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Van de redactie 

Het is één dag vóór de Wereld MS Dag van 2018 wanneer ik begin te schrijven aan dit redactioneel. Wij 
besteden in deze MSzien verder niet veel aandacht aan deze dag maar ik wil wel even vertellen dat de 
MS Vereniging iedereen uitnodigde om op Wereld MS Dag naar Den Haag te komen om te ervaren hoe 
het is om te werken met MS. Kan dat dan? Ja, zeggen de organisatoren, dat kan! Met aanpassingen of 
een werkgever die met je meedenkt… tja… Dan zal er nog wel iets meer moeten veranderen, denk ik bij 
mezelf… 

Maar misschien moet ik een beetje positiever denken, net zoals Otwin van Dijk. Deze man kreeg met name 
‘bekendheid’ nadat hij was gekozen in de Tweede Kamer én in een rolstoel bleek te zitten. Niet vanwege MS 
trouwens maar omdat hij sinds zijn 18e een dwarslaesie heeft. 

Mede dankzij zijn inspanningen is eindelijk, na 10 jaar, het VN Verdrag Gelijke 
Rechten voor Mensen met een Handicap aangenomen. Inmiddels is Otwin van 
Dijk burgemeester geworden en ik denk dat het voor mensen met een handicap 
vast prettig wonen gaat worden in Oude IJsselstreek. 

Project Y 
Geen terugblik op Wereld MS Dag dus maar dat neemt niet weg dat de redactie 
weer een mooi afwisselend nummer heeft weten te maken. Zoals het artikel over 
Project Y van het VUmc. Dat onderwerp heeft al een paar keer aandacht 
gekregen op MSweb maar dan vooral om deelnemers voor dit onderzoek te 
werven. Dit keer lezen we een interview met Djoeke Doesburg, de arts-
onderzoeker van VUmc. Zij zet de belangrijkste aspecten uiteen en hierna 
begrijp je veel meer van Project Y en in ieder geval begrijp je waarom onderzoek 
soms zo lang moet duren. 

Ook in het Groningse UMCG houden ze zich bezig met onderzoek naar MS. Raymond Timmermans 
interviewde dr. Wia Baron voor deel 47 van zijn serie MS onderzoek in Nederland. Dr. Baron zoekt al vele 
jaren naar hèt middel dat onze myeline kan herstellen maar ze geeft aan dat nog veel tijd nodig zal zijn om de 
beschadigde isolatielaag bij MS te repareren. 

MS Zorg Nederland 
Fijn ook om weer eens over de gemaakte vorderingen van ‘MS Zorg Nederland’ te lezen. Betere zorg voor alle 
mensen met MS, was het streven van Gerald Hengstman, neuroloog in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, 
toen hij vijf jaar geleden het initiatief nam om MS Zorg Nederland in het leven te roepen. Inmiddels zijn er al 
veel stappen genomen, maar ook nog heel wat te gaan. Hengstman nam met Jolette van Eijden de tijd voor 
een terugblik én een kijkje in de toekomst van de zorg voor mensen met MS. 

Ook een interview met een echtpaar in Delfzijl. Zij waren al ‘getroffen’ door MS maar toen kwamen daar ook 
de aardbevingen nog bovenop. Zij vertellen over de ‘problemen’ waar je als ‘mens-met-MS’ in Groningen mee 
te maken krijgt. 

Last but not least de column van hersenwetenschapper Hanneke Hulst. Ondanks alle drukte en hectiek op 
haar werk, vond ze toch nog tijd om voor ons deze mooie column te schrijven. 

Namens de redactie van MSzien: Veel Leesplezier! 
Nora Holtrust, hoofdredacteur MSweb
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Myelineherstel: maatwerk met diverse middelen 

MS onderzoek in Nederland, #47: dr. Wia Baron, ‘gliabioloog’ 

Al een kwart eeuw is dr. Wia Baron op zoek naar hèt middel om bij MS beschadigde myeline te 
herstellen. De isolatie tussen vitale hersenverbindingen. Al vaak heeft ze gedacht er bijna te zijn. Maar 
nu zegt ze toch weer: “Ik denk dat er verschillende myelineherstellers nodig zijn, afhankelijk van de 
aard van de ontstekingshaarden. De kans is zelfs groot dat er verschillen moeten worden gemaakt per 
individuele patiënt. Dat maatwerk nodig is met diverse middelen”. 

Door: Raymond Timmermans 

Dr. Wia Baron (*1969) geldt in Nederland als een van de koplopers in 
onderzoek naar herstel van de bij MS beschadigde myeline, de isolatielaag van 
verbindingen in het centrale zenuwstelsel. Nodig voor een snelle geleiding van 
de signalen. Wia is verbonden aan het MS Centrum Noord Nederland 
(MSCNN), een conglomeraat van artsen en onderzoekers met daarin onder 
meer het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Wat het 
myelineonderzoek betreft internationaal in de voorlinies. Wia Baron is er de 
wetenschappelijke coördinator van al het onderzoekswerk. 

Met als haar grootste teleurstelling, dat het niet zo snel gaat als ze wil. 

“Natuurlijk, dat komt mede omdat MS een complexe ziekte is. Bij mensen met 
MS faalt het vermogen om verdwenen myeline opnieuw aan te maken, 
remyelinisatie. En dat kan per individu en per aangetast gebied in het centrale zenuwstelsel ook nog eens een 
andere oorzaak hebben. Maar dat we er nog niet zijn komt helaas ook doordat de financiële middelen te 
beperkt zijn, met name voor belangrijk fundamenteel onderzoek”. 

Studeerde in Groningen biochemie; combinatie van biologie, de leer van levende wezens, en chemie, 
scheikunde, de studie van de samenstelling van stoffen. Had immunologie als bijvak, de biologische 
wetenschap die onderzoek doet naar het immuunsysteem. Na het behalen van haar doctorstitel aan het werk 
in het herseninstituut van het Britse Cambridge (1999-2001) en sinds 2002 verbonden aan het UMCG. Daar 
nu celbioloog, kenner van de kleinste onderdelen van het menselijk lichaam. Noemt zichzelf het liefst 
‘gliabioloog’, met een verwijzing naar gliacellen, de verzamelnaam voor cellen die het hersenverkeer 
verzorgen. 

