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Van de redactie

Dag Nora, 

Geen idee waar je bent op dit moment. In de cloud van MSweb? 

Maar de nieuwe MSzien moet uit en heeft een voorwoord nodig. Een redactioneel zoals jij dat noemde, geënt op het 
Angelsaksische editorial. Een aankondiging van stukken in het voorliggende nummer. Wat je intussen al vele tientallen 
malen hebt gedaan. Nu je dat voor het nieuwe nummer helaas niet meer kunt maken, doe ik het voor deze keer. 

Want zoals je dochter Wendelmoet me mailde: je bent er tussenuit gepiept. 

Trouwens voordat we vooruit kijken is dit toch wel het moment om 
terug te blikken… Puttend uit mijn eerste herinneringen aan jou, 
nu bijna een kwart eeuw geleden. We schrijven zomer 1997 en je 
meldt je bij de redactie van MenSen, het lijfblad van MS 
Vereniging Nederland, een groep vrijwilligers waarvan ik indertijd 
als hoofdredacteur fungeerde.  

Nora.holtrust@tip.nl 

Je eerste artikel – als toen gebruikelijk ondertekend met initialen 
dus in jouw geval NH – verscheen in het augustusnummer van 
1997. Onderwerp: Internet als uitdaging, juist voor mensen met 
MS. Drie pagina’s. De hoofdboodschap ben je sindsdien volledig 
trouw gebleven. Citaat: “Internet lijkt een geschikt middel voor 
mensen met een chronische ziekte of handicap om deelname aan 
allerlei maatschappelijke activiteit te vergroten”. Met als uitsmijter: 
“Voor interessante MS-websites houd ik mij aanbevolen: 
nora.holtrust@tip.nl “. 

MSweb 

Duurde kennelijk te lang want die interessante website heb je 
uiteindelijk twee jaar later zelf opgezet, samen met je dochter 
Wendelmoet: MSweb. Eerst onder de vlag van de vereniging, 
zelfstandig verder toen we als redactie een conflict kregen met het 
verenigingsbestuur. We koppelden daaraan een magazine dat – 
omdat de vereniging even geen eigen blad had – v/h@mensen.nl heeft geheten. Na een half jaar omgedoopt tot MSzien. 
Intussen al bezig aan de 19e jaargang. Net als MSweb sinds vijf jaar weer, mede dankzij jou, onder de vleugels van MS 
Vereniging Nederland. 

Schreef je ook veel voor. En redactievergaderingen hadden we steeds vaker gewoon bij jou thuis. Volhardend, 
doortastend, overtuigd en vooral verbindend. Jou kenmerkende begrippen. Van velen weet ik dat ze mede daarom een 
diepe buiging voor je willen maken, uit groot respect. En dat doe ik mee, hand in hand met oude bekenden als Hanneke 
Douw, Trudy Mantel en Chris Veraart. Die toevallig niet bij je uitvaart kunnen zijn, vrijdag 3 juli 2020 in jouw eigen tuin… 

En dan nu toch over tot de orde van de dag, zoals jij het zou hebben gewild. De inhoud van dit nummer. Waarin we nog 
geen plaats hebben voor een uitgebreide terugblik op jouw leven, dat hou je tegoed.  

Wat we wel hebben is een diepgravend verhaal van Marja Morskieft over wat vroeger werd beschouwd als een variant van 
MS, maar feitelijk beter apart te rangschikken valt als neuromyelitis optica spectrumziekten (in het Engels afgekort tot 
NMOSD). 

Verder een overzichtsartikel van Saskia Saunier naar aanleiding van het op 6 juni door MS Vereniging Nederland

Nora Holtrust
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gehouden webinar over voeding bij MS. Over vitamines, vetzuren, darmflora enzovoort. Twee verhalen van Karen. Eén in 
de serie ‘1000 gezichten van MS’, met daarin een oude bekende: Jennifer. Het ander over de anderhalf jaar geleden 
opgerichte telefonische vraagbaak die MS-Loket heet: het telefoonnummer 0800-1066 voor alle vragen waar je zo gauw 
geen antwoord op kunt vinden.  

Marijn de Vries besteedt aandacht aan de Hip Flexion Assist Device (HFAD), een bijzonder hulpmiddel voor mensen met 
een loopprobleem. 

Veel leesplezier,  

Raymond Timmermans namens 
Nora Holtrust, tot 26 juni 2020 hoofdredacteur MSweb 

  

» Naar de Inhoudsopgave MSzien 2 (2020)
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1000 gezichten van MS 

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat het steeds heftiger kon worden” 
Jennifer werd ruim vijftien jaar geleden geïnterviewd voor MSweb. In 2004 vertelde ze over de periode waarin ze 
de diagnose MS kreeg, over de bijeenkomsten die ze bijwoonde en over de steun die ze kreeg van haar familie. 
Destijds woonde ze alleen in een benedenwoning in Amsterdam, had altijd haar familie in de buurt, was net 
arbeidsongeschikt geraakt en deed vrijwilligerswerk. Behalve het verloop van haar ziekte is er nog meer 
veranderd in het leven van Jennifer: ze is inmiddels getrouwd. En dat is een bijzonder verhaal. 

Door: Karen 

“Toen ik de diagnose kreeg, twintig jaar geleden, kwam ik net uit een relatie. Na 
een paar jaar leek het me weer leuk om een nieuwe partner te ontmoeten. Ik 
schreef me in op Relatieplanet.nl, toen heel populair. Dat was een tijdje leuk en 
ik heb daar ook wel twee relaties door gekregen, van een paar maanden. Het 
was fijn om te voelen dat ik nog goed ‘in de markt’ lag, vertelt Jennifer met een 
lach in haar stem. “Op een gegeven moment liep mijn abonnement bij 
Relatieplanet af. Het was best een dure hobby voor iemand met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, dus ik keek verder naar gratis websites.” 

