
Op de website van de Internationale MS Federatie, de MSIF, verschijnt elke 
maand een ‘Profile of the Month’. Het Profiel van de Maand van januari 2008 is 
van Maarten Wilbers, webmaster en redacteur van MSweb.1

Land: Nederland
Leeftijd: 46
Beroep: Programmeur/website ontwikkelaar
Jaar van de diagnose: 2001
Type MS: RRMS

Hoewel MS mijn geheugen parten speelt, is het onwaarschijnlijk dat ik de 12 maanden die op een 
juni begonnen zijn, ooit zal vergeten. In juni 2000 overleed mijn geliefde vrouw Michelle als 
gevolg van kanker. Eind 2000 nam ik anti-depressiva en kreeg ik mijn derde aanval van optische 
neuritis in evenveel jaren. In maart 2001 werd bij mij de diagnose MS gesteld en in juni 2001 ging 
ik met ziekteverlof. Ik ben nooit meer aan het werk gegaan.

Zoals veel mensen met MS heb ik veel te horen gekregen over de ziekte. Nu wist ik eindelijk dat de 
vermoeidheid, de vergeetachtigheid en het gebrek aan kracht door iets werd veroorzaakt! De anti-
depressiva die ik op had, verzachten in eerste instantie de klap van de diagnose, maar ik stopte kort 
daarna met het innemen ervan, omdat ze mij ook verhinderden om van mijn leven te genieten. Ik 
besloot me te concentreren op de dingen die ik nog kon doen in plaats van op de dingen die ik niet 
kon.

Ik hou ervan om mijn MS agressief te behandelen. Ik begon met het gebruik van Avonex, dat mijn 
MS heeft gestabiliseerd. Na een paar jaar werd ik echter overgevoelig en ben ik overgestapt op 
Copaxone, maar door ernstige injectiesporen moest ik binnen een jaar stoppen. Nu schrijf ik me 
waar mogelijk in voor klinisch onderzoek, omdat ik niet alleen behandeld word, maar ook een rol 
speel in de zoektocht naar genezing en behandeling van MS. Ik heb voortdurend last van 
vermoeidheid, concentratie- en geheugenverlies en een gebrek aan kracht, vooral in mijn benen, en 
momenteel heb ik elk jaar een of twee terugvallen, die ik met Prednisone behandel.

Vrijwilliger

Vrijwilligerswerk geeft mij nog steeds een gevoel van voldoening en voldoening, en sinds mijn 
diagnose heb ik allerlei soorten vrijwilligerswerk gedaan. Begin 2007 ben ik begonnen met 
vrijwilligerswerk voor MSweb. Ik ben webmaster en maak deel uit van de redactieraad, 
verantwoordelijk voor technische zaken. Het goede aan deze "baan" is dat iedereen bij MSweb MS 
heeft, dus ik hoef nooit iets uit te leggen. Ook is het een geweldig team om deel van uit te maken, 
want iedereen in het team vindt het geweldig om deel van uit te maken. De website is een van de 
populairste MS-sites in Nederland, met meer dan 1.200 bezoekers per dag!

Eerder dit jaar kreeg MSweb de kans om deel te nemen aan een project over Second Life. Second 
Life (SL) is een gratis, online, 3D virtuele wereld, gebouwd en bewoond door haar deelnemers, 
bekend als avatars. In SL kun je zijn wat je wilt zijn. Je kunt je avatar aankleden, huizen bouwen 
om in te wonen, een winkel beginnen en geld verdienen. SL heeft ook zijn eigen virtuele valuta, de 
Linden Dollar, die je kunt inwisselen voor echte Amerikaanse dollars.

1  Bron: www.msif.org - geplaatst op MSweb in januari 2008



MS-Island Vumc

Het MS-Centrum van de Universiteit van Amsterdam (VUmc) kreeg een eiland aangeboden door 
een sponsor en in samenwerking met MS-Stichting Research, MSweb, MS Vereniging Nederland en
MSIF bouwden ze een gebouw waar je allerlei informatie over MS kunt vinden en waar je ook 
andere mensen (avatars) kunt ontmoeten, waarvan de meesten MS hebben. De slogan van het eiland
is Gaining Knowledge - Sharing Knowledge - Meeting People. U kunt ons gebouw vinden door te 
zoeken naar "MS Island Vumc", binnenin SL. De projectmanager van VUmc SL, Annette van der 
Goes, en ik hebben MS Island gepresenteerd op de jaarlijkse MSIF Living with MS Day in Praag in
oktober 2007.

 

Nederland is geen slechte plek om te wonen als je MS hebt. De sociale zekerheid is goed geregeld, 
een huishoudster bezoekt mijn huis wekelijks, en fysieke hulp, zoals een rolstoel of aanpassingen 
aan het huis worden allemaal betaald, hetzij door de overheid, hetzij door een (betaalbare) 
ziektekostenverzekering. Toen ik in Praag was heb ik geleerd over landen waar mensen met MS 
veel slechter af zijn dan ik, dus ik heb niets te klagen!

Ik ben erg dankbaar dat ik nog steeds de mogelijkheid heb om de dingen te doen die ik leuk vind en 
mijn MS heeft me niet tegengehouden; in plaats daarvan vind ik gewoon een andere manier om 
mijn hoop en dromen te verwezenlijken.


