij te houden van je ‘humeur’, waarin je met cijfers nauwkeurig aangeeft hoe je
jezelf voelt. Vaak blijkt dat iemand zich beter voelt dan hij dacht! Dat kan al helend zijn. Als je continu tegen
jezelf zegt ‘Ik voel me zo slecht’, is dat een beschadigend idee, dat trekt je naar beneden.
En wat ook belangrijk is: humor. Geen coachingstraject zonder lachen, dat hoort bij overleven. Je moet
jezelf relativeren!”
www.hermanheijermans.nl
Vijf manieren voor humeurmanagement
Copingstrategieen
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Humeur op ons Forum
‘Chagrijnen doen we ook, maar we houden de moed erin’
Hoe houd jij de moed erin en daarmee je humeur op peil? Waarschijnlijk was dit de juiste vraag op het
juiste moment, want we kregen tientallen reacties binnen op ons forum. Jullie antwoorden waren
voor ons ook een eye-opener waren: ze straalden veerkracht uit. En daar
werden wij weer blij van!
Door: Marjolein van Woerkom
‘Onder de bomen blijf ik dan staan, hef mijn gezicht naar de zon, inhaleer
diep de boslucht, geniet van de vogelgeluidjes, de eendjes in de beek, het
stromende water, het geruis van de bladeren en de stilte; lach om de kwakende
kikkers en de konijntjes die over het bospad huppelen.’
Het was één van de mooie reacties op ons forum, nadat we humeur als topic
hadden gelanceerd. Het kan tegenzitten, als we weer eens een terugval hebben,
als we ons onverklaarbaar weer ontiegelijk moe voelen of als dat sleepbeen weer
eens niet wil. Maar de reacties lieten zien dat onze lezers niet bij de pakken neer
gaan zitten.

Naar buiten

Genieten van de natuur om ons heen, even stilstaan bij de kleine dingen die het leven mooi maken. Het
waren twee van de meest genoemde tips en trucs om ons humeur weer op een hoger peil te krijgen. ‘Ik geniet
vrijwel iedere dag. Van mijn gezin, van mijn werk, van mijn kerk, van mijn creatieve brein, van mijn stad,
van een rit over de brug. Het zicht op historie, van vrienden, van familie, van onze poes, van er mogen zijn.’
Proberen om naar buiten te gaan wordt ook veel genoemd, al is het maar de tuin in: ‘Daar kan ik me
helemaal uitleven op het onkruid of gewoon lekker rondlopen en plannen maken. Een uurtje is genoeg
om me beter te voelen.’
Zelfs in de winter, schreef een forumgast: ‘Ik houd enorm van buiten zijn en van de natuur. Dus als het
even kan, ga ik tuinieren, wandelen, fietsen, en als het lijf echt niet wil: gewoon op een stoel in de tuin
zitten met een boek, desnoods met een winterjas aan en een sjaal om. Ik heb de elementen nodig om
mezelf te kunnen voelen en dingen te kunnen relativeren.’

Sociale contacten

Maar niet alleen de natuur doet ons goed. Ook uit sociale contacten in vele vormen halen we energie:
partners, vriendinnen en vrienden, vrijwilligerswerk. ‘Gelukkig heb ik ook een man die steeds als ik het even
niet meer zie zitten, mij weer aan het lachen kan maken. We houden samen de moed erin.’
Een ander reageerde daar meteen op: ‘Ik ben wel eens chagrijnig en boos etc…. maar mijn man vrolijkt
me op. Voor mijn man is het soms moeilijk, die heeft ook wel eens een bui, en dan is het andersom, dan
herinner ik hem aan wat hij allemaal wel heeft.’
Vrijwilligerswerk komt ook met regelmaat terug: ‘Het vrijwilligerswerk dat ik doe (zo’n 2 dagdelen per week)
helpt me enorm om even niet met mezelf bezig te zijn en er juist wel voor een ander te zijn’, schrijft iemand.
Weer een ander doet alleen nog maar werk dat leuk is: ‘Ik heb mijn leven zo ingericht dat ik zoveel mogelijk
leuke dingen kan doen in het leven. Dingen waar ik plezier uit haal. Een leuke hobby hebben en daar dan ook
vrijwilligerswerk in doen, maakt het leuk en nuttig tegelijk en geeft veel voldoening en houdt me op de been.’
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The Rolling Stones