Jennifer kwam terecht op een site voor chronisch zieken en gehandicapten. Die 
was gratis, en ook niet per se gericht op het krijgen van een relatie. “Ik vond het 
wel leuk om andere mensen te ontmoeten, dus maakte ik daar een profiel aan. 
Na anderhalve dag wilde ik mijn profiel toch weer verwijderen maar toen had ik al 
een reactie van ene Michael.” Hij woonde ook in Amsterdam, en via MSN 
hadden ze verder contact. Michael vertelde dat hij bij Ajax werkte en een 
spierziekte heeft. “Daar stond ik verder niet zo bij stil. Hij maakte gebruik van een 
rolstoel, nou, ik ook, prima. We hebben úren gechat, zo leuk!” 

Verliefd 

Het klikte zo goed tussen Michael en Jennifer dat er een afspraak werd gemaakt 
om samen bij hem thuis Ajax te kijken. “Ik belde aan en de deur ging automatisch open. Michael woonde in een 
Fokuswoning, met 24/7 zorg. Ik liep – met krukken – de gang door, tot ik Michael zag. Ik schrok me rot. Dat heb ík weer, 
dacht ik nog. Hij was wel érg gehandicapt, en hoe kwam ik hier nu onderuit? Mike keek me op een bepaalde manier aan 
en door wat ik toen voelde raakte ik in paniek.” 

Jennifer werd op slag verliefd op de man die permanent in een rolstoel met werkblad zit, met een lichaam dat anders 
geproportioneerd is, die zijn handen niet goed kan gebruiken en volledig afhankelijk is van zorg. Michael heeft de 
progressieve spierziekte SMA. 

Maar Jennifer zag óók Mike’s zelfvertrouwen, hoe goed hij in zijn lijf zit, zijn positiviteit en stabiliteit. “We zouden samen 
voetbal kijken maar daar is niet veel van gekomen. Bij het afscheid die avond hebben we gezoend. En al snel trok ik bij 
hem in. We zijn sindsdien onafscheidelijk.” Een paar jaar later vroeg Michael Jennifer ten huwelijk. “Mijn vader bracht me 
naar het altaar, ik heb gedanst met mijn vader, mijn vriendinnen. Gelukkig had ik een goede dag bij mijn huwelijk, en Mike 
en ik hebben ook naast elkaar in de rolstoel van het feest genoten.” 

Verhuizing 

Inmiddels zijn Jennifer en Michael, samen met hun twee chihuahua’s Louis en Jones, verhuisd naar een andere 
Fokuswoning met een tuin die vooral door Michael gebruikt wordt, Jennifer kan niet goed meer tegen de warmte. Jennifer

Jennifer en Michael op hun trouwdag
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maakt nu ook voor zichzelf gebruik van de 24-7 dienstverlening van Fokus , “De ADL’ers hier doen de lichamelijke 
verzorging van Mike en soms helpen ze mij met haren wassen en föhnen, of met het voorbereiden van het eten, 
afhankelijk van hoe moe ik ben.” 

Door de verhuizing kwam het stel ver weg van Amsterdam te wonen, waar de familie altijd dichtbij was en dagelijks naar 
binnen liep. Kopje koffie, even stofzuigen, pan soep; nu moesten ze hun zorg anders inrichten. “Ik moet echt kiezen waar 
ik mijn energie in steek. Als ik kook kan ik de hondjes niet uitlaten, of Mike niet helpen bij het eten. Gelukkig is het 
opbouwen van ons netwerk hier in Amersfoort al best goed gelukt” zegt Jennifer. 

Vermoeidheid 

Het is nu twintig jaar geleden dat Jennifer de diagnose MS kreeg. Waar ze 
vroeger veel ups-and-downs had, heeft het beloop nu de secundair progressieve 
fase bereikt. “Het verschil tussen een periode van een schub hebben, hiermee 
omgaan, weer opkrabbelen en kijken wat je weer kunt is nu verdwenen. In zo’n 
goede periode kon ik eigenlijk best weer veel, ik was wel sneller moe dan een 
ander, maar hoefde niet echt iets te laten. Dat is nu wel anders.” 

Jennifers grootste beperking is de altijd aanwezige vermoeidheid. Met de rolstoel 
kan ze inmiddels goed omgaan en gelukkig woont ze in een omgeving die zeer 
toegankelijk voor haar is. Door de vermoeidheid gaat ze niet vaak meer de deur 
uit. “Het is een allesoverheersende vermoeidheid, daar kan je gewoon niet 
tegenop; het is meer verlammend dan dat ik niet kan lopen. Ik word doodmoe 
wakker, dus ik weet nooit antwoord te geven op de vraag of ik lekker heb 
geslapen, of ik nu tien uur of zes uur slaap.” 

“In 2015 kon ik hier nog een blokje om, lopend, met Louis en Jones, dat was zo’n 
600 meter. Daarna ging het lopen steeds moeilijker en lukte zelfs een rondje door het huis niet meer. Vanaf toen maakte ik 
permanent gebruik van mijn rolstoel, en dat was schrikken.” 

Jennifer kreeg een depressie, waar ze al eerder mee te maken had. “Ik heb me nooit gerealiseerd dat het steeds heftiger 
kon worden en dat het zo veelomvattend is om MS te hebben. De ernst van mijn ziekte is me in de loop van de jaren 
duidelijker geworden. Ik kan er nu niet meer omheen, en dat is confronterend.” 

