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Van de redactie

Man-vrouwverhouding bij MS richting 1:3 
Op het moment dat de MSzien redactie bij elkaar kwam om de inhoud van dit nummer te bespreken, was ‘corona’ absoluut 
nog niet in beeld. Misschien dat sommigen van ons iets hadden gehoord over ‘een virus in het Verre Oosten’ maar een 
virus dat we elk moment in Nederland konden verwachten? Nee, dat niet. Het speelde zich nog af in Verweggistan.  

Inmiddels worden we zo ongeveer geregeerd door ‘Het Virus’ en vind je over het 
COVID-19 virus een artikel terug in dit nummer. De nieuwe hoofdredacteur van 
MSzien, Ellemieke de Wolf, begint deze uitgave met “Het corona-virus houdt 
Nederland in zijn greep”. 

Dat geldt natuurlijk voor de gehele bevolking, niet alleen voor mensen met MS. Maar 
veel mensen met MS behoren natuurlijk wel tot de kwetsbare groep, dus dat zij 
angstig zijn, is begrijpelijk. Het heeft bijvoorbeeld ook tot gevolg dat de ‘MS-telefoon’ 
momenteel veel vaker wordt gebeld dan gebruikelijk. 

Een ander nieuw gegeven is, dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat er niet twéé 
keer zoveel vrouwen met MS zijn dan mannen, maar bijna drie keer. Dat geldt  zeker 
voor West-Europa en Noord-Amerika. Die verhouding is recent zowel gebleken in 
Groot-Brittannië, Scandinavië, Zwitserland, de Verenigde Staten als Canada. En er 
zijn aanwijzingen dat dit intussen ook in Nederland valt waar te nemen. 

Het corona-virus komt trouwens ook voorbij in de – als altijd – mooie column van 
Hanneke Hulst. “In deze gekke tijden probeer ik de filosofie van mijn moeder aan te 
houden: dag voor dag bekijken wat er mogelijk is en flexibel zijn op dagen dat het 
niet lijkt te lukken”. 

Verder nog een artikel over het interessante besluit om het bestuur van MS 
Vereniging Nederland uit te breiden met een ‘jong bestuurslid´. Het eerste ‘jonge bestuurslid’, Nicole Donal, is inmiddels 
benoemd. In het kader van het jaarthema ´leefstijl´ vind je in dit nummer ook een artikel met tien tips om je MS-symptomen 
positief te beïnvloeden. 

En een recensie van het boek van Henk Kniep, ‘Lichtpuntjes. Leven met MS.’ Laten we hopen dat er toch ook in deze 
corona-periode snel weer enkele lichtpuntjes te zien zijn. 

Veel leesplezier, 
Nora Holtrust 
Hoofdredacteur MSweb 

Naar de inhoudsopgave MSzien 2020, nr. 1
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Europese benadering van MS en Corona 

Het corona-virus houdt Nederland in z’n greep en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Wat het corona-virus 
voor mensen met MS betekent, is nog niet goed te zeggen omdat er nog weinig gevallen bekend zijn van 
besmette MS-patiënten. Er moet dus nog veel ervaring worden opgedaan. Een aantal Europese landen is gestart 
met registreren. 

Door: Ellemieke de Wolff 

In Italië zijn ongeveer 80 gevallen bekend van mensen met MS die het corona-virus hebben opgelopen. Zestig daarvan 
wonen in de regio Bergamo. Deze mensen worden behandeld in één van de honderd MS-centra die het land rijk is. Dit 
gebeurt zoveel mogelijk poliklinisch. Sommige behandelingen starten later of er wordt begonnen met een mildere 
behandeling. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn nog maar een paar gevallen bekend van mensen 
met MS die corona hebben. Om van elkaar te leren, deed de Amerikaanse MS-
specialist Barry Singer via Twitter een oproep aan neurologen om hun ervaringen 
van MS-patiënten met corona te delen. Op die oproep kwamen reacties van 
neurologen van over de hele wereld, over het algemeen bemoedigend. Uiteraard 
worden de ontwikkelingen gevolgd zolang het virus zich verspreidt. Zie voor een 
samenvatting van die twittermeldingen in ons corona-dossier. 

Spanje loopt achter de feiten aan; de maatregelen van de overheid zijn een week 
te laat gekomen waardoor de situatie totaal uit de hand is gelopen. De Spaanse 
overheid heeft mensen met MS gevraagd in thuisisolatie te gaan. Alle MS-centra 
zijn gesloten en in ziekenhuizen worden alleen spoedgevallen behandeld. 

Adviezen over medicatie 

Italië volgt de adviezen van de MS International Federation (MSIF) over hoe om te gaan met MS-medicatie. Engeland 
hanteert richtlijnen en adviezen van de eigen medische adviesraad. Ook de medische adviesraad van de Spaanse MS-
vereniging heeft eigen – algemene – adviezen geformuleerd. In Italië werkt de apotheek op afspraak zodat je niet in de rij 
hoeft te staan. 

Hulp 

De Italiaanse MS-telefoon krijgt circa 200 telefoontjes per dag. Dit is meer dan ze aankunnen. Vrijwilligers helpen mensen 
met MS door bijvoorbeeld boodschappen te doen. Deze vrijwilligers staan onder grote druk en worden bijgestaan door 
psychologen. 

Ook in Engeland wordt de hulplijn veel gebeld. Engeland kent 270 supportgroepen die nu online activiteiten organiseren 
en elkaar steunen met blogs en tips. Ook worden yoga-video’s gedeeld om mensen te stimuleren in beweging te blijven. 

De Spaanse MS-vereniging communiceert via WhatsApp en online met leden; vraagt hen thuis te blijven en trouw te 
blijven aan hun medicatie. 