muziek luisteren kan je humeur positief beïnvloedenMuziek blijkt een
andere bron van positieve energie te zijn. De een luistert naar Queen
of The Rolling Stones en blèrt op vol volume mee. ‘Het helpt enorm
om van mijn humeurigheid (verdriet, frustratie, boosheid) af te komen
en geeft meteen wat nieuwe energie.’ De ander luistert naar blues
en reggae en is hiervoor geabonneerd op aantal podcasting-feeds.
Ook heeft iemand de radio afgezworen en luistert alleen nog naar
zelfgekozen cd’s met vrolijke muziek. Of iemand maakt zelf muziek,
‘zodat je hoofd, je handen, en je hart bezig zijn met iets moois, met
iets helends.’

Chagrijnen mag

Maar moeten we altijd een goed humeur hebben? Is het ook niet
eens lekker om gewoon chagrijnig te zijn en ons terug te trekken? De meesten vinden van wel. ‘Als ik in
een dip zit, dan geef ik daar vaak voor een tijdje aan toe. Even op de bank hangen of in bed liggen, niks
hoeven, niet praten (want dat is zo vermoeiend!) en chagrijnig van me af kijken. Al snel merk ik dat ik daar
genoeg van krijg, en pak mezelf bij elkaar om in beweging te komen’, schrijft de een.
Een ander: ‘In een periode dat ik er veel ziek ben, me zo belabberd voel dat ik in bed het beste af ben,
ben ik om “op te schieten”. Ik kan me het beste maar terugtrekken in mijn slaapkamer en wachten op het
moment dat ik me weer langzaam beter begin te voelen.’
Acceptatie is daarbij een belangrijk woord. ‘Ik zit nu in de SP fase en ga alleen maar achteruit. Dat is moeilijk
te verteren, maar ik heb ondertussen geleerd om, als ik een echt slechte MSdag heb, die maar ‘gewoon’ te
accepteren en er aan toe te geven, hoe moeilijk en frustrerend dat ook is. Meestal kruip ik op de bank met
mijn pijntjes en onmachtgevoelens en denk en hoop dat het straks misschien weer wat beter gaat.’