Jennifer zocht psychische hulp in Amersfoort en na een paar videogesprekken deed ze mee aan groepstherapie. 
“Geweldig! Veel totaal verschillende mensen die allemaal te maken hebben met depressie. Wat een erkenning en 
herkenning! We hebben allemaal iets dat moeilijk uit te leggen is. Hierdoor ben ik niet als enige gek”, zegt ze lachend. 

Borderline 

De therapie ging verder en uiteindelijk weert Jennifer nu dat ze ook een vorm van Borderline heeft: “Opeens viel alles op 
z’n plek. Ik leer nu hoe ik met bepaalde situaties om kan gaan, waardoor ik me beter voel en iets kan opbouwen. En ik 
heb een plan voor wanneer ik weer een depressie voel aankomen.” Grote steun is haar man Michael. Zijn stabiliteit, zijn 
opgeruimde karakter, dat helpt haar heel erg. ”Mike is heel stabiel en positief. Dat is zó fijn, hij kent bijna geen 
stemmingswisselingen. Na een uur is hij al weer bezig met andere dingen, gaat niet mee in mijn drama, al vindt hij het wel 
lastig om te bedenken dat het niet persoonlijk is als ik afreageer op hem.” 

Jennifer vertelt verder over haar relatie met Michael, inmiddels zijn ze bijna tien jaar getrouwd: “Mike is van de 
gezelligheid, barbecue, appeltaart, kletsen, veel mensen om zich heen. En ik heb juist steeds minder behoefte aan 
mensen. Ik vind het heerlijk om met de hondjes en een goed boek op de bank te zitten. Als ik Mike niet had gehad was ik 
inmiddels een kluizenaar geweest.” 

Zuinig met energie 

In 2004 deed Jennifer nog vrijwilligerswerk. Toen het project ten einde liep heeft ze niets anders meer opgepakt. “Mijn 
situatie is te grillig, ik moet zuinig met mijn energie omgaan. Bovendien heeft Mike ook hulp nodig. En de hondjes nemen

Jennifer en Michael, samen met hun 
twee chihuahua’s Louis en Jones
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heel veel tijd en aandacht in beslag. Ze leiden me af en houden me bezig. Er kwamen geen kindjes en mijn ‘zorgdrang’ 
kan ik kwijt bij mijn honden, zij houden mij op de been. Mike is kostwinner en werkt vanuit huis bij de administratie van 
Ajax tickets en support. Ik zorg voor de rest.” 

Sinds februari gebruikt Jennifer Fampyra. De eerste dagen had ze erg last van bijwerkingen. “Ik was echt ontzettend 
duizelig, twee dagen lang. Ik dacht: dit ga ik niet volhouden, maar in de loop van de derde dag was de duizeligheid 
plotseling helemaal weg.” Ze merkte vrijwel meteen daarna dat ze een stuk beter kon lopen. Ook het opstaan en op gang 
komen ging beter. Bij haar heeft Fampyra geen merkbaar effect op de balans, cognitie of blaasfunctie, maar met het 
verbeterde lopen is ze al heel erg blij. “Nu kan ik in huis wat beter bewegen. Mike helpen, een kopje koffie halen, iets 
oprapen gaat nu wél, en dat is enorm fijn.“ 

» Naar de Inhoudsopgave MSzien 2 (2020) 

Meer lezen? 

• Lees hier het interview met Jennifer in 2004 terug 
• MS treft ook de familie 
• Jonge mensen met MS

https://www.msweb.nl/mensen/portretten/na-elke-schub-lever-je-een-stukje-in/
https://www.msweb.nl/mensen/partners/ms-treft-ook-de-familie/
https://www.msweb.nl/meer-over-ms/diagnose/jonge-mensen-met-ms/
https://www.msweb.nl/mensen/portretten/na-elke-schub-lever-je-een-stukje-in/
https://www.msweb.nl/mensen/partners/ms-treft-ook-de-familie/
https://www.msweb.nl/meer-over-ms/diagnose/jonge-mensen-met-ms/
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NMOSD/MOG aandoeningen

NMOSD/ MOG aandoeningen: een ingewikkelde puzzel 
Nee, ze zijn géén variant van MS: aandoeningen die onder de neuromyelitis optica spectrumziekten (NMOSD) 
vallen. Dat vertelde arts-onderzoeker Daniëlle van Pelt van het Erasmus MS centrum al in 2014, in een interview 
met MSzien. Destijds werd nog vaak de benaming ‘ziekte van Devic’ (naar de ontdekker ervan) gebruikt, nu is 
duidelijk dat er een scala aan ziektebeelden onder deze vlag vaart. 

Door: Marja Morskieft 

Voor de meest recente stand van zaken in het onderzoek naar NMOSD praat MSzien 
met Arlette Bruijstens, promovenda bij ErasMS (het MS centrum in Rotterdam). Ze 
heeft zojuist een informatiebijeenkomst achter de rug voor patiënten met een diagnose 
in dit spectrum. 

Aquakickboksen en immunologie 

Drs. A.L. (Arlette) Bruijstens is geboren in Breda (1993), waar ze de middelbare school 
volgde. Haar medicijnenstudie begon ze in september 2011 aan de Erasmus 
universiteit in Rotterdam, alwaar ze in februari 2018 afstudeerde. “Echt een fijne stad, 
Rotterdam! Er valt zoveel te beleven, op elk gebied.” Arlette sport graag en veel: 
hockey, hardlopen, wielrennen, boksen en – nu ze een operatie aan haar voeten heeft 
gehad – zelfs aquakickboksen. De laatste activiteit lijkt het tegenovergestelde van het 
onderzoek naar de fouten in het immuunsysteem die ten grondslag liggen aan deze 
auto-immuunaandoeningen. Maar het zegt wellicht iets over de inzet en het 
enthousiasme van deze onderzoeker: het moet met vaart! 