En Nederland? 

De MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft haar aangesloten neurologen 
opgeroepen om besmettingen van MS-patiënten door te geven. Ook voor de Nederlandse neurologen geldt dat zij nog 
onvoldoende gegevens hebben om te bepalen hoe te handelen bij mensen met MS die een immuunmodulerende 
therapie gebruiken. Deze ervaring moet de komende tijd worden opgedaan. 

In de eerste twee weken nadat de Nederlandse overheid de scholen sloot en de bevolking adviseerde zoveel mogelijk 
binnen te blijven en thuis te werken, werd de MS-telefoon van MS Vereniging Nederland overstelpt met vragen. 

‘Kan ik nog op mijn kleinkinderen passen’, ‘mag ik naast mijn vriend in de auto zitten’, ‘is het veilig dat mijn man wel naar
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zijn werk gaat’? Dat zelfs mensen in je nabije omgeving een risico kunnen vormen, leidde tot veel onrust onder de bellers. 

Veel mensen met MS besloten al voordat de regering maatregelen trof, over te gaan tot thuisisolatie. Hun omgeving vond 
dat soms overdreven, zo bleek uit de telefoontjes. Mensen met MS werden als overbezorgd ervaren. Het is fijn dat de 
ervaringsdeskundigen van de MS-telefoon dan een luisterend oor kunnen bieden en mensen kunnen verwijzen naar 
actuele informatie en adviezen. 

De MS-telefoon verwijst bellers ook naar lokale netwerken, bijvoorbeeld voor hulp zoals het laten bezorgen van maaltijden 
en om elkaar erdoorheen te slepen. Op veel plaatsen zijn lokale WhatsApp-groepen of online netwerken van mensen die 
elkaar in de gaten houden en opbeuren als het nodig is. Een mooie manier om met elkaar in verbinding te blijven en 
mogelijk zelfs nieuwe mensen in je eigen buurt te leren kennen. 

Een veelgehoord probleem is dat fysiotherapie en sportclubs gestopt zijn, waardoor mensen met MS fysiek achteruit 
zullen gaan. Is dit bij jou het geval, dan adviseert de MS-telefoon om contact op te nemen met je fysiotherapeut om te 
vragen of deze via videobellen met je aan de slag kan. Deze video-sessies worden vergoed vanuit het basispakket 
zorgverzekering. Een andere tip van het MS-telefoonteam is de Amerikaanse website The MS Gym. Hier worden dagelijks 
gratis video’s met hele goede oefeningen gepubliceerd: www.themsgym.com/. 

Heb jij een werkgever die wil dat je naar je werk komt, maar durf je dit eigenlijk niet, dan kun je contact opnemen met 
BrandMR. Dit collectief van advocaten geeft gratis advies over jouw positie als werknemer; op telefoonnummer 088 0188 
403 krijg je direct een jurist aan de lijn. 

Inmiddels neemt het aantal telefoontjes aan de MS-telefoon weer wat af. Veel adviezen die in eerste instantie alleen voor 
kwetsbare groepen golden, gelden nu voor de gehele Nederlandse bevolking. Neemt niet weg dat als je vragen hebt, je 
verhaal kwijt wilt of even met een ervaringsdeskundige wilt ‘sparren’, de MS-telefoon er natuurlijk voor je is (en blijft). 

 

Naar de inhoudsopgave MSzien 2020, nr. 1 

Meer lezen over corona en MS? 

• Persoonlijke blogs van mensen met MS over corona 
• Ons nieuws dossier over corona en MS 

https://www.msweb.nl/mensen/blogs/covid-19/
https://www.msweb.nl/actueel/dossiers/#Corona
https://www.msweb.nl/mensen/blogs/covid-19/
https://www.msweb.nl/actueel/dossiers/#Corona
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MS op Curaçao

1000 gezichten van MS 
Multiple sclerose, een ziekte die niet vaak voorkomt in de tropen! Op Curaçao zijn er naar schatting 40 mensen 
met MS. Op een bevolking van 160.000 mensen is MS dus een zeldzame ziekte, die niet eens 0,025% van de 
bevolking treft. Mijn naam is Daniëla Job en ik ben één van hen. Ik ben op Curaçao geboren, 31 jaar oud, en werk 
als auditor bij één van de grootste commerciële banken op Curaçao. 

Door Daniëla Job 

Begin 2012 begon ik tintelingen te voelen in mijn linkerarm. In eerste instantie dacht ik dat het vanwege de stress kwam. 
Soms waren de tintelingen zo erg dat ik mijn arm niet eens kon buigen. Ik begreep niet wat er aan de hand was en dat 
maakte me nerveus, en soms was het zo erg dat ik er tranen van in mijn ogen kreeg. Ik was aan het afstuderen en vol 
ambitie om te beginnen aan een carrière als accountant. 

De huisarts verwees mij door naar de neuroloog. Drie jaar lang had ik last van gevoelsstoornissen en onderging ik allerlei 
onderzoeken, met als uitslag een twijfelgeval MS, dus geen definitieve diagnose. Dit was stressvol, zowel voor mij als 
voor mijn ouders, omdat niet duidelijk was wat er met mij aan de hand was. Eind 2015 kreeg ik een oogzenuwontsteking 
en begin 2016 af en toe uitval van mijn linkerbeen. 

Ik heb toen de beslissing genomen om samen met mijn moeder voor een second 
opinion naar Colombia te gaan. Na verschillende onderzoeken heb ik daar de 
bevestiging gekregen dat ik Relapsing Remitting MS heb. Het was geen prettig 
proces, maar toch wel een opluchting omdat ik eindelijk wist wat er met mij aan 
de hand was. 