Veerkracht

Het is mooi om de veerkracht in de reacties te zien. Hoe we durven toe te geven aan die negatieve
gevoelens, maar ons humeur toch weer in positieve energie weten om te zetten. Verder valt op hoeveel
forumgasten laten weten dat ze optimistisch zijn ingesteld. Als het even tegenzit, vertrouwen ze erop
dat het ook weer goed komt. ‘Van nature ben ik een positief mens. Ondanks alle ellende heb ik van huis
uit geleerd dat zitten treuren en mokken niets op lost. Het kan altijd erger immers.’ Of: ‘Ik ben zelden
chagrijnig. Positief zijn kost sowieso minder energie.’ Een ander schrijft: ‘Mijn leven is mooier en beter
geworden na de diagnose MS. Ik kijk anders naar het leven, geniet meer van kleine dingen en vind mezelf
een enorme bofkont, als ik zie hoeveel ellende sommige andere mensen in hun leven te verstouwen krijgen.’
De laatste reactie vat ons humeur mooi samen: ‘Uiteindelijk komt er aan het einde van de tunnel licht, ook
’s nachts, want het wordt altijd weer dag.’
Lees hier het gehele topic op het Forum terug: https://www.msweb.nl/forum/showthread.php?t=38713
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Wetenschappershart
Column Hanneke Hulst: Wetenschappershart
Vanmorgen gaf ik een lezing in het UMC Utrecht voor een onderzoeksgroep die zich dagelijks met
een heel ander type onderzoek (cellulair, moleculair) bezighoudt dan ikzelf. Vol enthousiasme
vertelde ik over het werk wat wij hebben gedaan in onze onderzoeksgroep en ik nam ik hen mee
in mijn speurtocht naar antwoorden. Terwijl ik sprak, merkte ik dat ik die speurtocht als het ware
opnieuw beleefde, en ik werd steeds enthousiaster. Wat is dit
toch een fantastische baan!
Voor mij is wetenschapper zijn de mooiste carrière die er is.
Ik kan mijn energie erin kwijt en ook mijn nieuwsgierige aard
komt in dit werk vaak zeer goed van pas. Het willen snappen
wat er misgaat in die hersenen van mensen met MS is als een
grote magneet die al mijn aandacht naar zich toetrekt. En ‘die
mensen met MS’ zijn uiteindelijk mijn allergrootste drijfveer:
voor hen wil ik de situatie veranderen. Het liefst nu, maar
anders hopelijk in de (nabije) toekomst.
Soms, als de drukke agenda eventjes mijn identiteit overneemt
of als de vermoeidheid boven komt drijven, vergeet ik heel
even waarom ik de mooiste baan van de wereld heb. Laat mij dan maar een lezing geven over mijn
onderzoek, en binnen een fractie van een seconde is het er weer. De passie, de doorpakkracht en de
tomeloze energie. Ik wil het bijna niet zeggen maar het lijkt soms wel een verslaving. Ik wil meer en
het liefst ook sneller.
Na afloop van mijn lezing komen de twee organisatoren naar mij toe. Ze bedanken mij voor het
inspirerende verhaal. Een van de twee zegt “ik wil je iets zeggen. Ik ga stoppen met de wetenschap.
Ik heb eens goed nagedacht maar ik denk toch niet dat het mij brengt waar ik gelukkig van word.” We
praten even verder.
Wetenschapper zijn is niet alleen maar mooi, het is hard werken voor een relatief laag salaris. Het
is onzeker, veel jonge onderzoekers krijgen pas een vast contract als zij eind dertig zijn. Ik kijk naar
haar collega en vraag hoe hij erin staat. Heel even is het stil. “Ik ga ook de wetenschap uit. Ik ben nu
zeven jaar postdoc (postdoc is de periode na het afronden van een promotieonderzoek). Het is helaas
niet gelukt om nieuwe onderzoeksfinanciering te krijgen, mijn ideeën werden keer op keer afgewezen.
Er zit voorlopig geen vaste positie in en dat heeft mij aan het denken gezet.”
Ze lijken beiden vrede te hebben met de keuze om wat anders te gaan doen. Zij zien wellicht vooral