Arlette ging in 2018 als arts-onderzoeker werken bij (de vorig jaar overleden en zeer 
gemiste) professor Rogier Hintzen (neuroloog) en dr. Rinze Neuteboom (kinderneuroloog). Ze onderzoekt het spectrum 
aan ontstekingsziekten in de hersenen bij kinderen waaronder MS, NMOSD, ADEM (acute demyeliniserende 
encefalomyelitis), en NMOSD bij volwassenen. 

Haar promotie-onderzoek gaat over de voorspelling van het ziekteverloop bij deze zeldzame demyeliniserende 
aandoeningen (auto-immuun ontstekingsziekten van het centrale zenuwstelsel). Daarbij gaat het om vragen als: hoe 
ontstaan deze aandoeningen, hoe verlopen ze, kunnen we biomarkers* vinden om zo snel mogelijk de diagnose te 
kunnen stellen en op de juiste manier te behandelen? 

Daarnaast ziet ze de kinderen met ontstekingsziekten op de poli in het Nationale kinder-MS-centrum. Haar begeleider, 
neuroloog dr. Beatrijs Wokke is behandelend arts van het merendeel van alle volwassen NMOSD-patiënten in het NMO-
expertisecentrum in het Erasmus MC. Arlette hoopt in 2022 te promoveren. 

NMO is geen MS 

NMO (neuromyelitis optica) is een auto-immuunziekte waarbij ontstekingen optreden in het centrale zenuwstelsel. Deze 
ontstaan met name in de oogzenuw – regelmatig zelfs in beide ogen tegelijk – en in het ruggenmerg. Door de 
ontstekingen ontstaat er (ernstige) uitval zoals blindheid of verlamming aan de benen. Op de MRI van het ruggenmerg 
zijn vaak grote, langwerpige ontstekingen (laesies) te zien, anders dan bij MS: daar zie je juist veel kleine laesies. 

NMO werd vroeger als variant van MS beschouwd, omdat het er erg op kan lijken. Veel klachten lijken sterk op die bij 
relapsing-remitting (RR)MS: aanvalsgewijze loopproblemen, gevoelsstoornissen, blaasproblemen, cognitieve problemen 
en grote vermoeidheid. Ook de achtergrond: schade aan de myeline (de beschermlaag van de zenuwen) is hetzelfde. 
Wel viel op dat het verloop van de klachten vaak erg anders was. Zonder behandeling is er vaak niet of nauwelijks herstel 

Drs. A.L. (Arlette) Bruijstens
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“Dankzij de ontdekking van de antistof aquaporine-4 (AQP4) in 2004, een 
zogeheten biomarker* in het bloed, weten we nu dat het echt een andere 
ziekte is met een andere prognose en behandeling” vertelt Bruijstens. “In de 
loop van de jaren is NMO verder uitgebreid naar NMO-spectrumziekten, ook 
wel overlapsyndromen of SD (Spectrum Disorders) genoemd. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat als patiënten met AQP4-antistoffen alleen een 
oogzenuwontsteking hebben, ze ook al onder de diagnose NMOSD vallen. Er 
is dan niet per se een (gelijktijdige) ruggenmergontsteking noodzakelijk voor 
het stellen van de diagnose. 

Naast AQP4** zijn er ook MOG-antistoffen*** te vinden bij een klein deel van 
de patiënten. Van de NMOSD-patiënten heeft 75-90% AQP4-antistoffen. Dit 
betekent dat tot bijna een kwart van de NMO-patiënten ze niet heeft. Minimaal 
eenderde daarvan heeft wel MOG-antistoffen. De MOG-gerelateerde ziekten blijken een aparte groep aandoeningen te 
zijn, met een ander verloop, en een andere therapievraag. Als er dit soort antistoffen worden gevonden in deze 
patiëntengroep, pleit dat tégen de diagnose MS. Dat is belangrijk om te weten, want MS-remmende medicatie werkt niet bij 
patiënten met NMO/MOG. 

Hoe vaak komt het voor 

Jaarlijks worden zo’n 17 anti-AQP4 positieve NMO-patiënten nieuw gediagnostiseerd in Nederland, ongeveer 1 op de 
miljoen inwoners. Het lijkt erop dat er steeds meer patiënten bijkomen, enerzijds omdat de diagnostiek verbetert, 
anderzijds omdat er steeds meer ziektebeelden onder de paraplu van NMOSD ontdekt worden. Bruijstens: “Op onze 
NMO-poli zien we niet álle patiënten van het land, maar ik schat dat we in alle jaren zeker 260 patiënten hebben gezien, 
waarvan een deel van de patiënten standaard bij ons onder controle is, en we een deel eenmalig hebben beoordeeld voor 
advies aan bijvoorbeeld de eigen neuroloog. Er zijn geen getallen bekend van het totale aantal NMOSD/MOG-patiënten in 
Nederland.” 

Net als bij MS zijn er verschillen in de ernst van het ziektebeeld van NMO-patiënten; wel geldt voor de NMO-patiënten met 
AQP4-antistoffen dat het bijna altijd een terugkerende ziekte is en er meer risico is op restschade na een aanval dan bij 
MS. Daarom is behandeling om verdere zenuwschade te voorkomen erg belangrijk in deze groep patiënten, volgens 
Bruijstens. 