Bij mijn terugkomst op Curaçao werd ik meteen opgenomen in het ziekenhuis en 
behandeld met een Prednison-kuur van drie dagen. Ik stond er versteld van dat ik 
hierna geen uitvalsverschijnselen meer had. Zonder de steun van mijn familie 
weet ik niet hoe ik deze periode door had kunnen maken. 

Na de kuur begon ik met medicatie waar ik ook aan moest wennen. Ik heb zoals 
de meeste patiënten nog steeds last van vermoeidheid ondanks de medicatie. Ik 
moet mijn leven duidelijk plannen en mijn energie goed verdelen over de dag. 
Toch maak ik tijd om leuke dingen te doen, zoals naar series en films kijken, 
online shoppen. Verder zorg ik ervoor dat ik de nodige rust neem. 

Via mijn neuroloog ben ik in contact gekomen met Stichting Multiple Sclerose Curaçao en sinds kort ben ik de 
penningmeester van de stichting. 

In februari 2019 verscheen in de weekendbijlage van een Nederlandstalige krant op Curaçao een interview met de 
voorzitter van de Stichting. De boodschap: ‘Mensen met MS moeten niet in een hoekje wegkwijnen’. Naast informatie 
over MS werd ook een bijeenkomst aangekondigd. Tijdens die bijeenkomst bleek duidelijk dat er behoefte was om met 
lotgenoten ervaringen te delen. Daarnaast hebben we een lezing gegeven over de ‘Onzichtbare symptomen van MS’. In 
november 2019 hebben we ons éénjarig bestaan gevierd. 

Inmiddels is onze Facebook-pagina ‘Stichting Multiple Sclerose Curacao’ online en hebben we in kranten en een 
maandblad over gezondheid over MS gepubliceerd. We vinden het belangrijk om samen te werken met MS Vereniging 
Nederland om kennis en ervaring te delen en ons in te zetten voor alle mensen met MS in het Koninkrijk. De stichting is 
daarom nu lid en heeft sinds kort ook contact met patiënten op Aruba en Bonaire. 

Het is cruciaal dat mensen met MS niet in een isolement raken, goed geïnformeerd zijn en leuke dingen blijven

Daniëla Job, Curaçao
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doen. Daarom hebben we voor dit jaar weer contactdagen, lezingen en sociale activiteiten gepland. Dit zal in het kader zijn 
van het thema ‘Leefstijl’ en het thema ‘#connections’ op Wereld MS dag. Ook willen we dit jaar inventariseren wat de 
behoeften van de leden zijn om zo beter hun belangen te kunnen behartigen. 

We zullen in de toekomst vast meer van elkaar horen. Warme groeten uit Curaçao. 

Naar de inhoudsopgave MSzien 2020, nr. 1 

1000 gezichten van MS 

Lees meer portretten van mensen met MS of van hun naasten

https://www.msweb.nl/mensen/portretten/
https://www.msweb.nl/mensen/portretten/
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Veel meer vrouwen met MS dan mannen

Het lijkt erop dat er veel meer vrouwen met MS zijn dan mannen. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat 
het aantal vrouwen met MS niet tweemaal maar wel driemaal hoger is dan het aantal mannen met MS. Zo blijkt uit 
publicaties in zowel West Europa als de Verenigde Staten. 

Door: Raymond Timmermans 

Tot nog toe is de Internationale MS-federatie MSIF ervan uitgegaan dat de 
verhouding tussen mannen en vrouwen met MS wereldwijd ongeveer 1:2 is. 
Maar volgens de laatste cijfers van de Amerikaanse National Multiple Sclerose 
Society (NMSS) hebben op dit moment zeker drie keer zoveel vrouwen MS als 
mannen, en in sommige delen van het land en leeftijdsgroepen zelfs vier keer 
zoveel. “Wat suggereert dat hormonen ook een belangrijke rol kunnen spelen bij 
het bepalen van de gevoeligheid voor MS”, zo meldt de website van de NMSS. 

Naar de verhouding 1:3 gaat het ook in Denemarken en Zwitserland. Zo meldt 
het februarinummer van het blad Forte, het magazine van de Zwitserse MS-
vereniging. De laatste meting in Zwitserland wijst uit dat van alle mensen met MS 
27% man is en 73% vrouw. 

Bovendien is er sowieso sprake van een geleidelijke toename van het totale 
aantal met MS geregistreerde mensen en naar verhouding meer bij vrouwen, zo 
merkt Forte op. Het blad schrijft dit mede toe aan de bevolkingsgroei, de 
stijgende levensverwachting bij mensen met MS, maar zeker ook aan de 
verbetering van de diagnosecriteria. “Daardoor worden tegenwoordig mensen 
met MS gediagnosticeerd die vroeger niet als zodanig werden herkend”. 

MS Atlas 

Tot halverwege de vorige eeuw was het uitgangspunt dat er net zoveel mannen als vrouwen waren met MS. Maar in de 
gezaghebbende MS Atlas 2013 – een gezamenlijk project van de Internationale MS Federatie (MSIF) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation; WHO) – werd aangegeven dat de man-vrouw-verhouding 
onder de MS-patiënten in West-Europa 1:2 is en ook toen al voor de Verenigde Staten en Canada 1:3. 

Groot-Brittannië 

Die ontwikkeling lijkt zich voort te zetten. Ook de Britse MS Society meldt namelijk dat MS bijna drie keer zoveel voorkomt 
bij vrouwen als bij mannen. Op dit moment blijkt dat van alle MS-patiënten in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 72% vrouw 
is. 