MS Research 
Weelderige haardos, blauwgroene ogen, brede glimlach, snelle prater. Treedt niet zo vaak naar buiten met dit 
onderwerp. “Het is niet zo dat ik me wegstop hoor. Maar het klopt dat ik niet altijd vooraan sta”. Af en toe op 
internationale congressen, zoals het vierjaarlijkse symposium van het MSCNN. Soms een lezing voor een 
groep mensen met MS in de regio. Of op bijeenkomsten van de Stichting MS Research, waar zij lid is van de 
Wetenschappelijke Raad. En in een filmpje van de campagne Kiss Goodbye to MS Challenge 2018 van deze 
voor MS-onderzoek belangrijkste Nederlandse geldinzamelaar: https://msresearch.nl/kiss-goodbye-ms-
campagne . 

De beelden van dat filmpje zijn gemaakt in het labkwartier van Wia, op de tiende verdieping van het gebouw 
van het UMCG. “Aan de noordkant, met mooi uitzicht op de stad en omstreken”. Daar zit haar hele 

Dr. Wia in het labaratorium 
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onderzoeksgroep. Gemiddeld een mens of tien. “Een wisselende samenstelling, want doorgaans bestaat een 
derde van de groep uit studenten, de meesten voor een project van een half jaar, sommigen langer”.  

Heeft steeds minder tijd om zelf labwerk te doen. “Ben vooral bezig met het 
begeleiden van mijn onderzoeksgroep, het schrijven van artikelen en 
subsidieaanvragen, diverse commissies, onderwijs, binnen- en buitenlandse 
congressen. Wat ik in het lab nog zelf doe is het aankleuren van cellen en het 
daarna  analyseren onder de microscoop”. Voor dit artikel zond ze daarvan het 
beeld dat te zien is op deze pagina. 

Oligodendrocyten 
Een opname van oligodendrocyten, basiselement in het zenuwstelsel. 
Waarvan de voorlopers, de cellen in ontwikkeling, verantwoordelijk zijn voor de 
productie van myeline rondom de zenuwuitlopers, de verbindingsknooppunten. 
“Uit onderzoek van hersenen van overledenen blijken bij ongeveer een derde 
van de MS-ontstekingsplekken, de laesies, die voorlopercellen niet aanwezig. En bij de overige tweederde zijn 
ze er wel maar zitten er remmende factoren in. Waar dit het geval is vertraagt de doorgifte van hersensignalen 
en dooft die zelfs op den duur uit, zodat lichaamsfuncties kunnen uitvallen”. 

Geboortig Friezin. Heet eigenlijk Wietske, een oud-Friese naam. “Ik ben vernoemd naar mijn Beppe, mijn oma 
van moederskant. Om verwarring te voorkomen ben ik toen Wia genoemd, kort en krachtig”. Spreekt zelf geen 
Fries. “Versta het wel. En het Friese volkslied kan ik ook nog wel meezingen”. 

Tot haar achttiende in Friesland gewoond, daarna in Groningen en intussen weer in Friesland want woont 
sedert 2002 in Heerenveen. “Was iets handiger voor ons. Mijn partner zat vooral aan de andere kant van het 
land”. Twee zoons, 16 en bijna 19 nu. 

Meer sporen tegelijk 
Als onderzoeker onderweg op vele sporen tegelijk. En een enkel spoor lijkt dichterbij het eindstation dan het 
andere. Het meest enthousiast op dit moment over het reguleren van het eiwit fibronectine. “Dat eiwit heeft 
iedereen voor heel veel herstelprocessen. Maar bij MS blijkt het de productie van myeline te verstoren doordat 
het gaat klonteren. Normaal moet fibronectine er in het zenuwstelsel voor zorgen dat de voorlopercellen van 
de oligodendrocyten zich gaan vermeerderen. Als dat proces klaar is moet de fibronectine wegwezen. 

Maar dat blijkt dus vaak niet het geval. We testen een stof waarmee we dat negatieve effect kunnen 
beïnvloeden. Het probleem daarbij is dat die stof niet zomaar de hersenen binnen gaat en dat we daar een 
apart verpakkingsmiddel voor nodig hebben. Daar zijn we nu druk mee bezig”. 

Dan is er het spoor via galectine-4. “Een eiwit dat bindt aan antennes op voorlopercellen. Die antennes zijn als 
het ware een schakelaar voor de aanmaak van myeline. Galectine-4 zet die schakelaar uit. Maar bij mensen 
met MS staat de schakelaar altijd aan. Dit remt de heraanmaak van myeline, en die heraanmaak is nodig om 
afsterving van de zenuwen te voorkomen. We zijn nu op zoek naar de identiteit van de schakelaar en 
middelen om die schakelaar bij mensen met MS te bedienen”. 

Een apart spoor betreft de zogeheten extracellulaire matrix, een complex van eiwitten tussen de cellen. 
Fibronectine is een van die eiwitten. “Je moet die matrix zien als de steigers van een gebouw, een raamwerk. 
Vandaaruit wordt er aan het gebouw gewerkt. Maar die steigers moeten weg als het af is, of in elk geval bijna 
af. En dat gaat bij MS niet goed. Hebben we een eiwit voor nodig dat gecodeerd is met MMP7, een eiwit dat 
bij MS niet aanwezig is in de aangetaste gebieden…”. 

Myeline vormende 
oligodendrocyte zenuwcel 
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MS-urine 
En dan is er ook nog de iPS celtechnologie, induced Pluripotent Stem cells. Dat begrip kennen we van Sjef 
Copray, ook UMCG, deel 39 in de serie. Een ontdekking van de Japanse bioloog Shiniya Yamanaka. Daarbij 
hebben we het over een soort embryonale stamcellen, die na enige herprogrammering elke lichaamscel 
kunnen namaken, ook de cellen waar het Wia om te doen is. 

“Daarvoor komt er hier de MSiPS Biobank. Heeft het MSCNN geld voor gekregen van de Vriendenloterij. En 
we gaan als basis daarvoor urinecellen gebruiken van mensen met MS. Ook van hun broers en zussen, 
trouwens, om te kunnen kijken of de genetische band belangrijk is of juist niet. We controleren die bevindingen 
daarom ook met urine van mensen zonder familieband. 

Wondermiddel 
Haar hoofdboodschap bij dit al is, dat als we myeline willen herstellen, dit maatwerk zal moeten zijn en dat één 
middel waarschijnlijk onvoldoende zal blijken. “Al wil ik toch niet helemaal uitsluiten dat we misschien alsnog 
één wondermiddel ontdekken…”. 