MOG-aandoeningen 

Zoals hierboven aangegeven worden bij een klein deel van NMOSD patiënten MOG-antistoffen gevonden. In het 
algemeen hebben zij vaker een éénmalig ziekteverloop met minder restschade, en vaker een oogzenuw- en 
ruggenmergontsteking tegelijkertijd. Voor deze groep patiënten is het mogelijk om het verloop af te wachten: is er slechts 
één periode met aanvallen, dan is er een optie om niet te behandelen met onderhoudsmedicatie (om nieuwe aanvallen te 
voorkomen). 

De  juiste diagnose 

Door samenwerking met het immunologielaboratorium van het Erasmus MC begrijpen we steeds beter hoe de 
verschillende ziektebeelden ontstaan  – iets waar professor Hintzen zich ook hard voor maakte. Waar NMO (destijds de 
ziekte van Devic) decennia geleden als een zijtakje aan de boom MS-aandoeningen werd gezien, is het nu een aparte 
boom, met steeds meer zijtakken. Want ook als je alleen een ruggenmergontsteking, of alleen een  oogzenuwontsteking 
hebt gehad, kun je een van de lettercombinaties als diagnose krijgen. Vandaar de term: spectrumziektes. Hiervoor zijn er 
vernieuwde strikte criteria om die diagnose NMOSD te kunnen stellen. 

Informatieavond 

De informatieavond NMOSD die in februari in het Erasmus MC werd gehouden, trok zo’n 80 patiënten, samen met hun 
familieleden. Die wilden vooral weten wat hun aandoening nu precies was en welke (nieuwe) behandelmethoden er waren. 
Daarnaast waren er veel vragen over cognitie- en vermoeidheidsproblemen die patiënten ondervinden. Het elkaar 
ontmoeten was erg belangrijk voor de (h)erkenning; maar er was ook de behoefte aan een eigen belangengroep. Net zoals



 Juni 2020, nummer 2 (Jaargang 19) Pagina  van 9 17

 bij MS-patiënten een paar decennia geleden, zijn de onbekendheid met hun ziektebeeld bij veel artsen en de ontbrekende 
samenwerking van specialisten moeilijk voor patiënten. Er zijn, behalve in Rotterdam, geen in 
NMOSD-gespecialiseerde teams, zoals bij MS. De patiënt wordt wel vaak door de MS-
neuroloog gezien. Voor een diagnose/second opinion of behandeladvies kan ook een beroep 
gedaan worden op het NMO-expertisecentrum, onderdeel van het ErasMS. 

Nieuwe medicatie 

Sinds kort zijn er drie nieuwe immuuntherapieën op de markt, waarvan een deel al goedgekeurd en veilig bevonden is 
door de EMA (het Europees Geneesmiddelen Bureau). Ze remmen de ziekte niet voor 100%, maar uit de medicatie-
studies komt naar voren dat ze goed werken. Het Zorginstituut moet echter nog beslissen over de vergoeding. Het zijn 
kostbare behandelingen – tot € 500.000 per jaar per patiënt – dus is het de vraag of en voor welke patiëntengroep deze 
middelen geïndiceerd zijn en beschikbaar zullen komen. Bruijstens verwacht dat er dit jaar duidelijkheid komt. 

Geld voor onderzoek 

Het is al een hele toer om voor onderzoek naar MS geld bij elkaar te halen. Maar inmiddels weet iedere Nederlander wel, 
dankzij de tv- en radiospotjes van Stichting MS research en MS Anders, wat MS is. NMOSD/MOG -aandoeningen zijn erg 
zeldzaam en onbekend. Is er dan wel geld voor het broodnodige wetenschappelijke onderzoek? Bruijstens: “Het  
onderzoeksgeld is een pijnpunt. Het is erg moeilijk om geld binnen te halen voor NMO/MOG-aandoeningen. Natuurlijk 
proberen we subsidies aan te vragen, maar omdat het zulke zeldzame ziekten zijn, is dat erg lastig. Hopelijk helpt dit 
interview bij de bewustwording en de bekendheid van de ziekte, en zo ook bij subsidieaanvragen in de toekomst.” 

Arlette Bruijstens is halverwege haar promotietraject. Hopelijk ziet het er in 2022 voor de patiënten die onder de NMOSD/
MOG-paraplu vallen beter uit, zowel op het terrein van onderzoek als op het vlak van behandeling****. 

* biomarker: een gegeven waaraan een onderzoeker of arts de symptomen van een ziekte kan herkennen 
** Aquaporine-4 antistoffen: antistoffen tegen waterkanalen in het zenuwstelsel 
*** myeline oligodendrocyt glycoproteine (MOG) antistoffen: antistoffen tegen een eiwit in het myeline (bescherm/
isoleerlaagje rondom zenuwen) 
**** Aanmelden bij de NMOSD-poli kan met een verwijzing van de eigen huisarts of neuroloog gericht aan dr. Wokke. Bij 
vragen kan contact opgenomen worden met devic@erasmusmc.nl. 

» Naar de Inhoudsopgave MSzien 2 (2020) 

Lees ook 

• MSzien 2014: de stand van zaken rond de ziekte van Devic/NMO 
• Beter onderscheid MS en Devic 
• Daniëlle van Pelt promoveerde in 2016, zie Acquired Demyelating Syndromes

http://Lees%20ook%20%20MSzien%202014:%20de%20stand%20van%20zaken%20rond%20de%20ziekte%20van%20Devic/NMOOpen%20dit%20document%20met%20ReadSpeaker%20docReader%20Beter%20onderscheid%20MS%20en%20Devic%20Dani%C3%ABlle%20van%20Pelt%20promoveerde%20in%202016,%20zie%20Acquired%20Demyelating%20Syndromes
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/diagnostisch/beter-onderscheid-ms-en-devic/
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/proefschriften/acquired-demyelinating-syndromes-2/
http://Lees%20ook%20%20MSzien%202014:%20de%20stand%20van%20zaken%20rond%20de%20ziekte%20van%20Devic/NMOOpen%20dit%20document%20met%20ReadSpeaker%20docReader%20Beter%20onderscheid%20MS%20en%20Devic%20Dani%C3%ABlle%20van%20Pelt%20promoveerde%20in%202016,%20zie%20Acquired%20Demyelating%20Syndromes
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/diagnostisch/beter-onderscheid-ms-en-devic/
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/proefschriften/acquired-demyelinating-syndromes-2/
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Voeding bij MS

In het kader van het jaarthema van MS vereniging Nederland “Leefstijl” werd op zaterdag 6 juni een webinar 
georganiseerd over voeding bij MS. Het webinar, met als titel: Goede voeding, een boost voor je immuunsysteem 
werd gepresenteerd door diëtist Marian Noordam. 

