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Van de redactie

Powervrouwen in MS land 
Het einde van het jaar is in zicht en wàt voor jaar! Er was genoeg te ‘beleven’ in MS-land. Dat geldt ook voor deze 
MSzien. Maar liefst 5 powervrouwen vertellen over hun leven met MS. Voor de één betekent het dat zij dagelijks op 
zoek gaat naar het mysterie MS in haar onderzoek. En voor de ander betekent het dat ze ondanks haar MS toch 
weer haar grote passie kan uitvoeren, namelijk ‘klimmen’! Voor wie dat te hoog gegrepen is, dansen met MS kan 
ook. En dat kan ook vanuit een rolstoel. 

Raymond Timmermans heeft een mooi interview gemaakt met medisch 
bioloog Inge Huitinga. Directe aanleiding was haar benoeming aan de 
Universiteit van Amsterdam tot hoogleraar neuro-immunologie, in het 
bijzonder de pathologie van MS. Daarnaast was Prof. Huitinga enkele jaren 
geleden al benoemd tot directeur van de Nederlandse Hersenbank. Tijdens 
haar inaugurele speech, zat professor Dick Swaab, oprichter van de 
Hersenbank, dan ook vooraan in de kerk. 

Hanneke Hulst verblijdt ons weer met een prima column: ‘Zwijgen is zilver, 
praten is goud’. En zij is niet de enige die hierover nadenkt. Een heel 
onderzoeksteam in Amsterdam en nog veel meer onderzoekers wereldwijd 
breken hun hoofd over deze materie. Zij zetten hun cognitieve 
vaardigheden in om de cognitieve functies van mensen met MS te 
behouden. 

Floor Loonstra is arts-onderzoeker en werkt sinds januari 2019 als een van 
de twee arts-onderzoekers aan Project Y bij het MS Centrum Amsterdam. Zij 
praat ons bij over dit onderzoek. 

Naast al deze powervrouwen heeft super powervrouw Marja Morskieft  haar laatste bijdrage als hoofdredacteur aan het 
magazine MSzien geleverd. Marja, heel veel dank voor het vele werk dat je al die jaren met zoveel inzet en enthousiasme 
hebt gedaan! 

Ook Jolette, Nel en Marjolein stoppen als redacteur en aan jullie is de redactie eveneens veel dank verschuldigd. Gelukkig 
hebben zich ook alweer enkele nieuwe redacteuren gemeld en zo kunnen we positief afsluiten en met plezier uitkijken naar 
2020! 

Onze lezers wens ik het allerbeste voor het nieuwe jaar! En voor nu, veel leesplezier! 

Nora Holtrust 
Hoofdredacteur 
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Inge Huitinga en T-cel-commando’s 

Bericht uit de loopgraven van de hersenen 
Inge Huitinga oog in oog met T-cel-commando’s 

De nieuwste MS-professor dr. Inge Huitinga vraagt zich af of het – niet eerder grondig onderzochte – 
afweersysteem binnen het hersenstelsel een kwalijke rol speelt bij de ontwikkeling van de ziekte MS. Ze deed dat 
in haar beginrede als hoogleraar, de oratie, op 3 oktober 2019 in de Lutherse kerk in Amsterdam. De komende 
vier jaar wil zij daarvoor als het ware de loopgraven afzoeken van de hersenen. Met hopelijk aan het eind van die 
zoektocht een goed bericht. 

Door: Raymond Timmermans 

Het kan zijn dat MS een auto-immuunziekte is, met als kenmerk dat afweercellen sommige lichaamseigen stoffen als 
lichaamsvreemd zien. 

Het kan ook zijn dat de via het bloed aangesnelde afweercellen tegen 
virussen en tumorcellen ook noodzakelijke lichaamseigen stoffen gaan 
afbreken. Zoals het beschermende omhulsel myeline rond strengen in het 
hersenstelsel. Met het voor MS-patiënten bekende gevolg. 

Maar hoe kan dat terwijl er een harde grens is tussen bloed en hersenen 
– de zogeheten bloed-hersenbarrière – en cellen daardoor niet zomaar 
die grens kunnen passeren? 

De nieuwste MS-professor dr. Inge Huitinga wil daarop de komende vier 
jaar proberen het antwoord te vinden. Dat was de centrale boodschap in 
haar beginrede als professor aan de Universiteit van Amsterdam op 3 
oktober 2019. Een rede met de titel ‘Hersenen in verweer’. Inmiddels op 
een speciale website van de universiteit geheel terug te zien en te horen. 

Enkele flarden blijven hangen. “ De hersenen van de mens bestaan uit 
zo’n 100 miljard zenuwcellen (…), uitermate complex orgaan om te kunnen 
doen wat we kunnen: praten, denken, bewegen, reageren op onze omgeving (…). Zenuwcellen delen niet en de 
onderlinge verbindingen zijn dus kwetsbaar. Als er een ontsteking optreedt, ontstaat er schade. Schade in de hersenen 
herstelt meestal niet of nauwelijks. (…) Lange tijd is gedacht dat de hersenen geen verweer hebben door de bloed-
hersenbarrière. Afweercellen komen niet zomaar over deze barrière heen. (…) Te simplistisch. Er is natuurlijk een 
immunologische afweer in de hersenen, alleen is die anders geregeld”. 

Afweer in verwarring 

De rode draad is, dat het erop lijkt dat die menselijke afweer in het brein tijdens MS in verwarring lijkt, sterker: “uit balans, 
volkomen op hol geslagen”, zegt Inge Huitinga. Vooral in de buurt van het brein en wel zo dat de afweer daar geen 
onderscheid meer maakt tussen goedaardige, eigen signalen en vreemde ziekteverwekkers, en daarom de myeline 
opeet. 

Waarbij zij zegt er rekening mee te houden dat een apart eigen afweersysteem van het hersenstelsel een beslissende rol 
speelt. Mogelijk aangestuurd – of misschien wel misleid – door een van buitenaf komend virus. 

Inge Huitinga vertelt het in een zaal met ongeveer tweehonderd mensen, in de Oude Lutherse Kerk. Een gebouw uit de 
zeventiende eeuw, tegenwoordig grotendeels in gebruik bij de Universiteit van Amsterdam, maar in veel nog als kerk 
herkenbaar. Zij is gekleed in het traditionele professorale tenue. Een met roze/paars omzoomde zwarte mantel en 
bijbehorende baret. 