Waarna ze vrijwel meteen weer gaat twijfelen. “Dat wondermiddel moet dan wel verscheidene eigenschappen 
hebben. Zou dan wel een middel moeten zijn dat zowel bruikbaar is voor de MS-laesies in wat we noemen de 
grijze stof, die met zenuwcellen gevuld is, als in de witte stof, het gebied van de zenuwverbindingen. In de 
hersenen maar ook in het ruggenmerg. En oké dan heb je sowieso ook daarin twee typen: mèt voorlopercellen 
en zonder. Dus heb je ook nog steeds die schakelaar nodig… plus hardware en software…”. 

Amerikaanse rock 
Van haar werk even af te brengen met een stukje Amerikaanse rock, Red Hot Chili Peppers, bijvoorbeeld. “Ik 
heb ze meerdere malen gezien. Vroeger ging ik vaak naar concerten en festivals”. Ook liefhebber van U2. “En 
natuurlijk Pearl Jam. Daar ga ik over een paar weken lekker voor naar de Ziggo Dome in Amsterdam”. 

Gedreven onderzoeker. In 1994 begonnen aan haar eerste onderzoeksproject en nu nog steeds bezig. 

We nemen haar niks kwalijk, maar toch: hoe lang gaat het nog duren? “Moeilijk te beantwoorden. We hebben 
al heel wat proeven gedaan maar we moeten nog helemaal beginnen aan het testen met echte patiënten”. 

Dan het spannendste: wat gebeurt er als jullie bij het afgaan van al die sporen uiteindelijk dat werkzame 
procedé voor myelineherstel vinden? “Dan hebben we natuurlijk een farmaceut nodig die de noodzakelijke 
medicamenten kan produceren”. Waarna het riedeltje weer opnieuw begint want ook dat moet allemaal 
uitgetest in diverse fases, met diverse 6medische centra. 

Al met al vijf jaar nog?  
“Ach… Reken toch maar langer”. 

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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‘We hadden geen andere keuze’ 

Dubbelop: én MS én aardbevingsschade 

Hij kan nu elke dag even met zijn scootmobiel naar buiten en vanuit hun woning hebben ze prachtig 
uitzicht op de haven van Delfzijl. Garri en Annegriet Veldman zijn getroffen door zijn MS en door menig 
aardbeving, maar sinds kort kijken ze weer vol energie naar de toekomst. 

Door: Marjolein van Woerkom 

Hij heeft er niks van gevoeld, maar zij weet het nog al te goed. Om zeven uur op een 
ochtend in februari 2013 stond het hele huis te trillen. Hoewel ze het niet eerder had 
meegemaakt, wist ze meteen wat het was. Hier had iedereen in haar omgeving het 
al die tijd over gehad: de aardbevingen. Deze keer had het hun huis in ’t Zandt 
getroffen. Angstig was ze als nuchtere Friezin niet, maar ze wist meteen: we gaan 
het spul nu helemaal niet meer kwijtraken. 

Dat spul, hun huis, stond al sinds mei 2007 te koop. Haar man kreeg in 2001 de 
diagnose MS. Zijn eigen zaak, een groente- en fruitwinkel, had hij hierdoor moeten 
verkopen. Hij ging snel achteruit; een jaar later was hij volledig afgekeurd. 

Het vrijstaande huis in ’t Zandt, gelegen aan een doodlopende weg, dat ze achttien 
jaar eerder hadden gekocht omdat het er zo vredig en rustig was, voelde nu voor hem als een beklemming. 
“Was ik voorheen blij dat ik na een drukke werkdag met veel sociale contacten me terug kon trekken in de rust 
samen met zijn vrouw, nu zat ik de hele dag thuis”, verwoordt Garri het. 

Hij zag niemand meer, had geen mensen om zich heen en er gebeurde nooit iets in dat doodlopende straatje. 
Hij werd depressief en dat ging niet meer over. Behalve zijn zware gemoedstoestand, verslechterden daardoor 
ook zijn MS-klachten met de dag. Soms lag hij ineens op de grond in de keuken, wanneer hij spontaan door 
zijn benen was gezakt. Autorijden ging niet meer. Hij voelde zich opgesloten. 

Verhuizen 
De enige optie was verhuizen omwille van zijn gezondheid. In mei 2007 zetten ze met goede zin hun huis te 
koop voor 235.000 euro. Tot in augustus een pyromaan actief werd in het Groningse dorpje. Niemand wilde 
meer een huis kopen in dat dorp. Het bord in de tuin bleef onaangeroerd staan. 

Zelf was het echtpaar inmiddels op zoek gegaan naar een nieuwe woning. Dat was geen gemakkelijke 
zoektocht, want waar vind je een gelijkvloerse woning, met ruime badkamer, zonder drempels, waar je overal 
in huis een draaicirkel hebt van 1,5 meter en waar plek is voor een scootmobiel? 

Uiteindelijk vonden ze een appartementencomplex, net verrezen aan de dijk in Delfzijl. Op de tweede 
verdieping konden ze een ruime woning bemachtigen die voldeed aan hun eisen. Na wat passen en meten 
was er beneden ook ruimte voor de scootmobiel. Ze verhuisden in 2009. De gezondheid van Garri ging met 
sprongen vooruit. 

Verhuur 
Maar een jaar eerder deed de economische crisis zijn intrede. Het echtpaar was al in prijs gezakt, maar voor 
199.000 euro wilde nog steeds niemand hun huis in ‘t Zandt kopen. Ze besloten het te verhuren onder de 
Leegstandswet. In de Eemshaven waren werklieden uit het Oostblok een nieuwe kolencentrale aan het 
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bouwen en zij waren naarstig op zoek naar een goedkoop onderkomen. Het huis in ’t Zandt voldeed ruim aan 
hun wensen. Garri en Annegriet verhuurde het met pijn in het hart, want hoewel de inkomsten van de huur hun 
hypotheeklasten verminderden, ging de staat van het huis er snel op achteruit. De tuin gelukkig niet, want die 
onderhield Annegriet nog wekelijks vanuit Delfzijl. 

En toen begonnen de aardbevingen. De eerste bevingen waren in Huizinge, op zo’n 10 km afstand. In februari 
2013 trof een aardbeving van 2.7 op de schaal van Richter hun huis in ’t Zandt. Scheuren verschenen in de 
buitenmuren. 

Serieuze kijkers haakten af vanwege het tumult in de gemeente Loppersum. Wanhopige, boze, bange 
bewoners waren naar het gemeentehuis gegaan en dat werd uitgezonden op de t.v. Niemand wilde daar meer 
wonen. 