Door: Saskia Sounier 

Het webinar was ingedeeld in vijf onderwerpen: 

1. Vitamine D 
2. Omega 3 vetzuren 
3. Fytonutriënten 
4. Darmmicrobiotica 
5. Vitamines en mineralen 

Vitamine D 

Vitamine D, ook wel de zonnevitamine genoemd, speelt een positieve rol bij 
botstofwisseling, verminderen van ontstekingen, spierfunctie, zenuwfunctie, 
geheugen, gemoedstemming en immuunsysteem. Daarmee speelt het ook een 
grote rol bij MS, waar verwante problemen spelen: botontkalking, 
ontstekingsprocessen, spier- en zenuwfunctiestoornissen, geheugenstoornissen 
en een wisselende stemming. Bovendien is MS een auto-immuunstoornis en 
wordt er vaak een te laag vitamine D gehalte vastgesteld bij mensen met MS. 

Vitamine D krijgen we het meest binnen via de zon. Voor een goede opname is de stand van de zon belangrijk. Deze staat 
goed van april tot en met september, tussen 10.00  en 15.00 uur. Het is daarbij van belang om met je armen, benen en 
gezicht in de zon te gaan en het op te bouwen met tien tot dertig minuten. 

Verder is het belangrijk om geen zonnebrand te gebruiken en niet te verbranden. Maak je gebruik van de zonnebank, dan 
zijn juiste UV-B lampen van belang. Wil je hier meer over lezen? Dan is het boek Zonwijzer van Han v/d Rhee een 
aanrader. 

Behalve in zon zit vitamine D in vette vis (zalm, makreel, haring, sardines, ansjovis) en ook in: 

• Eidooier, 
• Volle melk en melkproducten en vette kaas, 
• Margarine, halvarine, bak- en braadproducten, 
• Roomboter en levertraan, 
• Zongedroogde wilde paddenstoelen (champignons), en 
• Algen en zeewieren 
De meningen over een juist vitamine D gehalte verschillen, maar over het algemeen wordt een waarde tussen 80 en 
100/150 geadviseerd. Een waarde onder de 50 is te laag. Het is raadzaam om je gehalte regelmatig te laten controleren, 
twee keer per jaar. Voor mensen met MS worden ook supplementen aanbevolen. 

Omega 3 vetzuren 

Omega 3 vetzuren vormen een belangrijke bouwstof voor myeline, hersencellen en het netvlies. Daarnaast hebben ze een 
relatie met neurotransmitters, de stofjes die ervoor zorgen dat signalen vanuit de hersenen goed doorgegeven worden. Tot 

Diëtist Marian Noordam gaf een webinar 
over Voeding bij MS
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slot zijn omega 3 vetzuren natuurlijke ontstekingsremmers. 

Omega 3 vetzuren zitten vooral in vis. In kleinere hoeveelheden vinden we ze ook terug in algen, walnoten, 
macadamianoten, hennepzaad, chiazaad, lijnzaad en psyllium. 

Fytonutriënten 

Fytonutriënten komen uitsluitend voor in plantaardige producten. Voorbeelden hiervan zijn groenten, fruit, volkoren 
producten, peulvruchten en pinda’s, noten/zaden/pitten, paddenstoelen, specerijen en kruiden en zeewieren en 
zeegroenten. 

Fytonutriënten hebben medicinale eigenschappen, zoals anti-oxidanten, die weefsels en DNA beschermen tegen vrije 
radicalen, antibiotica en ontstekingsremmers. 

Hieronder volgt een overzicht van specifieke fytonutriënten en waar deze in zitten: 

• Curcumine in kurkuma en kerrie, 
• Lycopeen in tomaten, rozenbottels en watermeloen, 
• Caroteen in wortels, tomaten, spinazie, broccoli en bieten, en 
• Luteoline in selderij, peterselie, tijm, artisjokken en avocado 

Onderzoek bij ratten met MS laat zien dat luteoline 
verlammingsverschijnselen remt. Helaas is dit nog niet bij mensen 
onderzocht. 

Darmmicrobiotica (darmflora) 

In onze darmen bevinden zich veel bacteriën, zowel goede als slechte. 
De goede bacteriën beschermen tegen ziekteverwekkers. In de darmen 
wordt dan ook voor een groot deel onze weerstand bepaald. Een juiste 
balans tussen de verschillende soorten bacteriën is belangrijk. 

Deze balans kan verstoord raken door medicijngebruik (antibiotica, 
prednison, maar ook andere medicatie), ziekte, veroudering, reizen 
(infecties en parasieten), verkeerd eet/leefpatroon en chronische stress. 