Een rede van ongeveer drie kwartier als bevestiging dat zij het ambt van bijzonder hoogleraar neuro-immunologie in het 
bijzonder de pathologie van multiple sclerose aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardt. Traditioneel afsluitend met

Prof dr. Inge Huitinga 
(Foto Paul Evers, Nederlandse Hersenbank)
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“ik heb gezegd” en applaus. 

Leeropdracht 

Een oratie heet dat onder professoren. De uitvoerige beschrijving van de door de 
universiteit gegeven leeropdracht. In dit geval, kort samengevat: “De afweer 
bestuderen in de gezonde en zieke hersenen van de mens, vooral als het gaat om 
chronische ontstekingen zoals bij MS”. 

Een publieke les voor een voor een belangrijk deel toch al hooggeleerd gehoor – 
naast vrienden en familie. Inge illustreert die met lichtbeelden, sommige daarvan 
met een knipoog. Zoals de openingsprent met een minisectie schutters op en 
tussen de hersenen. 

Geen gemakkelijke kost voor de niet-wetenschapper. Daarom maar eens op de 
nieuw benoemde hoogleraar afgestapt met de vraag om nadere uitleg. 

“Versta me goed, er komen terdege afweercellen het brein binnen, alleen is hun 
activiteit ongewoon. Het verweer tegen indringers is anders dan gebruikelijk. Dat 
loopt bij MS uit de hand en dat veroorzaakt schade aan de beschermende myeline 
en de zenuwuitlopers”. 

De T van Thymus 

Een afwijkend verweer in het brein dus, daar slaat de titel op van haar beginrede. Met de afbeelding van schutters, 
voorzien van een muts met het opschrift T. Niet de T van een land als Tanzania of Togo maar de T van Thymus, de 
Latijnse term voor zwezerik. Een klein onderdeeltje van het lichaam. In die Thymus hebben namelijk door het bloed 
aangeleverde cellen het afweer-vak geleerd. Sindsdien heten deze keurtroepen T-cellen, T-lymfocyten. Waarvan al 15 jaar 
geleden is vastgesteld dat er in totaal wel 150.000 in de hersenvloeistof zitten, laat Inge weten. 

Zij wil in haar tocht langs de loopgraven van de hersenen als het ware oog in oog komen te staan met een aparte sectie 
van deze T-cellen, namelijk de zogeheten Trm-cellen. Dat zijn T-cellen met de m van memory, geheugen, een speciaal 
getraind geheugen voor indringers. Vooral die T-cel-commando’s, om in legertermen te blijven, wil ze leren kennen. Hun 
routes en sporen vergelijken met die van een zelfde hersendeel van een gezond mens. 

Inge Huitinga: “Deze Trm-cellen zitten in de hersenen rond bloedvaten en infiltreren bij MS de hersenen. Ze worden 
daarbij niet in toom gehouden. Ik denk dat ze de ontstekingen veroorzaken die tot MS leiden. Om wat voor reden is nog 
onduidelijk. Dat willen wij nader bestuderen door die Trm-cellen te isoleren uit hersenen met en zonder ziekte en 
nauwkeurig te analyseren”. Waarna haar volgende stap mogelijk is, een weg te vinden om die schadelijke Trm-cellen te 
stoppen. 

Medisch bioloog en neuro-immunoloog 

Inge Huitinga (*1960) is medisch bioloog, wat zoveel wil zeggen dat zij 
de basisleer van alle leven, de biologie, koppelt aan die van de 
geneeskunde. En ook neuro-immunoloog, kenner van het stelsel van 
afweermechanismen in en rond de hersenen. Eerder geportretteerd in 
deel 29 van de MSzien-serie MS-onderzoek in Nederland. 

Sinds 2006 combineert zij de functie van directeur van de Nederlandse 
Hersenbank (NHB) – die wereldwijd grote erkenning heeft vanwege de 
kwaliteit van het hersenweefsel dat beschikbaar is voor onderzoekers – 
met die van hoofd van een eigen onderzoeksgroep bij het Nederlandse 
Herseninstituut (NHI). 

Ze noemt het zelf “een vruchtbare combinatie. Al blijven het twee strikt

Schutters – illustratie van Herman 
Geurts

Prof dr. Inge Huitinga – foto UvA

https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/in-nederland/hersenbankier-met-een-onderzoeksmissie/
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/in-nederland/hersenbankier-met-een-onderzoeksmissie/
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 gescheiden eenheden. De wetenschappelijke kennis van de onderzoeksgroep is aan te wenden voor de Hersenbank en 
omgekeerd”. Tientallen medewerkers, op beide plekken. Dit alles om zoals ze zelf zegt “een beter begrip te krijgen van de 
ziekte MS en daarbij te proberen theorieën te ontwikkelen waarmee de ziekte zou zijn te voorkomen of wie weet te 
genezen”. 

De bijzonder hoogleraar was al een bijzonder hersenonderzoekster. Niet alleen omdat zij onderzoek doet met echte 
hersenen van mensen met MS die net zijn overleden. Maar bijzonder vooral omdat zij de verzamelaar en bewerker is van 
alle onderzoeksgegevens, zodanig dat er conclusies uit te trekken zijn. En ga er intussen maar vanuit dat als Inge 
Huitinga conclusies trekt, veel andere wetenschappers in de hele wereld meelezen en meeluisteren. Dat zal met haar 
oratie niet anders zijn geweest. 

Samen met het aan de Universiteit van Amsterdam verbonden Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen – 
Engels afgekort als SILS – heeft vooral het Herseninstituut gezorgd voor haar benoeming tot hoogleraar. In beginsel voor 
vier jaar maar zo nodig te verlengen. Met financiële steun van de Stichting MS Research die onder meer enkele 
onderzoeksprojecten betaalt die met Inge’s leeropdracht te maken hebben. 

Natalizumab 

Af en toe maakt ze in haar rede een uitstapje. Zoals met de stelling dat met bestudering van de Trm- cellen wellicht ook te 
verklaren is waarom geneesmiddelen die de passage van T-cellen over de bloed-hersenbarrière heen beletten – zoals 
natalizumab – geen effect hebben op progressieve MS. Inge Huitinga legt desgevraagd uit: “Omdat laat in de ziekte, in de 
progressieve fase, deze Trm- cellen zich verschansen achter de bloed-hersen-barrière en dus niet bereikt worden door 
nataluzimab, want dat medicijn komt zover niet”. 