Moerdijkregeling 
De huurders van Garri en Annegriet hadden weinig problemen met die paar scheuren, maar een huis mag je 
maar vijf jaar onder de Leegstandswet verhuren. Die vijf jaar liep op z’n einde en twee hypotheken opbrengen 
kan niemand, zeker niet met twee halve inkomens. 

In 2014 schreef het echtpaar een brief naar de burgemeester van Loppersum, de gemeente waar ’t Zandt 
onder valt, de NAM en naar de Commissaris van de Koningin in Groningen. Ze werden voorgedragen bij de 
Commissie voor Bijzondere Situaties. Er volgden vier intensieve gesprekken. De MS van Garri gaf de 
doorslag. De Moerdijkregeling werd hun redding: ze mochten met de prijs van hun huis zakken naar 99.000 
euro en de Commissie zou tot 95 procent van de WOZ-waarde bijleggen. 

Garri en Annegriet waren één van de eersten in Groningen, waarbij deze coulancemaatregel werd toegepast. 
In 2015 verkochten ze hun huis voor die ‘belachelijk lage prijs’ van 99.000 euro 

Toch was hiermee de rust nog niet wedergekeerd. Een jaar later werd de regio Delfzijl ook getroffen door een 
aardbeving. Hun nieuwe appartement zat vol scheuren. “Nog erger dan in ’t Zandt”, zou Annegriet zeggen. In 
het plafond, in de keuken, in de berging, in de hal, overal gekrenkte muren. 

“De NAM betaalde het opknapwerk wel allemaal, maar dit gaf weer zoveel stress. We moesten een week lang 
ons huis uit.” In een gehuurd gelijkvloers huisje in Schilwolde wachtten ze omringd door sneeuw de restauratie 
af. 

Vooruit 
Nu, voorjaar 2018, zijn ze gelukkig in hun woning op de tweede verdieping van hun appartementencomplex in 
Delfzijl. Garri kan in zijn scootmobiel zo even naar de haven of naar het winkelcentrum om de hoek. “Er is hier 
altijd wel iets te beleven”, zegt hij monter. Hij voelt zich fitter, heeft minder MS-klachten en rijdt sinds een jaar 
weer auto. 

Zijn vrouw werkt nog vijf ochtenden in de week en ook zij heeft uiteindelijk haar draai kunnen vinden. “Het 
boek is nu dicht”, zegt ze beslist. De aardbeving van gisteren met een kracht van 1.7 op de schaal van Richter 
deert haar niet meer. Ze kijken vooruit. Wel blijven ze bewogen met de mensen die nu in een soortgelijk 
drama zitten. “Het is gewoonweg afschuwelijk.” 

Beiden zitten in het bestuur van de Regionale Werkgroep Groningen/Drenthe-Noord van de MS Vereniging 
Nederland. Ze hebben weer de energie om koffieochtenden te organiseren en ze zijn druk met de 

voorbereidingen van de befaamde scootmobiel- en fietstocht op Wereld MS-dag. (30 mei) 
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“Het was allemaal zo’n gedoe, waar je niet om gevraagd hebt. Je moet energie steken in dingen waar je je 
energie niet in wilt steken. Jarenlang werden we geleefd”, zegt zij. Hij: “Het was dubbelop: én MS én 
aardbevingsschade. Maar als we daar waren blijven wonen, was het met mijn gezondheid ook niet goed 
gekomen. We hadden geen andere keuze.” 
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MS Zorg Nederland, hoe staat het er nu mee?  

Betere zorg voor alle mensen met MS. Dat was het streven van Gerald Hengstman, neuroloog in het 
Catharinaziekenhuis in Eindhoven, toen hij vijf jaar geleden het initiatief nam om MS Zorg Nederland in 
het leven te roepen. Inmiddels zijn er al veel stappen genomen, maar ook nog heel wat te gaan. 
Hengstman nam de tijd voor een terugblik en kijkje in de toekomst van de zorg voor mensen met MS. 

Door: Jolette van Eijden 

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke landelijke organisatie, voortgekomen uit 
een paar regionale initiatieven om de zorg voor MS-patiënten te optimaliseren. “Die 
betere zorg moet bestaan uit multidisciplinaire, hoogwaardige, laagdrempelige zorg in 
de directe omgeving van de MS-patiënt en in iedere fase van de ziekte. Daarbij moet 
de patiënt zo veel mogelijk de regie in eigen hand kunnen houden”, vindt Hengstman. 
Hij verwoordt hiermee de missie en visie van MS Zorg Nederland. 

Regionale netwerken 

Om die betere zorg vorm te geven zijn regionale netwerken opgericht van 
zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en therapeuten) die gespecialiseerd zijn in 

de behandeling en begeleiding van mensen met MS en hun naasten. In zo’n 
multidisciplinair netwerk werken circa 40 gespecialiseerde zorgverleners met elkaar 
samen. 

“Meer moeten het er niet zijn,” stelt Hengstman, “want het is cruciaal voor een goed functionerend netwerk dat 
zorgverleners elkaar persoonlijk kennen en op de hoogte zijn van elkaars krachten, kunde en tekortkomingen. 
Alleen dan kunnen ze als team goed functioneren en gericht naar elkaar doorverwijzen. 

Als een zorgverlener in een gesprek bijvoorbeeld merkt dat een MS-patiënt problemen op het werk heeft, is 
het mooi wanneer hij direct kan doorverwijzen naar een zorgverlener binnen zijn netwerk die zich daarin 
gespecialiseerd heeft. In de vorming van dergelijke zorgnetwerken speelt MS Zorg Nederland een initiërende, 
stimulerende en faciliterende rol.” 

Inmiddels functioneren in Nederland 19 netwerken en zijn er 750 zorgverleners actief binnen MS Zorg 
Nederland. Dat aantal groeit nog steeds. De meeste netwerken zijn geformeerd rond een ziekenhuis. De 
contouren van zo’n netwerk komen ongeveer overeen met het normale 
verzorgingsgebied van het ziekenhuis. 

Deskundigheid 
Voor zorgverleners die toetreden tot een netwerk, organiseert MS Zorg Nederland 
een verplichte tweedaagse basiscursus over de achtergronden van MS, de 
samenwerking met andere zorgverleners en verdieping van het vakgebied. Ook biedt 
MS Zorg Nederland andere mogelijkheden om de kennis en kunde te verdiepen, 
onder meer via het gesloten platform MS Community. 