een nieuwe uitdaging? Ondertussen liegen de cijfers er niet om: 70% van alle gepromoveerden gaat
de wetenschap uit [Bron: Rathenau instituut]. Een deel van hen omdat de wetenschap simpelweg niet
voor hen is weggelegd, een ander deel noodgedwongen. Ik loop ietwat aangedaan naar buiten, en
realiseer me hoe dankbaar ik moet zijn voor mijn (vaste) positie. Ik moet er niet aan denken om in de
schoenen te staan van mijn collega’s en ik vind het een schrijnende gedachte dat zij eerder regel dan
uitzondering zijn.
Heb ik gewoon simpelweg geluk gehad? Ik weet het niet. Wat ik me wel realiseer is dat ik er echt iets
goeds mee moet doen. Met mijn wetenschappersbaan, zodat déze schaarse plek in elk geval goed
besteed is. Voor wetenschappelijk Nederland en voor u als persoon met de ziekte MS.
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Geluk- en genietdwang
Geluk- en genietdwang
`Daar wordt u niet gelukkig van hè’, zei een verpleegkundige meteen nadat ze me verteld had dat
de operatie – ik lag al twee uur op de gang in operatiehemd te wachten – niet doorging. Ze trok er
zo’n hangerig empathisch gezicht bij dat ik niet wist hoe ik moest reageren. Tuurlijk, ik voelde me
bedonderd na dat onverwachte bericht.
Door: Petra Jorissen
Die stressvolle dagen ervoor, zo lang zenuwachtig wachten
op mijn beurt…Allemaal voor niks. Maar toch, veel moeilijker
te verteren was haar mededeling dat ik er niet gelukkig van
werd. Die sloeg me lam.
Duizelig en met rammelende maag (geopereerd worden
betekent: nuchter blijven) besloot ik eerst maar eens naar
beneden in het restaurant iets te eten te gaan zoeken.
Wachtend bij de lift viel mijn oog op een aankondiging over
een workshop feedback geven. Feedback krijgen hoefde
helemaal niet eng of somber stemmend te zijn was de
boodschap. Feedback krijgen kon je juist gelukkig maken.
Tenminste… als de gever daar de juiste woorden voor wist te
vinden. Dat was de kwestie. En precies daarvoor was deze
workshop in het leven geroepen.
Naar beneden zoevend in de lift zag ik de woorden
geluk, gelukkig, gelukzalig en gelukbevorderend over- en
doorelkaar voor mijn ogen dansen. Kwam vast doordat ik zolang niets gegeten had dacht ik. Een kop
koffie en een kroket en alles zou beter worden.
Dat was niet het geval. Naast mij aan een tafeltje in het restaurant zat een oudere vrouw in een
rolstoel. Haar paarse opgezette trombosebeen pront vooruitgestoken op een soort plank. Ze was voor
het eerst beneden zei ze tegen ieder die het maar horen wilde. Dat waren er niet veel. Ze zei ook
steeds dat ze geen mosterd bij haar kroket gekregen had. `Ik word hier helemaal niet blaaaai van’,
klonk het luid en verontwaardigd in het luchtledige.
Een paar tafeltjes verder zat een uitgemergelde man met een geel gezicht op zijn vrouw te wachten.
Leverkanker. Niks meer aan te doen.
Berustend keek hij voor zich uit. De moorkop smaakte hem niet echt zo te zien. Meneer was kennelijk
een populaire patiënt. Drie jonge vrouwelijke verpleegkundigen van de 8e etage kwamen rond
lunchtijd nog speciaal voor hem helemaal naar beneden gezeild om afscheid te nemen. Ze droegen
donkerblauwe, lichtblauwe en rose klompen.
`Meneer Zomer, ik hoop dat u nog een heeeeeel positieve tijd met uw vrouw krijgt’, zei de draagster
van de donkerblauwe. De lichtblauwe klompjes klonken wat luchtiger `Ik wens u veel plezier en geluk
thuis.’ En hoog boven de rose klompen uit klonk het schril en aangeslagen: `Ik wil dat u heeeel,
heeeel hard gaat genieten meneer Zomer. En uw vrouw ook!’