En tussendoor ook de opmerking dat mensen met RRMS meer herstel van myeline laten zien en minder actieve 
ontstekingen dan mensen met een progressief beloop van de ziekte. “Hoe dat verschil komt, dat willen we uitzoeken. En 
als we bepaalde stoffen vinden, kijken of we die kunnen toepassen om herstel van myeline te bevorderen, remyelinisatie”. 
Voor dat laatste wil ze samenwerken met professor dr. Joost Verhaagen van het Herseninstituut. Hij is expert in wat in de 
biologie heet regeneratie, het herstel van beschadigde organen. 

Nog zo’n flard die doet nadenken: dat bij ongeveer vier op elke vijf MS-patiënten laat in de ziekte, anders dan verwacht, 
toch actieve ontstekingen te zien zijn, althans in het laboratorium niet op de MRI. Inge Huitinga daar nog eens op 
aangesproken: “Ook iets om te lijf te gaan”. 

En wie aandringt krijgt van haar na afloop nog zo’n zijstap: “Ik ben geen arts, maar als onderzoeker lijkt mij dat 
stamceltransplantatie mogelijk een uitkomst kan bieden wanneer de MS zodanig actief is dat de effecten van de huidige 
therapieën onvoldoende soelaas bieden en daarom de risico’s van stamceltransplantatie acceptabel zouden kunnen zijn”. 

Over verweer gesproken. 

Dick Swaab 

Noemt al docerend vele mensen uit haar omgeving met naam en toenaam, in 
totaal wel zo’n negentig. Collega’s die onderzoeken op hetzelfde gebied. Haar 
medewerkers ook vooral. In haar teams zitten mensen die in het MS-wereldje al 
ruime bekendheid genieten. Ze geeft ze alle eer. 

In het bijzonder professor Dick Swaab , nu vooraan in de kerk, haar belangrijkste 
docent en oprichter van de Hersenbank. Over hem en tegen hem zegt ze: 
“Zonder zijn inspiratie en raad was ik niet zo ver. Jij hebt me als onderzoeker het 
humane brein ingetrokken”. 

Woorden waarmee ze onder meer duidelijk wil maken dat ze zich in haar werk 
een gewoon lid voelt van dat grote, samen spelend orkest. 

Prettig kennis mee te maken, deze gedreven onderzoekster. Geboren en getogen Noord-Hollandse. Bij wijze van spreken 

Prof Swaab en Prof Huitinga
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1000 gezichten van MS

“Dat ik nooit meer zou kunnen klimmen was mijn grootste angst” 
Marije* (Rijk van Nijmegen, 1984) bevond zich van het ene moment in het andere in een ‘rollercoaster’. Haar 
lichaam liet het op een angstaanjagende manier afweten en niemand kon haar vertellen wat er aan scheelde en of 
het nog weer over zou gaan. De stress en paniek hielden haar lang in de greep, maar nu klimt ze als vanouds. 
MSzien tekent haar verhaal op in de serie 1000 gezichten van MS. 

Door: Marja Morskieft 

Een bos wilde krullen, en stralende bruine ogen, “Ik praat veel hoor!”. Lachend 
nestelt ze zich op mijn bank. Ik herken haar bijna niet: drie jaar geleden ontmoette 
ik een jonge vrouw in totale paniek, omdat ze net gehoord had dat ze MS had. 
“Als ik nog maar kan klimmen!” Het was haar grote angst dat te verliezen. Er lijkt 
sindsdien heel wat gebeurd te zijn. 

Van topfit naar oud vrouwtje 

Marijes verhaal begon drie jaar geleden heel abrupt met elektrische schokken 
door haar nek en rug. “Ik was bezig met een klimcursus en had val-oefeningen 
gedaan. Had ik misschien een beknelde zenuw?”. Na een slaapdienst op haar 
werk had ze evenwichtsproblemen en moeite met schrijven. De paniek sloeg toe 
en een gang langs artsen begon. 

Niemand dacht aan MS, hyperventilatie kwam zelfs als diagnose langs; 
ondertussen namen de gevoelsstoornissen en loopproblemen toe. Een paar jaar 
daarvoor had ze nog de Kilimanjaro beklommen, ze liep hard, maar binnen korte 
tijd veranderde ze van een topfitte jonge vrouw in een oud vrouwtje. “Oude 
vrouwtjes haalden me zelfs in! Zo langzaam liep ik.” Vitamine B 12 injecties boden geen soelaas. 

Nooit ziek 

“Ik was hiervoor nooit ziek geweest, had me in tien jaar nooit afgemeld op mijn werk” vertelt ze. Marije is HBO-opgeleid 
en werkt in de jeugdzorg. Een stressvolle baan, met veel verantwoordelijkheden en onregelmatige diensten. Maar ze 
houdt wel van een uitdaging. 

Pas toen ze door een nieuwe huisarts naar een neuroloog werd verwezen en een MRI werd gemaakt werd duidelijk wat 
er aan de hand was. Meer onderzoeken en een ziekenhuisopname volgden. De zoektocht had bijna een jaar geduurd en 
al die tijd kon ze niet werken. 

“Ik had steeds de hoop gehouden dat ik iets tijdelijks had. Na de diagnose viel ik in een diep zwart gat. Mijn leven was 
over, dacht ik, ik had een ‘rolstoel-idee’ van MS. Alles stond op z’n kop, het was een ‘mega-rollercoaster ‘. Ik had zoveel 
vragen maar er waren geen antwoorden. Kon ik mijn werk nog blijven doen? Blijven reizen? Sporten? Kon ik nog alleen 
blijven wonen? De onzekerheid was het allerergst. De stress en de angst hielden me in de greep en ik viel veel af. Ik had 
nooit kunnen denken dat stress zoveel gevolgen voor je lichaam kan hebben.” 

Revalideren 

“Al vrij snel heb ik een revalidatietraject gedaan maar vond dat erg confronterend. Moest ik als maatschappelijk werker de 
adviezen van een maatschappelijk werker horen. Het was waarschijnlijk te vroeg, ik zat nog volop in een rouwproces. 
Hoewel ik een tante heb met een milde vorm van MS, zag ik alleen zwartste scenario’s voor me. Ik las veel over MS maar 
vond niet echt positieve verhalen, het joeg me alleen maar meer angst aan. De psycholoog heeft me wel goed geholpen: 
ze probeerde me in het hier en nu te houden.“ 

1000 gezichten van MS – aan het 
woord is Marije
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Klimmen 

“Ik had nooit kunnen denken dat mijn leven nu weer redelijk zou lopen. Dat ik weer 
zou kunnen lopen, klimmen, reizen. Ik heb nu alweer twee grote reizen gemaakt, 
naar Zuid Afrika en Cuba en zelfs een trektocht met bepakking in Noorwegen. 
Geweldig dat dat gelukt is! Die activiteiten horen bij mijn identiteit. 