Zorgverleners binnen het netwerk zijn verplicht om zich te blijven scholen op het 
gebied van MS. Ze moeten zich min of meer gaan specialiseren in MS. “Alleen dan 
kunnen patiënten altijd de deskundige zorg ontvangen die MS Zorg Nederland 

Neuroloog Gerald 
Hengstman is een van de 
grondleggers van MS Zorg 

Nederland 

De 19 netwerken van in MS 
gespecialiseerde 
zorgverleners 
(bron: MS Zorg Nederland) 



  Maart 2018, nummer 2 (Jaargang 17) Pagina 10 

voorstaat”, zegt Hengstman. 

MS-richtlijnen 
Naast het opzetten van regionale zorgnetwerken stimuleert MS Zorg Nederland ook het opstellen van 
monodisciplinaire richtlijnen. Deze richtlijnen beschrijven inhoudelijk wat voor dat specifieke vakgebied goede 
zorg is voor mensen met MS. “We hebben één multidisciplinaire richtlijn MS uit 2012, de richtlijn van het CBO 
(Centraal BegeleidingsOrgaan, het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, red.), maar die gaat weinig in 
op de inhoud”, aldus Hengstman. 

Hij vindt het schrijnend dat er tot vorig jaar voor geen enkel vakgebied, noch logopedie, noch neurologie, noch 
fysiotherapie, noch ergotherapie, et cetera, een MS-richtlijn bestond. “Het gaat om een ziekte die veel 
voorkomt, waar heel veel over bekend is. Het is belangrijk dat er per discipline een duidelijke inhoudelijke 
richtlijn komt. om dat voor elkaar te krijgen werken we onder andere samen met beroepsverenigingen, 
omdat  het invullen van dergelijke richtlijnen primair vanuit deze verenigingen moet plaatsvinden. Wij zien het 
als onze taak om hen hiervoor in beweging te krijgen. De meeste medische en paramedische 
beroepsverenigingen ondersteunen MS Zorg Nederland actief.” 

En het begin is er: vorig jaar verscheen de eerste monodisciplinaire richtlijn MS, die van de ergotherapie. MS 
Zorg Nederland is met diverse andere beroepsverenigingen bezig om ook die zover te krijgen een 
monodisciplinaire richtlijn op te stellen. 

Zorgverzekeraars 
Hengstman ziet diverse voordelen van MS-richtlijnen. “Ze geven individuele hulpverleners handvatten om de 
juiste zorg te kunnen bieden. Maar er zijn meer voordelen. We zien bijvoorbeeld steeds vaker dat wanneer er 
nieuwe medicatie beschikbaar komt, zorgverzekeraars moeilijk doen over de vergoeding, omdat het niet 
ergens in een richtlijn vermeld staat. 

Als de beroepsgroep niet aangeeft wat de waarde van een kostbaar geneesmiddel is, hoe moet de 
zorgverzekeraar dan weten dat hun dure euro op de goede plek terechtkomt? Je moet de beleidsmakers van 
zorgverzekeraars meenemen in het proces van zorgoptimalisering en laten zien dat het daadwerkelijk leidt tot 
betere zorg.” 

Toekomstplannen 
MS Zorg Nederland wil meer inhoudelijke richtlijnen laten ontwikkelen en op basis daarvan de scholing van 
MS-hulpverleners regelen. Hengstman: “Die twee zijn heel sterk aan elkaar gekoppeld: eerst bepalen wat 
nodig is, daarop de scholing aanpassen.” 

Vervolgens gaat MS Zorg Nederland een digitaal systeem ontwikkelen waarin informatie rondom patiënten 
wordt uitgewisseld. Het gaat om een losse MS-module, gekoppeld aan de persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO). Dit zijn gegevens die door zorgverleners zijn opgeslagen, bijvoorbeeld door de 
huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. 

“De patiënt heeft met dit systeem toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens en houdt ook zelf de regie over 
deze gegevens”, legt Hengstman uit. “Het eigenaarschap van het dossier ligt dus bij de patiënt. Die moet de 
zorgverleners uitnodigen en toestemming geven om daar in te gaan werken.” 

Niet alleen de zorgverleners, ook de patiënt is een actieve deelnemer binnen zo’n systeem, bijvoorbeeld 
wanneer hij of zij een vragenlijst moet invullen ter voorbereiding van een consult. Het zou voor álle 
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zorgverleners die bij de MS-patiënt betrokken zijn, zinvol zijn om dergelijke vragenlijsten in te kunnen zien, 
vindt Hengstman. 

“Op dit moment gebeurt dat nog niet. Als neuroloog hecht ik bijvoorbeeld heel veel waarde aan bepaalde 
fysiotherapeutische metingen die gedaan worden om te kijken hoe het met iemand gaat. Nu worden die af en 
toe per mail doorgestuurd, maar dat kan natuurlijk allemaal veel gemakkelijker. MS Zorg Nederland is met 
diverse partijen in gesprek dit te ontwikkelen. Daarvoor willen we de inhoud weer krijgen vanuit de 
beroepsverenigingen.” 

Roze 
Uiteindelijk hoopt Hengstman dat de kaart met MS-zorgnetwerken die op de website staat (zie figuur), 
helemaal roze is. “Dus dat in heel Nederland deskundige MS-netwerken draaien en iedereen in het land 
toegang heeft tot deskundige zorg, gewoon in de eigen regio. Bovendien hoop ik dat we dan zo ver zijn 
dat  duidelijk omschreven is wat goede inhoudelijke MS-zorg is. En dat we dat op een goede manier up to date 
houden. Zodat mensen gewoon iedere dag toegang hebben tot de meest deskundige zorg die op dat moment 
beschikbaar is.” 

Forum op MSweb 
MS Zorg Nederland ondersteunt het deskundigheidsforum van MSweb, 
waar mensen met MS vragen kunnen stellen aan een deskundige 
zorgverlener. Ook Hengstman beantwoordt op gezette tijden vragen op het 
forum. “Ik vind het belangrijk om daar actief vanuit de zorgverlenerskant 
aan deel te nemen, zodat mensen de juiste informatie krijgen om 
weloverwogen keuzes te maken.” 
Forum MSweb 

Meer informatie: www.mszorgnederland.nl 

Het deskundigheidsforum 
van MSweb 
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Interview met arts-onderzoeker Doesburg over Project Y 

Project Y brengt ziekteverloop MS in kaart 

Er is al veel over geschreven, het project is al in diverse media belicht, maar nog steeds rijzen er 
vragen, onder andere op het forum van MSweb, over Project Y. Vandaar dit interview met betrokken 
arts-onderzoeker Djoeke Doesburg van VUmc MS Centrum Amsterdam. Zij zet de belangrijkste 
aspecten uiteen. 