Soap

Ik dacht terstond dat ik in een soap speelde. Zo’n opeenstapeling van geluksdwang in deze setting
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van lek en gebrek! Ik kon mijn ogen en oren nauwelijks geloven. Met een klem om mijn hart ging ik
maar een deurtje verder, richting ziekenhuisboekhandel, doorgaans aardig gesorteerd.
Meteen al bij de deur werd ik verwelkomd met een enorm display vol boeken over… geluk.
De Amerikaanse geluksgoeroe Gretchen Rubin stond op nummer een met haar nieuwste
hondernegenenvijftig do’s en don’ts to get happy. Achter, voor en tussen de boeken door stonden
de obligate zoetelijke kaarsen, geurstokjes en venijnig glimmende zilverkleurige boeddha’s mij
gebiedend en toch peaceful (een vorm van passief agressief gedrag, ook heueuel eng bij sommige
mensen) toe te glimlachen.
Mijn kroket kroop omhoog, ik kotste hem uit. Heel even voelde ik me bevrijd van de beknellende
geluk- en genietdwang. Het bleef, helaas, niet onopgemerkt. Een toevallig langslopende
verpleegkundige snelde toe met een servetje en de, ongetwijfeld geruststellend bedoelde, boodschap.
`Ach mevrouw, u moet het gewoon mindfulover u heen laten komen, dan bent u dadelijk weer blij.’
Het is dat ik niks meer in mijn maag had. Wat was ik op dat moment graag een lama geweest. Yek.
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‘Slaapprofessor’ aan de slag met M...
MS-onderzoek in Nederland (44): dr. Ysbrand Douwe van der Werf
Nederland kent hooggekwalificeerd MS-onderzoek. Gestimuleerd door de eerste MS-professor, Chris
Polman, die aan de wieg stond van het MS-centrum van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit
in Amsterdam, het VUmc. Met hem begon MSzien tien jaar geleden deze artikelenserie. Sindsdien
kwamen hier al vele wetenschappelijke onderzoekers langs die in meer of mindere mate op MS zijn
gefocust, uit alle windstreken. Ditmaal bij het VUmc dr. Ysbrand van der Werf, bioloog en psycholoog.
Door: Raymond Timmermans
Hersensystemen die ondermijnd zijn door MS kunnen desondanks
vaak nog heel goed werken. Niet altijd volgens de hersenroute die
daarvoor is ontworpen, maar langs een omweg.
“Dat kan ik vrij goed in beeld brengen”, zegt dr. Ysbrand Douwe
van der Werf, neurowetenschapper bij het medisch centrum van de
Vrije Universiteit in Amsterdam – het VUmc. “De kunst is nu om het
hersensysteem van mensen met MS dan ook nog van buitenaf gunstig
te beïnvloeden”.
Om ook daar een bijdrage aan te leveren werkt hij nauw samen
met het MS-centrum van het VUmc, vooral met de mensen die zich
bezighouden met cognitie: het geheugen, de concentratie, snelheid
van informatieverwerking en aandacht. Waarvoor in mei 2016 het
Expertisecentrum Cognitie is opgericht.
Niet alleen om onderzoek te doen naar de processen die bij mensen
met MS cognitieve problemen veroorzaken, om die beter te kunnen
begrijpen,maar ook om die problemen te behandelen en zo mogelijk
op te lossen.

dr. Ysbrand Douwe van der Werf,
neurowetenschapper bij het
medisch centrum van de Vrije
Universiteit in Amsterdam

Omweggetjes

Over die cognitieve problemen zei VUmc-prof. Jeroen Geurts eerder in deze serie: “Als je in de loop van
de dag vermoeider raakt, 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 witte, isolerende stof,
de myeline, op een traject vastlopen, gaan ze een ander traject proberen. Dat kost meer tijd en moeite”.
Ysbrand – spreek uit Iesbrand – van der Werf (*1971; Groningen) – onderschrijft dat direct. “Dat proces van
compenseren via andere trajecten zien we ook bij andere aandoeningen. Aan de ene kant is dat natuurlijk
heel plezierig, want daardoor kunnen mensen met MS vaak toch nog functioneren terwijl er hersenschade
is; aan de andere kant vergen die omweggetjes meer energie”.
Hij vindt dat dit een nog te weinig belicht probleem is. “Het zijn vaak niet de bewegingsstoornissen waar
mensen met MS over klagen, maar juist die cognitieve stoornissen en bijvoorbeeld de gestoorde slaap, die
de kwaliteit van leven erg kunnen beïnvloeden”.
Om op dit gebied meer inzicht te krijgen doet hij bij mensen directe waarnemingen van hun
hersentrajectenen kan dan zelfs aangeven waar iets niet goed gaat. “We noemen dat empirische metingen
en registraties. Meestal beeldvormend onderzoek van de hersenen – MRI, EEG, MEG, PET. Afkortingen
voor evenzovele methoden om langs de wetten van de natuurkunde nauwkeurig te meten wat er in het
lichaam en in dit geval dus binnen de hersenen gebeurt. Maar waarmee ik alleen kan kijken. Voor ingrijpen
is meer nodig. En daar zijn we nu dus mee bezig”.
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Bioloog