Het was heel confronterend om weer met klimmen te beginnen, maar tegelijk ook 
heel vertrouwd: ik kende de groep immers, het is een vriendengroep waarmee ik 
had geklommen in Italië, gereisd, gekampeerd. Ze waren heel relaxed en 
ondersteunend en al vrij snel zat ik weer min of meer op mijn oude niveau. Mijn 
vriend ken ik ook uit de klimwereld, hij weet vanaf het begin dat ik MS heb. Hij mag 
er zelfs grapjes over maken.” 

Ander persoon 

Aarzelend: “Mijn zelfvertrouwen heeft een flinke deuk gekregen, ik ben een ander 
persoon geworden. Ik ben minder onbezonnen en plan meer, en ik moest weer leren 
vertrouwen op mijn lichaam. De ‘wat als?’ vraag niet te stellen. Wat als ik dit niet 
kan? Maar de grilligheid en de onzekerheid blijven een rol spelen op de 
achtergrond. Vaak vraag ik me af: wat voel ik? Is dit normaal? Het blijft lastig dat ik 
er zo mee bezig ben, en er nog steeds verdrietig om kan zijn. 

Anderzijds: ik heb al drie jaar geen aanval gehad, ben gelukkig ook uit het ziekenhuiscircuit. Ik gebruik geen medicatie, 
maar probeer gezond te leven. Daar ben ik een tijd obsessief mee bezig geweest, met supplementen, diëten; omdat ik 
wilde dat ik het kon controleren, dat het over ging. Daar ga ik nu ook meer ontspannen mee om. 

De kwetsbaarheid heeft me ook veel gebracht, opener gemaakt, in contacten met anderen. Zaken als trouw en 
vriendschap waardeer ik meer. Ik heb wat van mijn hardheid verloren, ik dacht nogal snel: ‘dat doe je toch gewoon?’ Nu 
weet ik dat niets gewoon en vanzelfsprekend is.” 

Werk 

Over haar situatie nu: “Ik ben net voor het eind van mijn ziektejaar weer voorzichtig begonnen. mijn collega’s hebben me 
geweldig opgevangen, ik ben blij dat ik op mijn oude werkplek kon re-integreren, al was dat ook heel zwaar en 
confronterend. Maar mijn werk is eigenlijk niet goed te combineren met MS, het zuigt energie. 

Ik ben nu op zoek naar een andere baan, dacht er toch al over maar de diagnose heeft dat proces versterkt. Ik wil meer 
positiviteit in mijn leven en minder stress en onregelmatigheid. Ik voel me er soms wel schuldig over, dat ik niet alles 
aankan. Nu je ‘niets’ meer ziet van mijn MS, vind ik het lastig om voor mezelf op te komen en mijn grenzen aan te geven.” 

Steun 

Als ze terugkijkt, ziet ze: “Mensen wáren er voor me, met name mijn ouders. Mijn vrienden waren geschokt, maar ze 
bleven me gelukkig als Marije zien en accepteerden het ook als ik iets niet kon. We gingen gewoon uit met als leidraad: 
‘we zien wel wat kan’. Zo heb ik heerlijk met een vriendin door Cuba gereisd, en veel gedanst! 

Dat zou ik ook anderen adviseren die een familielid of naaste met MS hebben: blijf in het hier en nu, behandel je geliefde 
normaal, ook al is de situatie niet helemaal normaal. Ik vond het bijvoorbeeld fantastisch dat vriendinnen me opzochten in 
het ziekenhuis en me in de rolstoel meenamen naar het nabijgelegen park, waar we pizza’s gingen eten! Was ik even 
helemaal uit de ziekensfeer. Ook humor kan helpen: we hebben veel gekke foto’s gemaakt destijds, of ik nu met slangen 
vastzat aan bed of niet. 

Maar hou er wel rekening mee dat degene met MS een rouwproces door moet. Dat is niet altijd zichtbaar, omdat de MS 
niet altijd zichtbaar is en daardoor lijkt het of sommige mensen het alweer vergeten zijn. Terwijl je nog lang kunt worstelen 
met acceptatie van je MS.” 

Marije tijdens een trektocht
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Toekomstdroom 

Marije blijft hoopvol naar de toekomst kijken: “Ik zou het heel tof vinden om een grote ‘outdoor’ reis te maken en échte 
bergen te beklimmen, en me daarna weer topfit te voelen. Of met een campertje door Oost-Europa te trekken. Mooie 
avonturen beleven!” Weer die stralende ogen. Het gaat vast lukken. 

* Volledige naam bij de redactie bekend 

> Lees hier meer verhalen uit de reeks ‘1000 gezichten van MS’. 

https://www.msweb.nl/mensen/portretten/
https://www.msweb.nl/mensen/portretten/
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Op zoek naar mysteries

Floor Loonstra: “Ik ben altijd op zoek naar mysteries die ik kan oplossen” 
Project Y is een innovatief project dat, gebruik makend van de gegevens van álle mensen met MS die in 1966 in 
Nederland geboren zijn, een schat aan informatie oplevert over MS. Dat vraagt nogal wat van de onderzoekers die de 
gegevens verzamelen. Floor Loonstra werkt sinds januari 2019 als een van de twee arts-onderzoekers voor Project Y bij 
het MS Centrum Amsterdam. 

Door: Karen 

Floor Loonstra groeide op in Hilversum en was een creatief, nieuwsgierig en vooral leergierig 
kind. Direct valt op dat ze op haar CV heeft staan dat ze Chinees spreekt, waar ze zich na 
haar middelbare schoolexamen nog meer in heeft verdiept in de zes weken dat ze in Shanghai 
zat. 

Direct na haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen zette ze zich in voor 
vluchtelingen op Samos, Griekenland. Dit was een heel aangrijpende tijd voor haar; “Hier heb 
ik heel veel nare en heftige dingen gezien. Er was geen specialistische zorg, geen cardioloog, 
gynaecoloog, neuroloog of zelfs kinderarts, niets. Als vrijwilliger met medische kennis ben je 
dan alles in één. 