Door: Marjolein van Woerkom 

De komende drie maanden zitten volgeboekt. Vier MS-patiënten per week, 
geboren in 1966, komen bij Doesburg langs op het VUmc. Haar collega-
onderzoekers kijken af en toe met argusogen naar haar project, want die MRI-
scan, wanneer kunnen zij die nu een keer gebruiken? 

“Project Y is zo’n grootschalig project”, zegt Djoeke Doesburg. “De eerste twee 
jaar zijn we alleen maar bezig met het verzamelen van data. Daarna moet de 
analyse nog gebeuren.” 

De patiënt komt naar het ziekenhuis voor een zeven uur durend onderzoek (dat 
kunnen ook twee losse daghelften zijn). Behalve vragenlijsten invullen over het 
ziekteverloop, medicatie, roken, zonblootstelling, familie en voeding, worden er 
ook veel metingen gedaan. Bloed wordt geprikt, ontlasting en urine verzameld, er 
wordt een oogscan gemaakt, er vindt een neuropsychologisch onderzoek plaats, de botontkalking wordt in 
kaart gebracht en natuurlijk staat de bekende MRI-scan op de planning. “En dan heb ik nog niet eens alles 
opgenoemd”, zegt Doesburg. 

De projectleider, neuroloog Bernard Uitdehaag, liep al heel lang met het idee rond. Eén ziekte die zoveel 
verschillende gezichten kent, waar ligt dat aan? Welke factoren hebben invloed? Waarom?? 

Enorme databank 
Het duurde even voordat de financiering rond was, want het is geen project dat een duidelijk afgebakend 
onderzoek kent. Door voortschrijdend inzicht kan het worden aangepast en een duidelijke uitkomst is er ook 
niet. 

“Het gaat er vooral om dat we straks een enorme databank hebben vergaard, waar alle informatie in zit van 
mensen met MS uit hetzelfde geboortejaar”, zegt de arts-onderzoeker. “Stel dat we straks willen weten of de 
bloedwaardes van mensen met MS anders zijn dan die van mensen zonder, dan trekken we de vriezer open 
en kunnen we meteen vergelijken.” 

Of andere vraagstukken: Heeft vitamine D echt een positief effect op MS? Komt botontkalking inderdaad meer 
voor bij mensen met MS? “Eerdere onderzoeksvragen kunnen we straks bevestigen of ontkrachten voor een 
hele groep. We kunnen MS-patiënten onderling vergelijken, maar ook met een groep mensen zonder MS. Met 
alle data kunnen we straks duizenden vragen beantwoorden.” De groep maakt daarbij het verschil. 

1966 
Het belangrijke, en bijzondere, daarbij is de leeftijd van deze groep. Alle deelnemers zijn geboren in 1966. 
“Nog nooit is er zo’n onderzoek gedaan. Normaal gesproken is leeftijd altijd de verstorende factor geweest, 
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want een 30-jarige met MS kun je eigenlijk niet goed vergelijken met een 60-jarige MS-patiënt. Nu hebben we 
allemaal patiënten uit één geboortejaar.” 

1966 is gekozen omdat die patiënten nu boven de 50 zijn. Bij een te jonge groep is er een kans dat mensen 
nog MS kunnen krijgen en bij een oudere groep kan het zijn dat er al teveel mensen overleden zijn of dat 
ouderdomsziektes de resultaten beïnvloeden. Ook is het VUmc in 1966 opgericht. 

Het onderzoeksteam verwacht zo’n 250 mensen met MS te vinden. In 1966 werden 
er 239.000 mensen geboren, een op de duizend mensen heeft MS, dus komt het 
team uit op zo’n 250 patiënten. Momenteel hebben zich 178 mensen gemeld. “Ook 
mensen met MS uit 1966, die geen interesse hebben om met het onderzoek mee te 
doen, vragen we zich te melden. Dan weten we in ieder geval dat ze bestaan”, zegt 
Doesburg. 

Daarnaast wordt er een controlegroep opgezet van 125 mensen, geboren in 1965, 
’66 of ’67. Zij volgen hetzelfde onderzoek, alleen iets beperkter: zij zijn zes uur bezig 
in het VUmc. Ook daar zoekt het team nog vrijwilligers voor. 

“Omdat we ‘maar’ vier mensen per week kunnen onderzoeken, kan het zijn dat 
mensen een tijd moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn”, zegt ze. “Maar ik 
houd een goede database bij van mensen die zich hebben gemeld, dus als ze even 
niets horen, betekent het niet dat we ze vergeten zijn.” 

Voor Doesburg is het haar promotieonderzoek. Ze is maanden bezig geweest met het onderzoeksprotocol 
schrijven. In januari 2018 is ze echt gestart met de eerste deelnemers. Samen met twee assistent-
onderzoekers voert ze het merendeel van het project uit. 

“Het uiteindelijke doel is dat MS beter voorspelbaar wordt. Nu krijgen de mensen de diagnose en hebben 
verder geen idee over het verloop. Wij proberen met dit onderzoek het ziekteverloop beter te snappen, 
waardoor we beter weten hoe MS werkten we een betere behandeling kunnen opstellen. Uiteindelijk hopen we 
natuurlijk ooit een oplossing te vinden, zodat MS voorkomen kan worden.” 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via projecty@vumc.nl. Voor meer informatie kijk verder op 
www.vumc.nl/projecty of op de site van MSweb: www.msweb.nl/ms-onderzoek/project-y/ 

Arts-onderzoeker Djoeke 
Doesburg 
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Otwin van Dijk, burgemeester en rolstoeler 

“Inclusie moet in de genen van dit land” 

Otwin van Dijk, activist, wethouder, burgemeester en rolstoeler 

 Otwin van Dijk (Rhenen, 1975) noemt zichzelf in elk interview een zondagskind, en dat straalt hij ook 
uit. Hij is opgewekt, gedreven en een spraakwaterval. Toch zat het hem niet altijd mee in het leven: als 
18- jarige dook hij in ondiep water en liep een hoge dwarslaesie op. De ervaringen die hij opdeed in het 
hulpmiddelencircuit motiveerden hem de politiek in te gaan: daar moest wat veranderen. 