Ysbrands basisvak is de biologie, de wetenschap van alles wat leeft.
“Als kind wist ik al dat ik bioloog wilde worden; veldbioloog, iemand die levende planten en dieren
bestudeert”. Hij is haast als vanzelf meer geconcentreerd geraakt op het dier dat we mens noemen. En
in het bijzonder op het brein van die mens. Daarom na biologie (1989-1995; Universiteit Groningen) ook
psychologie (1991-1996; VU Amsterdam) gaan studeren, de wetenschap die zich vooral bezighoudt met
wat het menselijk brein verwerkt en aanstuurt. Uiteindelijk in 2000 bij de faculteit geneeskunde van de VU
tot doctor gepromoveerd met een proefschrift over circuits voor geheugen en geheugenstoornissen bij
mensen met een herseninfarct.
Duidelijk gefascineerd door het brein. “Door de complexiteit vooral. Het vermogen van het brein diverse
vaardigheden tegelijk te hebben: taal, concentratie, problemen oplossen, aandacht, geheugen”. Zijn
constateringen aan de apparaten die hij bedient verbazen hem geregeld en soms beangstigen ze hem
zelfs. “Bedenk maar: hoe kan het dat de hersenen van iemand die in coma ligt soms meetbaar lijken te
reageren op vragen die je stelt?”.
Zijn eerste onderzoeksbaan op dit specialistische gebied had hij op het neurologische instituut van
het Canadese Montreal, van 2000-2003. “Daar heb ik kennis gemaakt met het beïnvloeden van het
hersenproces, hersenstimulatie. En die ervaringen ben ik in Amsterdam gaan gebruiken”
Lange, slanke man, zwarte bos krullend haar, forse bakkebaarden, blauwe ogen, beweeglijke handen met
vingers als van een pianist. Snelle prater, zichzelf voortdurend aanvullend en verbeterend.

Slaap

Voor velen geen onbekende wellicht, want de afgelopen jaren meermalen op radio en televisie vanwege
zijn deskundigheid op het gebied van de slaap. In het bijzonder nog na het verschijnen van zijn boek
Iedereen slaapt. Leverde hem zelfs de naam van ‘slaapprofessor ‘op.
Zijn gerichtheid op dit onderwerp is begonnen na terugkomst uit Canada, door zijn contact met de
onderzoeksgroep van professor dr. Eus van Someren van het Nederlandse Herseninstituut (NHI), ook in
Amsterdam . “Zij deden onderzoek op het gebied van slaap en geheugen, naar slaapstoornissen en het
reguleren van gezonde slaap”.
Dat bracht hem ook in aanraking met de cognitie-onderzoekers van het Amsterdamse MS-centrum. “Van
hen weet ik dat wel zes op de tien mensen met MS klagen over cognitiestoornissen en velen van hen
over slechte slaap. Mogelijk doordat ze niet meer zo actief kunnen zijn overdag en daardoor niet meer de
fysieke vermoeidheid kunnen krijgen die kan helpen om in slaap te vallen. Mogelijk doordat ze overdag rust
nemen en er voor de nacht maar weinig slaap-behoefte overblijft”.
Hij realiseert zich dat overdag rusten haast niet anders kan voor mensen met MS. “Het juiste recept
voor slaap is dus juist in het geval van MS lastig; want wil je overdag wakker blijven om ’s nachts goed
te kunnen slapen of put je jezelf daarmee overdag dan alleen maar uit? Het lijkt een tweesnijdend
zwaard, waar maar moeilijk een goede oplossing voor is te verzinnen. Daar ligt een uitdaging voor ons
onderzoekers, om samen met de mensen met MS te kijken wat het beste werkt. Want slecht slapen is niet
alleen vervelend, je geheugen heeft er onder te lijden en je concentratie wordt minder optimaal”.