Ik ben me door deze ervaring gaan realiseren hoe fijn het is dat wij Nederlanders wél toegang 
hebben tot die zorg. Dat werkt relativerend en ik ben blij dat ik daar, ondanks de moeilijke 
omstandigheden, heb kunnen helpen.“ 

Raadsels 

Haar fascinatie met MS groeide tijdens haar studie. Op advies van de neurologen elders besloot Floor haar laatste stage 
te lopen bij de bekende dr. Joep Killestein bij het MS Centrum Amsterdam. “Ik liep coschappen in Zwolle en Nieuwegein 
en vanwege mijn interesse in onderzoek naar MS en ambitie om bij de top van Nederland op dit gebied aangesloten te 
zijn, wilde ik graag naar Amsterdam.” 

Ze werkte eerst zes weken op de polikliniek, was onder andere betrokken bij second opinions en leerde zo meer over de 
zorg aan mensen met MS.  Haar nieuwsgierigheid en haar liefde voor raadsels leidden haar naar Project Y. 

“Ik ben altijd op zoek naar mysteries die ik kan oplossen, houd ervan om oorzakelijke verbanden te leggen tussen factoren 
die bij ziekte spelen en daarbij te kijken naar factoren die de ziekte beïnvloeden dan wel (mogelijk) bijdragen aan het 
ontstaan van de ziekte.” Dat we juist over de hersenen nog zo weinig weten, vergrootte haar fascinatie voor het menselijk 
brein. Vooral de combinatie neurologie, immunologie en filosofie vindt ze erg interessant. 

Database 

Het werken aan Project Y vereist veel verschillende vaardigheden. Geen week is gelijk, juist omdat er zoveel verschillende 
data wordt verzameld. Het project kent een aantal onderzoekfases. Op dit moment wordt gewerkt aan het compleet krijgen 
van de database en wordt er een begin gemaakt aan het analyseren van de data. 

Floor: “We hebben nog niet elke persoon met MS uit 1966 gesproken. Maar omdat we al een groot deel hebben, kunnen 
we al beginnen met de analyses. Alle gegevens van de interviews worden op dit moment vergeleken met de gegevens in 
de medische dossiers van de deelnemers.” Conclusies zijn nog niet te trekken, maar Floor ziet wel al dat de vijver aan 
gegevens heel waardevolle informatie bevat. 

Afwisseling 

Project Y is een groot project. Er zijn meer dan 300 patiënten bij betrokken, die allemaal op dezelfde manier en op 
dezelfde punten worden onderzocht. Toch is er voor Floor en het onderzoeksteam veel afwisseling. 

Floor Loonstra
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De patiënten zien en onderzoek doen, ofwel de data verzamelen, vullen twee dagen in de week. Verder doet ze een deel 
van de statistische analyses en database management. Maar ze is ook projectmanager, verzorgt samen met collega’s de 
informatie, communicatie en publiciteit van het project en werkt mee aan het 
werven van patiënten. 

Daarnaast stuurt ze samen met haar collega arts-onderzoeker Reinier de Ruiter 
mensen aan, geeft ze presentaties en colleges. “Juist die diversiteit aan 
werkzaamheden vind ik leuk. Kennis van geneeskunde is natuurlijk belangrijk, 
daar heb ik voor gestudeerd. Dingen regelen, overzicht houden heb ik altijd al 
veel gedaan. Maar leiding geven, managen van een onderzoek en presentaties 
geven leer ik hier. 

En omdat dit soort onderzoek nog nooit is gedaan moet je ook echt assertief en 
pro-actief zijn, én in veel gevallen creatief. Floor: “Er is zó veel onderzoek naar 
MS wereldwijd en toch weten we niet ‘waar het ‘m in zit’. 

Daarom wil ik het liefst ALLES onderzoeken en Project Y geeft daar ook de perfecte mogelijkheid voor. Dat maakt het 
project ook zo bijzonder. Dit vind je nergens ter wereld terug: een specifiek leeftijdscohort binnen een beperkt geografisch 
gebied. De enorme hoeveelheid aan testen, hoeveelheid data die verzameld wordt is echt uniek.” 

Ongemak 

Floor is zich ervan bewust dat de onderzoekers veel vragen van de deelnemers. 
“Het onderzoek duurt ongeveer zeven uur. Dat is lang en soms voel ik me daar 
bezwaard over. Maar we moeten écht alle data hebben om een goed resultaat te 
krijgen. Ik ben de deelnemers dan ook heel dankbaar dat ze zo flexibel en 
gemotiveerd zijn en ondanks het ongemak volhouden.“ 

Het team heeft tot hun verrassing een groter aantal mensen met MS gevonden 
dan verwacht. “We dachten ongeveer 250 mensen met MS uit 1966 te vinden en 
nu zitten we al op 350. Ze zijn nog niet allemaal onderzocht, maar we weten dat 
ze er zijn. De laatste deelnemers worden naar verwachting in april 2020 
onderzocht. 

Daarna storten Floor en Reinier zich helemaal op de analyse van de verzamelde data. Dan begint onder andere de 
beschrijving van de populatie, bijvoorbeeld de gemiddelde ziekteduur, het moment van de eerste MS verschijnselen, de 
EDSS score, familieleden met MS et cetera. 

Daarnaast kijken ze naar de vraag waarom de ziekte bij iedereen zo anders verloopt en zoeken ze factoren die invloed 
hebben op het ziektebeloop. Floor: “Ik hoop dat we daardoor in de toekomst meer weten over wie je op welke manier moet 
behandelen en beter kunnen voorspellen wat het verloop  van de ziekte voor het individu zal zijn.” De eerste resultaten 
worden naar verwachting in de tweede helft van 2020 gepubliceerd. 

Meer lezen over Project Y? Mariette heeft MS en is geboren in 1966 en deed mee aan het onderzoek 
van Floor Loonstra. Mariette vertelde hierover in MSzien 2019 -3 

Project Y is mogelijk gemaakt door deelnemers van de VriendenLoterij die geoormerkt meespelen 
voor Stichting MS Research, Mission Summit en door particuliere donaties aan het MS Centrum 
Amsterdam. 

Foto’s: martindebouter.nl

https://www.msweb.nl/magazine/02-2019/mariette-doet-mee-aan-project-y/
http://martindebouter.nl
https://www.msweb.nl/magazine/02-2019/mariette-doet-mee-aan-project-y/
http://martindebouter.nl
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Zwijgen is zilver, praten is goud

Column Hanneke Hulst, hersenwetenschapper 
Cognitieve problemen bij MS. Elke dag denk ik hierover na. Over hoe het kan dat cognitieve stoornissen ontstaan, 
waarom de ene persoon met MS veel cognitieve klachten heeft en de ander helemaal geen. Hoe we deze 
problemen het beste kunnen meten en óók wat we eraan kunnen doen. 