Public Health England (PHE) – een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid in Groot-Brittannië – publiceerde in 
februari 2020 dat in Engeland sprake is van zeker tweeënhalf maal zoveel vrouwen met MS als mannen. In de 
leeftijdsgroep 50-59 jaar zijn het er meer dan driemaal zoveel. 

Die trend is er ook in Scandinavië. In Finland is nu 71,5% van alle mensen in het 
MS-register vrouw. In IJsland ligt de laatste melding rond de 73%. 

Nederland 

MS Vereniging Nederland onderzoekt op dit moment of voor ons land vergelijkbare 
conclusies te trekken zijn. Zo blijkt uit recente cijfers van het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) dat in Nederland van elke 1000 MS-
patiënten 29,3% man is en 70,7% vrouw, dus ook een verhouding die richting 1:3 
gaat. 

Veel meer vrouwen met MS dan mannen
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Meer informatie over de meest recente becijferingen van mensen met MS in Nederland is binnenkort te verwachten in 
zowel het digitale MSzien als in het papieren verenigingsblad MenSen. 

Naar de Inhoudsopgave MSzien 2020, nr. 1 

Ben jij al lid van de MS Vereniging Nederland?
Dan ontvang je het magazine MenSen automatisch. MS Vereniging 
Nederland is de enige patiëntenvereniging voor mensen met MS. 
Als lid geef je mensen met MS een stem! 
» Ik wil ook lid worden

https://msvereniging.nl/help-mee/word-lid/
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Visuele klachten bij MS lastig te meten

Visuele klachten bij MS zijn lastig te meten 
Problemen met het gezichtsvermogen zijn vaak een van de eerste aanwijzingen voor de diagnose multiple 
sclerose. Een groot deel van die problemen zijn blijvend. Neuropsychologe Fleur van der Feen doet onderzoek 
naar visuele klachten en stoornissen onder MS-patienten. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat 90% van 
de MS-patiënten dit soort zichtklachten ervaart. 

Van der Feen was afgelopen november te gast op de algemene 
ledenvergadering van MS Vereniging Nederland als expert op het gebied van 
visuele problemen bij MS. Zij rondde in 2014 haar masteropleiding klinische 
neuropsychologie af aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en doet nu 
promotie-onderzoek ‘Diagnostiek en revalidatie van visuele klachten en 
stoornissen bij MS’. 

“De patiënt ziet niets en de dokter ziet niets” 
—Fleur van der Feen 

Daarnaast verzorgt zij bij Koninklijke Visio revalidatie en advies bij visuele 
problemen op de afdeling niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Koninklijke 
Visio, de Rijksuniversiteit Groningen, MS centrum Noord Nederland, Martini 
Ziekenhuis en UMCG werken samen in NAH-Progress, een project voor het 
verbeteren van kennis over visuele klachten en stoornissen bij mensen met MS 
en het verbeteren van de ketenzorg. Naast MS worden in het project NAH-
Progress ook parkinson en dementie onderzocht. 

Complexe klachten 

Er is een groot aantal visuele klachten bij MS, en ze kunnen in verschillende combinaties en gradaties optreden. Deze 
klachten worden niet altijd besproken bij de arts en zijn ook niet altijd (objectief) meetbaar. Patiënten realiseren zich soms 
niet dat ze een bepaalde afwijking in het gezichtsvermogen hebben, of vinden het te ingewikkeld om uit te leggen wat ze 
wel of niet waarnemen. 

Soms zijn er wel uitgesproken klachten, maar kan de oogarts ze niet meten en dus ook niet bevestigen.Volgens Van der 
Feen is er nog te weinig kennis over visuele problemen bij progressieve NAH, met als gevolg dat ze ook niet herkend of 
erkend worden. Zo wordt over neuritis optica (oogzenuwontsteking) vaak gezegd: “De patiënt ziet niets, de dokter ziet 
niets”. 

‘Zien’ is een complexe functie van het centraal zenuwstelsel waarbij de ogen slechts een onderdeel zijn. Aantasting van 
het gezichtsvermogen betekent dus niet per definitie dat er iets mis is met de ogen. 

Misschien zit de schade dieper weggestopt, in de oogzenuw, hersenen of oogspieren die betrokken zijn bij het zien. 
Dieper in de hersenen liggen functies als objectherkenning, ruimtelijke waarneming en visuele aandacht. Er kan bij al deze 
functies iets mis gaan. Zo kan een deel van het gezichtsveld uitvallen en kan er verstoring optreden bij het herkennen van 
vormen en kan beweging op een andere manier worden waargenomen dan bij mensen zonder aangetast ‘visueel 
apparaat’. 

Uit het onderzoek van Van der Feen komt een breed scala aan klachten naar voren: wazig zien, hinder van licht (ook licht 
dat niet per se fel is), moeite met diepte zien of dubbelzien (kader 1). Bij onderzoek van de visuele functies blijkt dat het 
volgen van objecten met de ogen, het kunnen maken van oogsprongen en de contrastgevoeligheid vaak zijn aangetast. 

Ook problemen in de visuele waarneming vanuit de hersenen kunnen klachten veroorzaken, zoals problemen in de 
ruimtelijke waarneming of de visuele aandacht. Daarnaast weten we inmiddels dat NAH vrij vaak leidt tot de ervaring van 
wazig zien. Dit is een klacht die bij meer dan de helft van de MS-patiënten voorkomt. 

Neuropsychologe Fleur van der Feen
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Een oogmeting laat echter niet altijd een afwijkende gezichtsscherpte zien, en hierdoor blijft een verwijzing naar verdere 
zorg soms uit. Een ander probleem is dat de verschillende hulpvragen van patiënten met visuele klachten zijn niet altijd 
duidelijk voor de behandelend arts. 