Voor een goede balans geldt: suikers eruit, vezels erin. De suikers vormen namelijk voeding voor de slechte bacteriën en 
de vezels voor de goede bacteriën. Voedingsvezels zorgen voor een betere vertering, snellere verzadiging, goede 
stoelgang, optimaal darmmilieu met een juiste balans en meer soorten en een beter werkend immuunsysteem. Idealiter 
heb je 35 tot 50 gram vezels per dag nodig, maar hier zit je niet zomaar aan. Voor de suikers geldt dat de gemiddelde 
Nederlander per dag 120 gram suiker binnen krijgt, wat neerkomt op 30 suikerklontjes(!). Het advies is dan ook om eens 
goed te kijken naar het suikergehalte van de producten die je gebruikt. In veel producten zitten namelijk toegevoegde 
suikers. 

Vitamines en mineralen 

Vitamines en mineralen zijn belangrijk voor een goed werkend immuunsysteem. In het bloed van mensen met MS worden 
vaak lage waarden aangetroffen van vitamine D, mangaan, zink en selenium. Daarnaast is de intake laag van vitamine D, 
magnesium, zink, selenium, foliumzuur en vitamine B12. De volgende vitamines en mineralen vind je in de volgende 
producten terug: 

• Mangaan in pitten (vooral pompoen) en noten, 
• Selenium in de Braziliaanse noot, 
• Zink in pitten, noten, rundvlees, oesters en volkorengranen, 
• Vitamine B12 in dierlijke producten, en 
• Foliumzuur in volkoren graanproducten. 

Lycopeen vind je in watermeloen
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Bij de afsluiting van het webinar kregen de deelnemers de volgende take home message mee: 

1. Gevarieerd, onbewerkt en vers eten 
2. Nadruk op plantaardig 
3. Met mate puur vlees 
4. 2 tot 3x in de week vis, schaaldieren of schelpdieren 
5. Extra vierge olijfolie 
6. Zeer matig met suikers, wit meel en alcohol 

Meer weten? 

Wil je meer weten of wil je jouw eetpatroon aanpassen? Marian Noordam is betrokken bij www.andersetenbijms.nl. 
Onderzoek bij de mensen met MS die aan dit project hebben meegedaan, laat het volgende zien: minder vermoeidheid, 
minder spasmen en tintelingen, positieve invloed op “brain fog”, beter lopen en beter functionerende darmen. Het 
aangepaste voedingspatroon heeft bij deze mensen dus een gunstige invloed gehad op hun MS. 

  

» Naar de Inhoudsopgave MSzien 2 (2020) 

Lees ook 

• Gezond oud worden met MS 
• Vitamine D-spiegel en MS 
• Fysiotherapie na corona

https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/klinisch/gezond-oud-worden-met-ms/
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/klinisch/vitamine-d-spiegel-en-ms/
https://www.msweb.nl/actueel/dossiers/corona/fysiotherapie-na-corona/
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/klinisch/gezond-oud-worden-met-ms/
https://www.msweb.nl/ms-onderzoek/klinisch/vitamine-d-spiegel-en-ms/
https://www.msweb.nl/actueel/dossiers/corona/fysiotherapie-na-corona/
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Hip Flexion Assist Device bij loopproblemen

De Hip Flexion Assist Device bij loopproblemen 
Veel mensen met MS hebben moeite met lopen en dit beperkt hen om zelfstandig dingen te doen. Dat komt vaak 
door zwakte van de heupflexor-spier, waardoor ze niet de goede zwaai met hun benen kunnen maken om recht en 
stabiel te kunnen lopen. Het Hip Flexion Assist Device helpt hierbij en maakt dat zij vaak weer beter en verder 
kunnen lopen. Ik sprak met Martin Meesterman (59 jaar) die de HFAD sinds januari van 2020 gebruikt. 

Door: Marijn de Vries 

“Behalve de klachten die je vaak hoort bij primair progressieve MS had ik heel 
veel moeilijkheden met het heffen van mijn knie” vertelt Martin. “Dat is volgens de 
revalidatiearts omdat bepaalde spiermassa’s de dupe zijn geworden van 
onevenredige belasting.” Omdat Martin zijn knie niet meer goed kon optillen en 
ook last had van een klapvoet ging het lopen moeizaam. “Door die klapvoet kon ik 
alleen maar struikelend lopen.” 

Dit verandert als Martin het Hip Flexion Assist Device (HFAD) gaat gebruiken. Het 
HFAD is ontwikkeld door Mathew Sutliff voor mensen met MS die loopproblemen 
hebben. 

Het bestaat uit elastieken die aan de binnen- en buitenkant van de benen lopen; 
aan de bovenkant zitten ze vast aan een heupband en onder aan de schoenen. 
Deze elastieken zorgen ervoor dat het buigen en tillen van de benen makkelijker 
gaat. Het HFAD kan vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar met een 
verklaring van de revalidatiearts. 

“Ik heb weer een stukje van mijn oude zelf terug.” 
— Martin Meesterman 

“Door het assist device word ik geholpen om mijn hiel goed richting mijn bil te krijgen, waardoor mijn knie ietsje naar voren 
komt en ik de zwaai weer kan maken omdat mijn voet los van de grond komt” vertelt Martin vol enthousiasme. “Hierdoor 
hoef ik met mijn hoofd niet voor mijn lichaam te lopen, waardoor ik weer rechtop sta. En hierdoor wordt mijn bekken ook 
weer een beetje naar achteren gekanteld.” 

Door de betere houding worden lopen en staan een stuk makkelijker. Ook kan Martin nu weer met gebogen knieën staan 
in plaats van met zijn knieën op slot. “Ik zou nu best een klein duwtje op kunnen vangen, terwijl dat voorheen tot rare 
strapatsen zou hebben geleid. Dus het is niet alleen het lopen dat verbetert, maar ook het staan.” 