Ik ben overigens niet de enige die hierover nadenkt. Een heel team aan onderzoekers in Amsterdam en nog veel meer 
onderzoekers wereldwijd breken hun hoofd over deze materie. Zij zetten hun cognitieve vaardigheden in om de cognitieve 
functies van mensen met MS te behouden. 

Dat mijn denkvermogen (gecombineerd met mijn motivatie en enthousiasme) noodzakelijk is 
om vooruitgang te boeken en echt iets voor mensen met MS te kunnen betekenen, ben ik me 
terdege bewust. Cognitie is heel erg belangrijk. 

De afgelopen weken heb ik mensen met MS en hun naasten in grote getalen toegesproken. 
Op de nationale MS dag van het Nationaal MS fonds, tijdens de vrijwilligerslunch van MSweb 
en tijdens de lustrum viering van het MS centrum van het St. Antonius ziekenhuis. 

Ik vertel dat een groot deel van de mensen cognitieve problemen zal ontwikkelen tijdens de 
ziekte (en ook dat een substantieel deel van de mensen hier geen last van krijgt), dat het 
zowel vroeg als laat in de ziekte kan voorkomen en dat er (nog) geen ultieme behandeling tegen is. 

Wel kunnen er tips-en-tricks worden aangeleerd. Hierdoor wordt het probleem niet opgelost, maar is het wel weer mogelijk 
om, al dan niet met aanpassingen, het dagelijks functioneren te verbeteren. Het leven mét een cognitieve stoornis wordt 
vergemakkelijkt. 

Ondanks dat dé behandeling tegen cognitieve stoornissen nog niet beschikbaar is, ben ik een fervent voorstander van het 
tijdig bespreken van dit probleem. Omdat ik denk dat op sociaal en relationeel vlak, maar ook in de arbeidssituatie, praten 
over cognitieve problemen kan helpen om begrip te creëren tussen de persoon met MS en diens omgeving. 

Om te voorkomen dat kinderen denken dat hun ouder ongeïnteresseerd is omdat deze tot drie keer toe vraagt hoe een 
toets op school is gegaan, of dat collega’s denken dat je de kantjes ervan afloopt terwijl je simpelweg meer tijd nodig hebt 
om hetzelfde voor elkaar te krijgen dan voordat je ziek was. Door het bespreekbaar te maken, sta je er niet meer alleen 
voor. 

Ik spreek over cognitie en cognitieve stoornissen bij MS in de hoop dat mensen er op hun 
manier voordeel uit kunnen halen. Wellicht dat iets wat ik vertel als gespreksstarter gebruikt 
kan worden in een dialoog met een partner of familielid. Ik neem het publiek mee in onze 
zoektocht naar antwoorden, in de wetenschappelijke wereld van onzekerheden. In de hoop 
op vragen uit het publiek waardoor ik mijn onderzoeksvraag kan aanpassen of nog 
specifieker kan maken. 

Onlangs kreeg ik de vraag van een arts of ik nooit bang ben dat mijn verhaal mensen angst 
inboezemt. Ik had daar niet eerder zo over nagedacht en ik hoop ten zeerste dat dit niet het 
geval is. MS brengt veel onzekerheden met zich mee, inclusief het toekomstige cognitieve 
functioneren. Dat is de ellende van het hebben van deze diagnose. Maar er niet over praten 
voelt voor mij als een stap terug, in plaats van een stap vooruit. 

Als mijn verhaal onverhoopt angst tot gevolg heeft, nodig ik u uit mij dit ten alle tijde te laten 
weten. Dan moeten we daar iets op verzinnen. Want alleen door met elkaar in gesprek te 
blijven, kunnen we de toekomst van cognitieve stoornissen bij MS aanpakken. Dat vind ik 
een mooie eindejaarsgedachte, u ook? Fijne feestdagen! 

dr. Hanneke Hulst, hersenwetenschapper MS Centrum Amsterdam 

Foto: Maxim Wermuth
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Gevoelsstoornissen en pijn bij MS

Veel mensen met MS hebben last van gevoelsstoornissen. Vaak blijkt begint de ziekte hier ook mee te beginnen, 
als je terugkijkt op je eerste klachten. Het gevoel kan in bepaalde delen van het lichaam minder of anders worden. 
Dit kan zich op veel verschillende manieren uiten, ook als pijn. Welke gevoelsstoornissen zijn er zo al, welke 
komen het meest voor en wat kun je er tegen doen? 

Door: Saskia Saunier 

Gevoelsstoornissen kunnen zich uiten in een doof gevoel, tintelingen, prikkelingen, een warm of juist koud gevoel, pijn of 
een strakke band. Sommige mensen voelen een soort elektrische schok langs hun rug, armen of benen wanneer ze 
voorover buigen. Dit is het zogenaamde teken van Lhermitte. 

Doof gevoel 

Een doof gevoel komt het meest voor. Je hebt bijvoorbeeld minder gevoel in de handen, of je ene been voelt anders dan 
het andere. Je kunt ook het gevoel hebben alsof je been slaapt. Het dove gevoel kan ervoor zorgen dat je het betreffende 
lichaamsdeel niet of minder goed kunt gebruiken. 

Als je bijvoorbeeld de vloer niet goed kunt voelen, kan dit kan problemen met lopen geven. Wanneer je het dove gevoel in 
de handen ervaart, kun je problemen hebben met schrijven, aankleden of het vasthouden van voorwerpen. 

Bij een doof gevoel in het gezicht moet je voorzichtig zijn met eten en kauwen, omdat je ongemerkt op de binnenkant van 
je mond of op je tong kunt bijten. 

Bij een doof gevoel in andere delen van het lichaam moet je voorzichtig zijn in de buurt van vuur, heet water of andere 
hittebronnen. Je kunt jezelf namelijk branden zonder dat je het doorhebt. 

In een animatiefilmpje van de Australische MS-vereniging worden gevoelsstoornissen heel beeldend weergegeven: het 
gevoel alsof je in brand staat, alsof iemand naalden in je steekt of alsof er beestjes over je lichaam lopen. 
www.msif.org.ms/australias-invisible-symptom-animation/- 

http://www.msif.org.ms
https://www.youtube.com/watch?v=bDF7GUC87xI
https://www.youtube.com/watch?v=bDF7GUC87xI
http://www.msif.org.ms
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Pijn 

Pijn komt vaak en in verschillende vormen voor: aan het bewegingsapparaat, door spasticiteit, spierzwakte en disbalans. 
Het kan optreden in de heupen, benen en armen en dan vooral na langdurige immobiliteit. Pijn in de rug is vaak het gevolg 
van een verkeerde zithouding of loophouding. Pijn in de benen treedt vaak op tijdens het slapen. Spasmische of 
verkrampte pijn doet zich het meest gelden als aangezichtspijn; 5 tot 10% van de mensen met MS heeft hier last van. 