Hindernissen 

In het dagelijks leven kan dit alles voor een variatie aan hindernissen zorgen: 
problemen in het verkeer, moeite met traplopen, het zoeken en vinden van 
objecten als er veel afleidende details getoond worden. 

Ook het lezen wordt belemmerd, en dan niet alleen het waarnemen van de 
letters, maar ook de regel kunnen blijven volgen en bijvoorbeeld klokkijken. 

Daarnaast zijn er nog klachten die ook weer verdwijnen, zoals bij vermoeidheid, 
inspanning of warmte. En omdat bij MS ook verslechtering van andere functies 
optreedt, wordt minder snel ontdekt dat bijvoorbeeld moeite met lopen (ook) door 
gezichtsproblematiek wordt veroorzaakt. Daarom moet ook op basis van klachten 
doorverwezen kunnen worden naar visuele revalidatie. 

Een gespecialiseerd ergotherapeut kan onderzoeken wat de hulpvraag is en 
uitleg en advies geven over de aard van de aantasting en consequenties. Soms 
kan er een training gegeven worden, of oefeningen en hulpmiddelen worden 
aangereikt (zie kader 2). 

Samen met de patiënt stelt de ergotherapeut een revalidatieplan of actieplan op. Zo’n plan gaat bijvoorbeeld in op het 
bieden van structuur en het aanbrengen van de juiste verlichting op werkplek en thuis. 

In Nederland zijn twee expertisecentra voor mensen met visuele klachten met vestigingen door het hele land: Koninklijke 
Visio en Bartiméus. Beide organisaties zijn goed verspreid door Nederland. 

In de komende twee jaar worden de resultaten van het huidige onderzoek van Fleur van der Feen in wetenschappelijke 
publicaties naar buiten gebracht. Alle activiteiten in het kader van dit onderzoek zijn te vinden op: www.rug.nl/staff/
f.e.van.der.feen/research. 

Kader 1 Visuele klachten 
Veel voorkomende visuele klachten bij mensen met MS. Dit is een lijst van klachten die mensen met MS zelf rapporteren. 

• Wazig zien/moeite hebben met scherpstellen 
• Lichthinder 
• Licht-donkeradaptatie 
• Donkere waas 
• Iets zien duurt langer 
• Verlaagde contrastgevoeligheid 
• Moeite met diepte zien 
• Dubbelzien 
• Moeite met lezen 
• Moeite in het verkeer 

Soms noemen mensen met MS dat visuele klachten de kop op steken bij vermoeidheid, inspanning, warmte, of bij een 
schub.

http://www.rug.nl/staff/f.e.van.der.feen/research
http://www.rug.nl/staff/f.e.van.der.feen/research
http://www.rug.nl/staff/f.e.van.der.feen/research
http://www.rug.nl/staff/f.e.van.der.feen/research
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Meer lezen? 

• Oogklachten veel voorkomend bij MS 
• Visio: www.visio.org/visuele-klachten-MS 
• Handige apps voor mensen met een visuele beperking

Kader 2 Tips en makkelijk bereikbare hulpmiddelen 

1. Maak een foto van iets dat slecht leesbaar is en vergroot en bekijk de foto op je telefoon/tablet, 
2. In iPhone/iPad is standaard de mogelijkheid opgenomen voor het voorlezen van de tekst die in het venster 

verschijnt. Dit kun je aanzetten door: instellingen > algemeen > toegankelijkheid > spraak > ‘spreek selectie uit’ en 
kies zonodig optie ‘spreek scherm uit’, 

3. In je inrichting thuis of op je werk contrasterende kleuren gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een felgekleurede of 
juist zwarte pen als je een witte tafel hebt, 

4. Zorg voor goede verlichting. De ‘kleur’ van het licht kan uitmaken, zoek uit wat voor jou prettig is, 
5. Bewaar voorwerpen altijd op dezelfde plek. Leg bijvoorbeeld je huissleutels altijd op het tafeltje in de gang en 

bewaar je ‘oortjes’ in een felgekleurd hoesje, 
6. Plak op pasjes stickertjes zodat je kan voelen of je het juiste pasje hebt gekozen, 
7. Zet je telefoon op de nachtstand. Zo heb je zwarte achtergrond met witte letters, dat is vaak fijner. En pas de 

letter- en icoongrootte aan. 

https://www.msweb.nl/wat-is-ms/ms-klachten/oogklachten/oogklachten-bij-ms/
https://www.visio.org/nl-nl/slechtziend-of-blind/oogziekten/niet-aangeboren-hersenletsel/visuele-klachten-bij-multiple-sclerose-(ms)
https://www.digitalezorggids.nl/blog/10-apps-voor-mensen-met-een-visuele-beperking-vergrootglas-kleur-scanner-of-voorleesapp
https://www.msweb.nl/wat-is-ms/ms-klachten/oogklachten/oogklachten-bij-ms/
https://www.visio.org/nl-nl/slechtziend-of-blind/oogziekten/niet-aangeboren-hersenletsel/visuele-klachten-bij-multiple-sclerose-(ms)
https://www.digitalezorggids.nl/blog/10-apps-voor-mensen-met-een-visuele-beperking-vergrootglas-kleur-scanner-of-voorleesapp
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10 lifestyle tips die je helpen om je MS symptomen te managen  
We willen allemaal invloed hebben op onze MS. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen. In dit 
artikel vind je tien tips om je MS symptomen positief te beïnvloeden.  