Moeders met MS

Waar hij zulke mensen met MS van kent?
“Mijn moeder had MS, kreeg de diagnose in het jaar voor ik geboren werd. Ze overleed uiteindelijk, nadat
er tevens leukemie bij haar geconstateerd werd, op 57-jarige leeftijd. In de eerste vijftien jaar was de ziekte
relatief mild en hoefde ze alleen ’s middags te slapen. In jaren erna werd ze steeds meer rolstoel-gebonden”.
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Voor collega dr. Hanneke Hulst, met wie hij nu te maken heeft bij het MS-centrum, een bekend verhaal.
Ook haar moeder had MS en ook haar moeder is inmiddels overleden. Maar het is niet de enige reden
waarom deze twee neurowetenschappers een klik hebben.
Ook Hanneke is zeer gericht op cognitieve achteruitgang
bij MS. Dat was in november 2014 het hoofdthema van
het proefschrift waarop ze haar doctorstitel behaalde.
Samen met Jeroen Geurts en Ysbrand van der Werf
beseft Hanneke Hulst steeds meer dat MS-schade zich
in de grijze stof van de hersenen bevindt en niet alleen in
de witte stof, de verbindingen tussen hersencellen. En dat
die grijze stof juist van zeer groot belang is als het gaat
om cognitieve problemen.
Om daarover meer te weten te komen zijn zij en de
andere leden van het Expertisecentrum Cognitie – over
hen gaat de volgende aflevering in deze artikelenserie
-zeer blij met Ysbrands specialistische inbreng.
Hanneke Hulst: “Ysbrand heeft zelfs kennis van een nieuwe
methode waarmee we de hersenen kunnen activeren
en daardoor de cognitieve functies mogelijk verbeteren.
Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) heet het,
oftewel hersenstimulatie door de schedel heen. Recentelijk
hebben wij dit toegepast in een kleine groep mensen met
MS, waarin de resultaten voorzichtig positief zijn”.

Ysbrand van der Werf demonstreert de
toepassing van Transcraniële Magnetische
Stimulatie (TMS) op het hoofd van collega dr.
Odile van den Heuvel.

Deze methode is verwant aan de transcranial Alternating
Current Stimulation (tACS), beschreven in de vorige aflevering van deze serie, waarin Ysbrand al even
voorbij kwam in verband met de studie die dr. Branislava Ćurčić-Blake in Groningen daarmee doet.

Of met deze methoden ook humeurmanagement mogelijk is, het onderliggende thema van dit nummer van
MSzien, dat is een nog niet beantwoorde vraag.

Drijfveer

Ysbrand van der Werf is bescheiden over zijn rol: “Mijn simpele doelstelling is te proberen mijn kennis van
nut te laten zijn voor verschillende ziektebeelden, zoals nu dus MS, om de klachten van die mensen te
kunnen verminderen. Daarbij is kennisvermeerdering eigenlijk mijn enige drijfveer, met schaarse momenten
van succesvolle resultaten als krenten in de pap”.
Intussen loopt zijn agenda almaar voller. Op een gemiddelde werkdag geeft hij lezingen of colleges,
vergadert hij met diverse teams, spreekt met de aan hem toevertrouwde onderzoekers of artsen in
opleiding, doet proeven, schrijft aanvragen voor subsidie. Tussendoor bezoekt hij vaak een congres over
beeldvormende technieken in de hersenwetenschappen.
Naar hij aanneemt is hij nog niet op de helft van zijn werkzame, onderzoekende leven. Met al vele
tussenstations. Om eens wat te noemen: bestuurslid van de Stichting Hersenstimulatie, sinds kort voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO). Ook lid van het team van de
Nederlandse Hersenbank, vlakbij het VUmc, dat om wetenschappelijke redenen hersenweefsel wegneemt
bij overleden mensendie daarvoor toestemming hebben gegeven. “Gelukkig woon ik tien minuten fietsen
van de plek van die meestal nachtelijke ingrepen”.
Veel passies ook daarbuiten. Gaat het liefst op actieve vakanties in de bergen, maakt trektochten in de
natuur tot in Papoea Nieuw Guinea aan toe. Houdt zich in conditie door veel te schaatsen, wielrennen en
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hardlopen. “Bovendien woon ik drie hoog zonder lift en ben ik vegetariër. Wel mag ik misschien iets beter
op mijn eigen slaap gaan letten, want ik leef door mijn werk nogal onregelmatig en slaap daardoor variabel.
Maar OK, vooralsnog zonder gevolg”. Ongehuwd, maar dat verbaast dan natuurlijk niemand.
Ooit iets anders willen worden?
“Soms denk ik nog wel eens aan de reden dat ik biologie ben gaan doen en heb ik de sentimentele
gedachte, dat ik veldbioloog had moeten worden, in een oerwoud of op zee of in Antarctica”.

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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