Neurogene pijn is de meest voorkomende pijn bij MS. Het gaat hier om een constante, eentonige, intens brandende of 
tintelende pijn, vooral in de benen. In de categorie paraesthesia vallen prikkelingen, tintelingen, brandende pijnen, een 
gevoel van druk, en bepaalde plekken op het lichaam die hypergevoelig zijn voor aanrakingen. 

Deze soorten pijn ontstaan door krachtverlies in de spieren. Dat wordt gecompenseerd doordat andere spieren hun 
zwakke broeders een handje gaan helpen, met als gevolg vermoeide spieren. Ook kun je pijn ervaren door een defecte 
signaalverwerking vanuit de hersenen. 

Behandeling 

Er zijn verschillende behandelvormen van pijn bij MS. Fysiotherapie en oefentherapie kunnen helpen bij het verminderen 
van spasticiteit en pijnlijke spieren. Daarnaast kunnen ontspanningstechnieken als meditatie en diepe 
ademhalingsoefeningen helpen bij het managen van chronische pijn. Pijn kan verlicht worden door massage, ultrasound 
therapie, chiropractie, hydrotherapie, acupunctuur, TENS, vochtige warmte en ijs. 

Pijn als resultaat van zenuwschade is meestal niet te verhelpen met de gangbare pijnstillers. Medicijnen tegen epilepsie 
(Carbamazepine) en antidepressiva (Amitriptyline) zijn vaak wel effectief. Behandeling van spasmen kan met Baclofen, 
Tizanidine en Ibuprofen. De meeste ziekenhuizen kennen een pijnpoli of een pijnteam, die kan helpen bij complexere 
pijnproblematiek. 

Individuele aanpak 

Belangrijk om te vermelden is dat veel mensen met MS extreem gevoelig op pijnmedicatie reageren, vooral op de 
middelen die op het zenuwstelsel werken. Met een kleine dosis kan dus al een groot effect bereikt worden. Verder is het 
goed om te beseffen dat geen een MS-patiënt hetzelfde is en dat er altijd een individuele behandeling nodig is voor de 
pijnklachten. 

De hiervoor genoemde behandelingen kunnen een positief effect hebben op de kwaliteit van leven. Het helpt hierbij om de 
regie in eigen hand te nemen, voor zover mogelijk. Wie in staat is om actief te blijven en een positieve houding te hebben, 
blijkt beter in staat om de impact van pijn op zijn of haar leven te beperken. 

En last but not least is het goed om nooit op te geven en te blijven zoeken naar verlichting van je pijn. 

Bronnen: internationale MS-website waaronder de website van de MS society in de VS 

https://www.nationalmssociety.org/
https://www.nationalmssociety.org/
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De kracht van dans

In dit artikel vertelt danstherapeute Marije Toussaint wat dans is, wat het met en voor je kan doen en hoe het 
ingezet wordt als ‘medicijn’ voor mensen met een chronische klacht of ziekte. 

Volgens Wikipedia is dans een van de oudste non-verbale vormen van 
communicatie, tussen mensen maar ook tussen dieren, denk maar eens aan een 
paringsdans. Zelfs beweging bij niet levende voorwerpen wordt soms als dans 
gezien, zoals bijvoorbeeld blaadjes die door de wind mee worden genomen. 

Dans zit in ons systeem en het is onderdeel van ons leven. Er wordt al 
eeuwenlang en over de hele wereld gedanst. Zo was dansen in de oudheid een 
middel om de goden gunstig te stemmen, een magische en sacrale handeling die 
meestal door een sjamaan werd uitgevoerd. Daarbij werden vaak ook attributen, 
kostuums en maskers gebruikt. Hierin ligt de kiem voor de beroepsdans  zoals die 
nu nog steeds bestaat. 

Verhaal 

Hoe je dans ziet is afhankelijk van je sociale, culturele, esthetische, morele en 
artistieke achtergrond. Zo heb je verschillende streekgebonden en internationale 
(volks)dansen en heel veel verschillende dansstijlen. 

Dans is vooral een werkwoord: je danst! En dat kan al starten bij simpelweg gaan 
lopen op muziek. De bewegingen die je tijdens het dansen maakt hebben 
betekenis voor jou, je wil er iets mee vertellen, al weet je soms nog niet eens precies wat dat is. Daar kun je gaandeweg 
de dans wél achter komen, als je dat wil. 

Maar je insteek kan ook puur het plezier zijn dat het ‘in beweging zijn op muziek’ je geeft. Als je zo danst, ziet het er bij 
iedereen anders uit, het is uniek en persoonlijk en of je dans voor anderen mooi en spectaculair is om naar te kijken is van 
ondergeschikt belang. Het gaat er om dat je in het moment kunt zijn, op kunt gaan in je bewegingen en daarvan kunt 
genieten. 

Wat doet dans met je? 

Dans is, zoals elke andere vorm van bewegen, goed voor je lichaam en je conditie. Door te dansen ondersteun en 
verbeter je je balans, houding, flexibiliteit en coördinatie. Het houdt je gewicht gezond en je krijgt er energie van. Het 
verbetert ook je bloedcirculatie en is daarmee goed voor je hart en je weerstand. Door de complexe bewegingen die je 
tijdens het dansen maakt, daag je je hersenen uit. Volgens wetenschappelijk onderzoek is dans beter voor het ouder 
wordende brein dan wandelen of zwemmen. Het kan zelfs het risico op dementie verminderen. 

Door te dansen maak je nieuwe connecties aan tussen de zenuwcellen, vooral in hersengebieden die van invloed zijn op 
de executieve functies, zoals plannen, emotieregulatie en het vasthouden van aandacht, het langetermijngeheugen en 
ruimtelijk inzicht. 

Dansen activeert ook de sensorische en motorische gebieden in je hersenen. Het verlaagt stresshormonen als adrenaline 
en cortisol, het verhoogt je serotonine-level (het gelukshormoon) en de endorfine, zelfs meer dan bij andere sporten! Ook 
krijgt je testosteronniveau een boost en leert het je brein om dopamine effectiever in te zetten. 