Door Saskia Saunier 

Tip 1: 

Zorg voor een gezond voedingspatroon. Dit kan je meer energie geven en andere 
chronische aandoeningen als hartziekten en diabetes type 2 op afstand houden. 
Over het algemeen wordt een gezond dieet met veel fruit en groenten, magere 
proteïnen en omega 3 vetten  geadviseerd. Daarnaast zijn voldoende vezels van 
belang. Het is hierbij belangrijk om voldoende te drinken, om constipatie te 
voorkomen. 

Tip 2: 

Blijf bewegen voor meer fitheid en beter functioneren. Beweging kan je flexibiliteit en balans verbeteren en ook helpen bij 
MS symptomen als constipatie, slaapproblemen en cognitieve problemen. Vraag hierbij eventueel de hulp van een 
fysiotherapeut. Die kan goed helpen om de zwakke punten te versterken of om een specifiek doel te bereiken, zoals 
makkelijker lopen. Het is raadzaam om in ieder geval vijf dagen per week enige vorm van beweging te krijgen. 

Tip 3: 

Blijf je hersenen uitdagen. Mensen met MS hebben meer hersencapaciteit nodig om bepaalde taken te kunnen uitvoeren 
in vergelijking met gezonde mensen. Volgens het use-it-or-loose-it-principe is het belangrijk jezelf cognitief steeds weer uit 
te dagen. Dit kan door kruiswoordpuzzels te maken, woordspelletjes of geheugenspelletjes te doen of te lezen. Sociaal 
actief blijven helpt ook mee en voorkomt meteen gevoelens van eenzaamheid. 

Tip 4: 

Pak slaapproblemen aan, om de rust te krijgen die je nodig hebt. Slaap is essentieel om goed te kunnen functioneren, 
zeker met een lichaam dat tegen een ziekte strijdt. Je kunt zelf een goede slaaphygiëne toepassen door een consistent 
slaapschema, je slaapkamer donker, koel en rustig te houden, voor het slapengaan niet te veel te drinken en een 
ontspannen slaapritueel te creëren. In aanvulling hierop is het belangrijk specifieke issues, die het slapen belemmeren, 
aan te pakken met de hulp van een specialist. 

Tip 5: 

Praat met je arts over vitamine D innemen. Enkele onderzoeken laten zien dat mensen met hogere vitamine D niveaus 
minder schubs en minder achteruitgang vertonen. Deze voordelen kunnen echter beperkt zijn tot jonge mensen in een 
vroeg stadium van hun MS. Het is nog niet duidelijk of supplementen helpen, maar het kan geen kwaad om je vitamine D 
niveau vast te stellen. Wanneer dit laag is, kan overwogen worden om een dosis vitamine D in te nemen. 

Tip 6: 

Leer omgaan met depressieve gevoelens, om vermoeidheidsgevoelens te verminderen. Opvlammingen in de hersenen en 
de stress om MS te hebben, kunnen allebei depressieve gevoelens triggeren. Praten met een therapeut of medicatie kan 
hierbij helpen. 

Tip 7: 

Stop met roken. Roken is een grote risicofactor bij MS en kan de ziekte ook verslechteren. Ook meeroken heeft dit effect.

Tien lifestyle tips
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Tip 8: 

Probeer stress zoveel mogelijk te vermijden. Stress kan namelijk MS symptomen uitlokken of verergeren. Het is 
aangetoond dat verminderen van stress door bijvoorbeeld meditatieoefeningen de kwaliteit van leven verhoogt. Ook wordt 
mogelijk de ziekteprogressie hierdoor afgeremd. Manieren om met stress om te gaan zijn het versterken van positieve 
relaties door tijd door te brengen met je dierbaren, beweging, lid worden van een club of een hobby vinden, meditatie en 
biofeedback. 

Tip 9: 

Vermijd te veel warmte of te veel kou. Sommige mensen met MS zijn gevoelig voor warmte. Hun MS-symptomen 
verergeren of er ontstaan nieuwe, als hun lichaamstemperatuur te veel oploopt. Door de toenemende 
lichaamstemperatuur kunnen de zenuwen hun signalen minder goed doorgeven. Je kunt jezelf koel houden door niet te 
warm te douchen, gehydrateerd te blijven, airco of ventilator te gebruiken, een koelvest of koelsjaaltje te dragen en uit 
direct zonlicht te blijven. Probeer ook warm te blijven, als de temperatuur buiten rond of onder vriespunt is. Sommige 
mensen met MS ervaren dan namelijk toegenomen spasticiteit, vermoeidheid en andere symptomen. 

Tip 10: 

Maak het jezelf makkelijk. Wanneer je geheugenproblemen ervaart, kan het bijvoorbeeld helpen om dingen op te 
schrijven. Bij mobiliteitsproblemen helpen een stok, een rollator of een rolstoel om beter te kunnen lopen en ook om 
energie te sparen. Ook kun je nadenken over aanpassingen in huis, eventueel samen met een ergotherapeut. 
Gun jezelf rustpauzes als je veel last van vermoeidheid hebt. Hoe verder op de dag je komt, hoe minder het functioneren 
over het algemeen wordt.En tot slot, als je nog werkt, is het ook goed om te kijken naar aanpassingen op het werk. Denk 
bijvoorbeeld aan andere werkzaamheden, minder uren werken, mogelijkheid om thuis te werken en een meer 
toegankelijke werkplek. 

Jouw tip? 

Laat in de reacties hieronder weten wat jouw tip is om je MS zo goed als mogelijk te managen! 