Door: Marja Morskieft 

Hij studeerde rechten, werd gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de 
PVDA, wethouder, lid van de Tweede Kamer en sinds 2017 is hij 
burgemeester. Zijn leidraad is: mensen met beperkingen een gelijk 
vertrekpunt geven. Het VN Verdrag Gelijke Rechten voor mensen met 
beperkingen ziet hij als  een belangrijk instrument. 

Hij had het nooit gedacht: als jonge energieke politicus, in een rolstoel nog 
wel, als burgemeester gevraagd worden. “Meer iets voor als ik grijze haren 
zou hebben, als afsluiting van mijn carrière!” 

Maar nu hij burgervader van de gemeente Oude IJsselstreek in de 
Achterhoek is ziet hij in de praktijk wat beleidsmaatregelen betekenen – of 
niet – voor mensen met beperkingen. In zijn vorige politieke functie, lid van 
de Tweede Kamer voor de PvdA, heeft hij zich met verve ingezet voor 
ratificatie van het VN Verdrag Gelijke Rechten. De bekrachtiging (in 
2016)  liet tien jaar op zich wachten, Nederland was hekkensluiter in Europa. 

Mentaliteitsverandering 
Van Dijk is een groot fan van het VN Verdrag: “Het ziet burgers als mensen met gelijke mogelijkheden. Je bent 
niet je handicap, je hébt die. Er zijn twee en een half miljoen mensen met beperkingen in Nederland. Die willen 
ook meedoen.  Studeren, werken, reizen. Nederland loopt echt achter! Slechts een kwart van alle NS-stations 
is toegankelijk voor rolstoelers. 

Het verdrag geeft de samenleving en overheden de opdracht om samen met mensen met beperkingen te 
werken aan een inclusieve samenleving. Het moet voor een mentaliteitsverandering zorgen: het moet ‘gewoon 
‘ worden om mee te doen, op school, op je werk, in het bestuur, in alle aspecten van het leven. 
Toegankelijkheid is daarvoor de randvoorwaarde.  Inclusie moet in de genen van de samenleving.” 

Hij diende een wetswijziging in die toegankelijkheid van openbare gebouwen als de norm neerzette. Het 
voorstel werd met een grote meerderheid in de Tweede en daarna de Eerste Kamer aangenomen. 

“Het VN verdrag legt ons een verplichting op. Gelijke Rechten! Dat is dus niet het wetsvoorstel van de 
staatsecretaris Van Ark (SZW) om gehandicapten minder dan het minimumloon te betalen en aan hun rechten 
te morrelen, dat is gewoon ondenkbaar,” zegt van Dijk. 

 

Otwin van Dijk (Rhenen, 1975) 

Fotograaf Roel Kleinpenning 
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Persoonlijk Plan 
Na zijn revalidatie liep Van Dijk bij de aanvraag voor een rolstoel meteen tegen protocollen en regels aan: een 
dure elektrische rolstoel kon hij zó krijgen, voor de sportieve lichte rolstoel die hij liever wilde – beter voor hem 
en veel goedkoper – moest hij heel veel moeite doen. Die ervaring heeft hem gemotiveerd het ‘persoonlijk 
plan’ op te nemen zowel in de Wet Langdurige zorg (Wlz) als in de Wet op de Maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo): als gebruiker kun je zélf opschrijven wat voor hulpmiddel of voorziening je nodig hebt. “In feite kun je 
hiermee je eigen indicatie schrijven. Met dat persoonlijk plan krijg je eigen regie en moet het lukken om 
maatwerk te leveren. 

Als je vraagt: ’wat vind je dat je nodig hebt?’ krijg je negen van de tien keer een oplossing die eenvoudiger en 
vaak ook goedkoper is. Ik ben daarom een groot voorstander van de decentralisatie: de gemeente staat 
dichter bij burgers,” zegt Van Dijk. In zijn gemeente is het persoonlijk plan zelfs preferent: de gemeente móet 
er naar luisteren. 

Koplopers 
Samen met de wethouder Participatiewet, Peter van de Wardt, die overigens ook een beperking heeft, is Van 
Dijk gaan praten met burgers met beperkingen in zijn gemeente, om te vragen wat ze nodig hebben om te 
kunnen meedoen in de maatschappij. 

“Hoe kunnen we het VN verdrag uitvoeren? Er is een zogenoemde koplopersgroep gevormd, een 
klankbordgroep van twintig ervaringsdeskundigen, om de inclusieagenda vorm te geven. Een initiatief dat de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ook ondersteunt door middel van het Koplopersprogramma(*). 
Onze koplopersgroep gaat aan de slag met thema’s als toegankelijkheid, bewustwording in de samenleving, 
informatievoorziening, onderwijs. Mensen met beperkingen moeten zelf aangeven wat ze nodig hebben. 
Nothing about us without us. Beleid maken zonder de mensen waar het over gaat erbij te betrekken is uit den 
boze. Ook mijn gemeente is nog niet het paradijs op aarde! Maar we streven ernaar over twee jaar de Meest 
Toegankelijke Gemeente van Nederland te worden. Het is hier echt geland bij de beleidsmakers.” 

‘De kleine verhalen van mensen’ 
En de ‘gewone’ gefrustreerde burger met beperking die vastloopt? “ Eén dag in de week hou ik vrij in mijn 
agenda, die besteed ik aan mensen die me iets willen vertellen. Je leert van een gesprek met mensen in een 
huiskamer, de kleine verhalen, vaak meer dan van een dossier. Zo’n gesprek kan over van alles gaan: ook 
met problemen als vastlopen in regelgeving kunnen ze bij me terecht. 

Ik weet uit eigen ervaring hoeveel moeite het soms kost om door de systemen heen te komen en de 
voorzieningen of hulpmiddelen te krijgen die je nodig hebt om te kunnen functioneren. Ik benadruk altijd dat 
mensen ook zelf moeten laten zien dat ze er zijn, wat ze willen. Neem initiatief! ‘Dit heb ik nodig.’ Wees niet te 
afwachtend. Het persoonlijk plan  kan daarvoor heel belangrijk zijn.” 

Patiëntenfederatie Nederland 
Vanaf januari dit jaar is Van Dijk voorzitter van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie Nederland 
(**).Wat kan deze koepelorganisatie betekenen voor kleine patiëntenverenigingen als de MS Vereniging 
Nederland? 