Wie danst geeft zichzelf de kans om alle gêne overboord te gooien en zich te verliezen in de muziek en de eigen 
bewegingen. Je kunt je voor even los maken uit je leven en de sores die je met je mee draagt, wat ontspannend werkt, 
stress, angst en spanning reduceert en je pijngrens verhoogt. 

Een half uurtje dansen kan al een positieve invloed hebben op mensen die bijvoorbeeld kampen met een depressie. Het is 
daarmee één van de meest effectieve manieren om je snel beter te voelen. Dansen kan als je het samen met anderen 
doet ook een sociale functie hebben. 
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Identiteit 

Dansen doe je met je lichaam; het is iets heel persoonlijks. Elk lichaam is anders en iedere persoon beweegt en danst 
anders. Het geeft je de gelegenheid om je als individu, als persoon neer te zetten, wat je zelfbewustzijn en je identiteit als 
mens ondersteunt. 

De fysieke ervaring voegt soms een nieuwe of diepere betekenis toe en kan daardoor ook een belangrijk middel zijn als je 
ergens geen woorden voor hebt, bijvoorbeeld bij trauma, verlies of rouw. Deze kwaliteit van dans wordt vooral ingezet bij 
alle vormen van danstherapie. 

Dans als medicijn 

Dansen volgens de methode Dare to Move is meer dan een fysieke inspanning die gericht is op het bestrijden van 
symptomen of het verbeteren van een prestatie. Tijdens de lessen word je aangesproken als mens én als danser, je wordt 
uitgedaagd om naast het bewegen ook je verbeeldingskracht en creativiteit in te zetten. Je komt om te dansen en te 
genieten van je bewegingen, de muziek en het dansen met een groep gelijkgestemden. En ondertussen werk je bijna 
ongemerkt aan de hierboven beschreven onderdelen. 

De ‘dansen voor je gezondheid’ lessen zijn zo ingericht dat je in je eigen tempo kunt werken en dansen op een manier die 
het beste bij je past. Elke les opnieuw, zowel vanuit ontspanning als meer ritmisch en actief. Het eerste gedeelte van de 
les wordt er zittend op een stoel gedanst. Die stoel blijft gedurende de hele les naar behoefte 
beschikbaar. Voor sommige dansers geldt zelfs dat ze beter zittend kunnend dansen dan 
staand! Doordat de stoel jouw gewicht draagt, kun je je als danser gemakkelijker overgeven 
aan je bewegingen en de muziek. 

Natuurlijk kun je na de les voelen dat je wat hebt gedaan, zeker na de eerste lessen! Maar 
zolang je in de gaten blijft houden dat je in jouw tempo en binnen je eigen bereik danst, zul je 
gaandeweg de cursus gaan merken dat je meer kunt dan je denkt! 

Over de auteur 

Marije Toussaint is danstherapeute en Rots en Water trainer. Ze is eigenaar van Dare to Move, 
en ervaringsdeskundige op het gebied van chronische whiplashklachten. Dare to Move 

Dit bericht heeft 1 reactie 

Marije Toussaint 
18-12-2019 om 15:46  

Er worden op nog veel meer plekken danslessen gegeven voor mensen met een motorische beperking. Er zijn namelijk 
nog veel meer dansdocenten geschoold door Andrew Greenwood! Een overzicht van deze lessen vind je onder andere via 
de volgende link: https://www.rediscoverme.nl/classes-labs/danslessen-in-nederland/

Marije Toussaint

Van de redactie Naast Dare to Move zijn er ook andere organisaties waar mensen met een beperking kunnen dansen. 
Zo vind je in Noord Holland de organisatie ‘Meer Dan Dans’. Zij verzorgen danslessen voor mensen met een motorische 
beperking ten gevolge van onder andere de ziekte van Parkinson en MS. 

Dansdocente Saskia Vroom volgde hiervoor een speciale training van docent Andrew Greenwood van de organisatie 
Switch2Move. In de lessen wordt deels zittend op een stoel, deels staand (en indien mogelijk ook verplaatsend door de 
ruimte) gedanst. In de lessen wordt gewerkt met eenvoudige dansbewegingen, improvisatie en ontspanningsoefeningen. 

Laat hieronder weten waar jij danst of een andere vorm van sport uitoefent die geschikt is voor mensen met een 
beperking!

https://daretomove.nl/
https://www.msweb.nl/magazine/04-2019/de-kracht-van-dans/#comment-6545
https://www.rediscoverme.nl/classes-labs/danslessen-in-nederland/
https://daretomove.nl/
https://www.msweb.nl/magazine/04-2019/de-kracht-van-dans/#comment-6545
https://www.rediscoverme.nl/classes-labs/danslessen-in-nederland/
http://www.meerdandans.nl/dansen-met-ms


MSzien is een uitgave van: 
 

Stichting Vrienden MSweb 
Fornheselaan 118 
3734 GE Den Dolder 

  

E-mail: redactie@mszien.nl 

Colofon: 
Redactie: Marja, Marijn,  Saskia, Karen, Inge en Nora.

Medewerkers: Wendelmoet Holtrust (vormgever), Raymond 
Timmermans en Hanneke Hulst
Eindredactie: Loes Meeuwissen en Louis Weltens 

Illustraties: Henk Visser (www.henkvisser.nl) DigiEmotion 

De Redactie van MSzien verklaart dat de informatie in de MSzien op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld 
en samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De 
Redactie van MSzien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van 
handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op inhoud uit MSzien. 


	Powervrouwen in MS land
	Inge Huitinga en T-cel-commando’s
	Bericht uit de loopgraven van de hersenen
	Inge Huitinga oog in oog met T-cel-commando’s
	Afweer in verwarring
	Leeropdracht
	De T van Thymus
	Medisch bioloog en neuro-immunoloog
	Natalizumab
	Dick Swaab
	1000 gezichten van MS
	“Dat ik nooit meer zou kunnen klimmen was mijn grootste angst”
	Van topfit naar oud vrouwtje
	Nooit ziek
	Revalideren
	Klimmen
	Ander persoon
	Werk
	Steun
	Toekomstdroom
	Floor Loonstra: “Ik ben altijd op zoek naar mysteries die ik kan oplossen”
	Raadsels
	Database
	Afwisseling
	Ongemak
	Zwijgen is zilver, praten is goud
	Column Hanneke Hulst, hersenwetenschapper
	Gevoelsstoornissen en pijn bij MS
	Doof gevoel
	Pijn
	Behandeling
	Individuele aanpak
	De kracht van dans
	Verhaal
	Wat doet dans met je?
	Identiteit
	Dans als medicijn
	Over de auteur
	Dit bericht heeft 1 reactie