Bronnen: www.everydayhealth.com en www.healthline.com 

Naar de Inhoudsopgave MSzien 2020, nr. 1 

https://www.everydayhealth.com/multiple-sclerosis/lifestyle-tips-help-you-manage-ms-symptoms
https://www.healthline.com/health/secondary-progressive-ms/lifestyle-modifications
https://www.everydayhealth.com/multiple-sclerosis/lifestyle-tips-help-you-manage-ms-symptoms
https://www.healthline.com/health/secondary-progressive-ms/lifestyle-modifications
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Jongerenwerkgroep van start

Nicole Donal jong bestuurslid voor één jaar 

Door: Ellemieke de Wolf 

Het bestuur van de MS Vereniging Nederland besloot afgelopen zomer haar jonge leden te benaderen voor een 
tijdelijke aanstelling als bestuurslid. Met als doel: in de activiteiten en diensten van de vereniging meer aandacht 
besteden aan leden onder de 35 jaar. En als interessante bijkomstigheid: een jong lid ervaring te laten opdoen in 
een bestuursfunctie. 

Op onze oproep reageerden maar liefst vier jonge leden. Een fantastische respons! Met alle 
vier kandidaten werden kennismakingsgesprekken gevoerd en tot nieuw jong bestuurslid werd 
benoemd: Nicole Donal. Nicole is 34 jaar en heeft sinds 2015 MS. Zij is op social media actief 
onder de naam TiepiesNicole en is initiatiefnemer van stichting Chronisch Samen Sterk. Deze 
stichting gaf eind vorig jaar PASS magazine uit voor jongvolwassenen met MS. Nicole zal zich 
in de volgende editie van MenSen uitgebreider voorstellen. 

Jongerenwerkgroep 

Onder Nicoles aanvoering is inmiddels een jongerenwerkgroep gestart. Deze werkgroep 
bestaat uit: 

• Erik van der Plas (31). Erik heeft MS sinds mei 2017 en is sindsdien erg betrokken bij 
ontwikkelingen rondom de ziekte. Hij deed twee keer mee aan Klimmen tegen MS en haalde 
hiermee niet alleen veel geld op, maar kreeg ook veel publiciteit in lokale media. 

• Janneke Knol (25). Janneke maakt sinds kort deel uit van het voorlichtersteam van onze vereniging, maar is al veel 
langer bekend als ambassadeur van het Nationaal MS Fonds en Grunn Moves. 

Janneke was onlangs te zien in het tv-programma ‘Je zal het maar hebben’, waar zij presentator Jurre Geluk liet ervaren 
hoe het voelt om MS te hebben (met behulp van onze MS Experience Toolkit). 

De jongerenwerkgroep is al een keer bij elkaar gekomen om te brainstormen over initiatieven die onze vereniging kan 
ontplooien voor jonge mensen met MS. Als eerste activiteit zal de jongerenwerkgroep een bijeenkomst organiseren in 
Rotterdam. Hou voor informatie hierover onze website en Facebook-pagina in de gaten! 

Naar de Inhoudsopgave MSzien 2020, nr. 1 

Nicole Donal

https://msvereniging.nl/
https://www.facebook.com/MSVerenigingNL/
https://msvereniging.nl/
https://www.facebook.com/MSVerenigingNL/
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Column Hanneke Hulst | Veerkracht 
Zondagmiddag. De zon schijnt volop aan een strakblauwe hemel. Op ons balkonnetje is het prima vertoeven. Ik voel de 
eerste zonnestralen van dit jaar op mijn huid, hoor de vogels fluiten en beneden hoor ik kindergejoel vanaf een trampoline. 
Wat normaal gesproken een heerlijke zondag zou zijn geweest, voelt vandaag als heerlijk en beklemmend tegelijk. Onze 
vrije wereld wordt geteisterd door het corona-virus. Dit betekent dat ik sinds afgelopen week volledig vanuit huis mijn werk 
doe, zo min mogelijk mensen bezoek en vooral dat ik alle onnodige sociale activiteiten vermijd. Op zijn minst gezegd: 
even omschakelen… 

Omschakelen en flexibiliteit. Twee woorden die ik afgelopen week meerdere malen heb 
uitgesproken tegen promovendi en studenten. Als docent moet ik een manier vinden om het 
face-to-face lesgeven via het internet aan te bieden. 
Tentamens moeten worden aangepast zodat ze geschikt zijn om thuis te maken. Studenten 
die in het buitenland zitten voor een stage hebben advies nodig over wat te doen in deze 
roerige tijden. 

Het is omschakelen. Ik ben flexibel. Flexibel met deadlines voor studenten die stante pede 
door hun eigen universiteit in Amerika, Canada of Egypte teruggehaald worden. Flexibel met 
het rooster. Zouden we het onderwerp MS pas begin april behandelen, vervroeg ik dat naar 
nu. Zodat ik zelf kan uitproberen hoe het allemaal werkt, lesgeven aan 20 mensen via Zoom. 
De studenten schakelen snel en flexibel mee. Samen komen we er wel. 

Ondanks dat de situatie helemaal niet vergelijkbaar is, doet het me denken aan hoe mijn 
moeder met haar MS omging. Er werd zo min mogelijk vooruit gepland en vooral gehandeld in 
het moment van de dag. 
Als er zaken waren die wel vooruit gepland moesten worden (zoals bijvoorbeeld een afstuderen of een balletvoorstelling) 
werd er bewust ingeleverd, de prijs zou de dagen erop betaald worden. Zoveel mogelijk bepaalde zij ’s ochtends hoe zij 
zich voelde en wat er in die energietoestand mogelijk was. 
Door per dag te plannen, werd teleurstelling voorkomen. Dit was niet iets waar mijn moeder direct goed in was, het kostte 
haar heel wat MS-jaren voordat ze dit echt onder de knie had. Ik vraag me af wat haar moederlijke advies was geweest in 
de huidige situatie voor mensen zoals ik, die een agenda volgepland hebben tot ten minste het einde van het jaar. 