“In de driehoek overheid (de betaler van zorg), zorgaanbieder en patiënt/cliënt is de stem van de laatste te 
zwak. Ook doordat de patiëntenverenigingen de afgelopen jaren financieel erg gekort zijn door de overheid. 
Van de zorgbegroting van 90 miljard  gaat maar 35 miljoen naar de versterking van patiëntenorganisaties! Die 
zijn zelf ook  versnipperd bezig met deelbelangen, daarom is het ook belangrijk om je stem te laten horen over 
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zaken als vergoeding voor nieuwe medicatie of meebeslissen over onderzoek. Maar uiteindelijk gaat het om 
burgerrechten.  Mensen met beperkingen zijn unieke burgers die een gelijkwaardige plaats moeten hebben in 
de samenleving, en hun mogelijkheden en talenten daar moeten kunnen ontwikkelen. 

Doelstellingen voor de Patiëntenfederatie zijn een betere ondersteuning van de lidorganisaties et mogelijk 
maken de kennis die ze hebben te delen. De patiëntenbeweging zou haar krachten moeten bundelen, niet met 
zoveel verschillende clubjes opereren, dat maakt machteloos. Ze hebben tenslotte gedeelde belangen. 
Tenslotte: de gezamenlijke patiëntenorganisaties zouden meer een mensenrechtenbeweging moeten 
worden.” 

(*) VNG start #Koplopersprogramma implementatie VN-Verdrag personen met een handicap bij gemeenten. 
Bij veel gemeenten is er enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking 
volwaardig mee kunnen doen. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt 
aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. 
Daarom is de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het Koplopersprogramma VN-Verdrag 
Handicap gestart. 

(**) Patiëntenfederatie Nederland  vertegenwoordigt 170 patiëntorganisaties, waaronder ook de MS 
Vereniging Nederland, en is initiatiefnemer van onder andere ZorgkaartNederland.nl, Kiesbeter.nl en  het 
Nationale Zorgnummer voor klachten. 

Fotograaf Roel Kleinpenning 

CV Otwin van Dijk (Rhenen, 1975) 

Studeerde rechten in Nijmegen. 

1998: gemeenteraadslid PvdA in Duiven 

2000-2005: beleidsadviseur openbare orde en veiligheid Nijmegen 

2005-20012: wethouder in Doetinchem 

2012-2017: Tweede Kamerlid PvdA, woordvoerder zorg 

Juli 2016: Burgemeester Oude IJsselstreek 

Voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie 

Voorzitter Stichting Nederlands keurmerk voor Toegankelijkheid 

Voorzitter Jury Verkiezing Meest Toegankelijke gemeente, 2018 

Ambassadeur van Wij staan op 

Voorzitter Programmaraad Vilans 



  Maart 2018, nummer 2 (Jaargang 17) Pagina 17 

Hoe hoog leg ik de lat? 

Column Hanneke Hulst 

Voor het eerst sinds weken voel ik mij ontspannen. Het was druk met veel lezingen, artikelen afronden 
en aanvragen schrijven. Het was rennen en vliegen. Deadlines werden (gelukkig) gehaald en mijn 
eerste promovendus (Quinten van Geest, een bekende bij MSweb) heeft zijn proefschrift ondertussen 
bij de leescommissie liggen. Het is gelukt! 

Nu is er weer tijd om (meer) te genieten van het mooie weer, de prachtige natuur 
en onze dartelende hond. Tijd om ‘pas op de plaats’ te maken en na te denken 
over de toekomst van onze onderzoekslijn. Het 
moeilijkste in de afgelopen periode vond ik het gevoel ‘geleefd’ te worden door 
mijn agenda. Verplichting na verplichting stonden op mijn to-do lijst. Bijna op de 
automatische piloot voerde ik de ene na de andere taak uit. 

Door de grote hoeveelheid taken was het voor mijn gevoel alleen mogelijk een 7 te 
behalen. Iets wat voor iemand die het liefst gaat voor de 9 (of de 10!) moeilijk kan 
zijn. Het was frustrerend om continue het idee te hebben dat ik dingen had kunnen 
verdiepen en perfecter had kunnen maken als ik maar meer tijd had gehad. 

Zo miste ik de tijd om een onderzoeksaanvraag nog eens helemaal na te lopen op 

foutjes en te kunnen finetunen. “Het eindresultaat was vast veel mooier en beter 
geworden als je er meer aandacht aan had besteed” zei een stemmetje in mijn 
hoofd. 

Stip op de horizon 
De hectische periode hield ditmaal langer aan dan ik normaal gesproken gewend ben. Door de bezigheden 
van alledag vergat ik vooruit te kijken naar het ‘hogere doel’. Naar hetgeen waar ik normaal gesproken zo blij 
van word, waar ik energie van krijg en waar ik gepassioneerd over ben. De stip op de horizon. En toen was 
het Wereld MS dag. Bij verschillende gelegenheden sprak ik over cognitieve klachten bij MS. 

Zo sprak ik met u, de mensen met MS en dierbaren uit uw omgeving. Ik ben heel blij hoe die gesprekken me 
uit de hectiek van alledag sleurden en me in één keer terugbrachten naar de essentie van het onderzoek wat 
wij doen. Dank voor de bemoedigende woorden en voor het uitten van uw erkentelijkheid voor ons werk. Ik kijk 
terug op een mooie middag! 

Voorafgaand aan de bijeenkomst had ik ingeschat dat mijn performance een 7 zou verdienen. Ik had me 
minder goed voorbereid dan ik eigenlijk wilde. Ik had bijvoorbeeld graag extra weetjes willen toevoegen aan 
mijn presentatie. 

Na afloop beoordeelde ik mijn eigen rol met een 8 of misschien een bescheiden 9. Met velen van u heb ik van 
gedachten kunnen wisselen en dat was enorm waardevol. Ik vraag mij oprecht af: was deze middag significant 
anders gelopen als ik extra tijd in de voorbereiding had gestopt? Of is het leermoment van deze dag misschien 
geweest dat als de lat iets lager ligt, je nog steeds kwaliteit kunt leveren? 

Ik denk dat ‘mijn gevoel van falen’ een gevolg is van de verwachtingen die ik aan mezelf opleg. De drang naar 
perfectie die blijkbaar ook grenzen kent. Grenzen waar u, als persoon met MS, op een heel andere en 
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veel ingrijpendere wijze waarschijnlijk dagelijks mee te maken heeft. Goed dat we elkaar van tijd tot tijd 
ontmoeten, om van elkaar te leren en samen naar een betere toekomst te streven. 

Lees ook de blogs van Quinten van Geest op MSweb 
 