Mijn moeder was veerkrachtig. Zij had haar vermogen om te herstellen van teleurstelling en tegenslag sterk ontwikkeld, 
wellicht omdat de MS haar daartoe dwong. 
De laatste jaren is veerkracht een eigenschap waar we binnen het hersenonderzoek, en dus ook het MS-onderzoek, 
steeds meer in geïnteresseerd zijn geraakt. 

Zo heb ik onlangs samen met Rosa Boeschoten (psychologe bij GGZ in-Geest) een onderzoekaanvraag ingediend om te 
onderzoeken hoe wij veerkracht bij mensen met MS zouden kunnen trainen en hoe we deze kunnen versterken [uitslag 
volgt later dit jaar]. Met een veerkrachtige positieve houding is de verwachting dat mensen een groter gevoel van welzijn 
ervaren.In deze gekke tijden rondom het corona-virus probeer ik de filosofie van mijn moeder aan te houden: dag voor dag 
bekijken wat er mogelijk is en flexibel zijn op dagen dat het niet lijkt te lukken. Stap voor stap, om het behapbaar te 
houden voor mijzelf en de mensen om mij heen. Veerkrachtig. Met oog voor de kleine positieve dingen: de aanblik van de 
tevreden opgekrulde poes die op het bureau ligt te snurken, de knoppen in de bomen, het ineens elke dag met manlief 
kunnen dineren. 

Ik wens u allen veerkracht om deze moeilijke tijd te doorstaan. En moed. En liefde. Sterkte iedereen! 

Hanneke Hulst 

Hersenwetenschapper Hanneke Hulst (1983) is gespecialiseerd in de ziekte multiple sclerose. Ze doet aan het UMC 
Amsterdam onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met MS. 
Lees haar eerdere columns hier 

Veerkracht

https://www.msweb.nl/actueel/columns/hanneke-hulst/
https://www.msweb.nl/actueel/columns/hanneke-hulst/
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Lichtpuntjes. Leven met MS

Recensie boek Henk Kniep 
Lichtpuntjes. Leven met MS 

Door Inge Mennen 

In dit boekje beschrijft Henk Kniep, die jarenlang werkte als docent wis- en natuurkunde aan het 
VeenLandenCollege (VLC) in Mijdrecht, hoe hij in 1995 de diagnose MS kreeg. 

Positief en praktisch ingesteld als hij is, begint hij al snel te vertellen over zijn leven en 
hoe hij zijn weg heeft gevonden in  en omgaat met de beperkingen van de chronische 
ziekte. Het wordt al snel duidelijk dat de steun van zijn familie, muziek, zijn geloof en 
de omgang met zijn leerlingen een  grote stempel op zijn leven hebben gedrukt. 

Kniep vertelt hoe hij uiteindelijk moeite krijgt met lopen en in een rolstoel belandt. Met 
gepaste trots schrijft hij over zijn bijlesleerlingen. De vakken die hij geeft zijn niet voor 
alle leerlingen eenvoudig te volgen. Vandaar dat hij regelmatig bijlessen gaat geven 
aan leerlingen die wat extra uitleg, aandacht en tijd nodig hebben om bij te blijven. Dat 
doet hij op een vaderlijke en  toch gelijkwaardige manier. Hij volgt de actuele 
ontwikkelingen en brengt veel humor in zijn lessen. Als leerlingbegeleider weet hij zo 
een relevante rol voor zichzelf op school te behouden. 

Rond Valentijnsdag besluit Kniep de meiden die gehoor lijken te geven aan zijn tip om 
hun lievelingsleraar een Valentijnskaart te sturen, ook eens te verrassen met een kaart. 
Het kost de nodige moeite een kaart te vinden die niet verkeerd kan vallen, maar hij 
slaagt erin en verrast drie meiden met een kaart, die vervolgens trots de hele klas door 
wordt rondgegeven. 

Alle door Kniep verzamelde verhalen en anekdotes zijn te lezen in korte hoofdstukken, 
regelmatig verfraaid met vaak kleurrijke tekeningen, gemaakt door Karin Bergman, 
tekendocente op de school. 

Af en toe sluipt er enige verontwaardiging in de verhalen over de nare kwalen en beperkingen van de ziekte in zijn verder 
overwegend positieve anekdotes, maar Kniep keert steeds snel weer terug bij het vinden en benoemen van zijn 
zegeningen, de lichtpuntjes in zijn leven met MS. 

Uit de anekdotes wordt duidelijk hoeveel plezier de auteur beleefde op school en hoeveel leuke dingen hij meemaakte 
tussen de leerlingen op school, maar ook thuis met de dames van de thuiszorg. 

Henk Kniep presenteerde het boekje op 20 mei 2019, de dag waarop hij afscheid nam van de school. 

Lichtpuntjes. Leven met MS,  Henk Kniep 
Fictie – Nederlands, 105 pagina’s, Uitgeverij Début, Rijswijk, 2019 
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Meer boeken lezen? 

• ‘Niets = iets’ van Wouter Goddijn 
• ‘Een moeder vol stoplichten’ door Beitske Bouwman en Fiona Sie 
• ‘Cognitie, van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving’ door Hanneke Hulst en Jeroen Geurts

https://www.msweb.nl/media/boeken/niets-is-iets/
https://www.msweb.nl/media/boeken/een-moeder-vol-stoplichten/
https://www.msweb.nl/media/boeken/cognitie-inclusief-recensies/
https://www.msweb.nl/media/boeken/niets-is-iets/
https://www.msweb.nl/media/boeken/een-moeder-vol-stoplichten/
https://www.msweb.nl/media/boeken/cognitie-inclusief-recensies/
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