Overdonderd 

Niet alleen Martin zelf ziet de grote verbeteringen in zijn lopen: “Zelfs mijn fysiotherapeut 
was overdonderd door het resultaat. Hij rukte zelfs andere fysiotherapeuten en 
revalidatieartsen uit hun kamer om te laten zien hoe goed ik loop en sta met het HFAD.” 

Maar wat betekent het gebruik van de HFAD concreet? “Ik ben gewoon minder moe. Ik 
heb meer lust! Lust om te staan, te lopen, te leven. Ik loop nu elke dag een rondje door 
het park – wel met een stok erbij – en dat is 800 meter. Hiervoor was mijn actieradius 
beperkt tot ongeveer 100 meter, met heel veel moeite. 

En ik ga weer met de tram, omdat ik daar veel makkelijker in en uit kan stappen. Dat 
betekent dat ik weer naar restaurants of de bioscoop kan. Ik doe weer zelf brieven op de 
post of zet een niet te zware vuilniszak buiten. Mijn eigenwaarde is enorm gegroeid. Ik 
heb een stukje van mijn oude zelf terug.” 

De Hip Flexion Assist Device
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Nadeel 

Martin merkte wel dat naar het toilet gaan met het HFAD wat lastiger is: “Je broek open krijgen is lastiger vanwege de 
heupband. Je moet dus niet tot het laatste moment wachten. En als je de band losmaakt, zakt hij vanwege de spanning op 
de elastieken ook direct tot op de knieën. Voor je het weet, zakt die band in het toilet.” 

Toch is dat probleem makkelijk te omzeilen volgens Martin: “Ik draag bretels om de heupband omhoog te houden, dat is 
een oplossing die goed werkt voor mij. Ik heb ook geprobeerd die elastieken direct aan de riem vast te maken, maar dat 
werkt niet zo goed. De elastieken trekken dan langzaam de riem en broek naar beneden.” 

Martin kan de HFAD aan iedereen die problemen heeft met lopen aanraden. “Zitten is het nieuwe roken volgens de 
experts, dat moeten we maar gelaten over ons heen laten komen” zegt hij. “Maar nu heb ik een middel waarmee ik dat 
vele zitten kan oplossen. Ik heb weer vertrouwen in mijn lijf.” 

» Naar de Inhoudsopgave MSzien 2 (2020) 

Lees ook 

• Bewegen en fysiotherapie 
• Merel, een van de blogs van Ilse 
• ‘Partner-mailgroep was mijn redding’

https://www.msweb.nl/meer-over-ms/zorg-revalidatie/bewegen-en-fysiotherapie/
https://www.msweb.nl/mensen/blogs/blog-ilse/merel/
https://www.msweb.nl/mensen/partners/partner-mailgroep/
https://www.msweb.nl/meer-over-ms/zorg-revalidatie/bewegen-en-fysiotherapie/
https://www.msweb.nl/mensen/blogs/blog-ilse/merel/
https://www.msweb.nl/mensen/partners/partner-mailgroep/
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MS-loket: Voor al je vragen over MS 
Als je de diagnose MS hebt gekregen heb je veel vragen. Geen enkele patiënt is hetzelfde en de vragen die je 
tegenkomt zijn divers: van ‘Hoe vertel ik dit mijn ouders?’ ‘Mag ik eigenlijk wel sporten?’, ‘Wie kan mij iets 
vertellen over het aanvragen van hulpmiddelen?’, ‘Kan ik met iemand praten over mijn darmproblemen?’ tot ‘Ik zie 
mijn vrienden niet meer, wat kan ik doen?’. 

Het grillige verloop en de onvoorspelbaarheid van MS zorgen ervoor dat je ook 
steeds weer nieuwe vragen krijgt. Maar bij wie moet je zijn? Het oerwoud aan 
instanties, vriendelijke hulpverleners en papierwerk lijkt soms ondoordringbaar. 

Een paar jaar geleden zetten MS Vereniging Nederland, MS Expertisecentrum 
Nieuw Unicum, MS Centrum Amsterdam en Stichting MS Research samen de 
schouders onder het kanaliseren van vragen en op de juiste manier doorverwijzen 
naar de meest geschikte professional. 

“Het maakt niet uit wie er belt, alle MS-gerelateerde vragen zijn welkom.” 
— Gösta Strandstra 

En met resultaat: Als je een vraag hebt over MS, begin je bij het MS Loket. Dit is een telefonische vraagbaak waar in een 
kort gesprek wordt bepaald welke professional jou het beste kan helpen. Vervolgens word je direct doorgeschakeld. 

Het loket is elke werkdag tussen 10.30 en 12.30 uur bereikbaar onder nummer 0800-1066 (gratis). Als je belt krijg je Gösta 
Strandstra of Fred de Wit aan de lijn, die als maatschappelijk werkers bij Nieuw Unicum veel ervaring hebben met mensen 
met MS en met waar zij zoal tegenaan lopen. 

“Afhankelijk van de vraag, verbinden wij de beller bijvoorbeeld door naar een ervaringsdeskundige van de MS-telefoon 
van MS Vereniging Nederland”, legt Gösta uit, “of een in MS gespecialiseerde verpleegkundige van MS Centrum 
Amsterdam of Nieuw Unicum.” 

Vraagbaak 

Fred en Gösta hebben inmiddels een breed scala aan vragen behandeld. Gösta: we verwijzen door na vragen over 
behandeling, medicatie, klachtenverlichting, sport, werk, hulpmiddelen, aanpassingen en onderzoek. Maar ook over pijn, 
vermoeidheid, blaas- en darmproblematiek en cognitie. Voor persoonlijke medische vragen over MS is je eigen huisarts of 
neuroloog uiteraard het eerste aanspreekpunt. Zij hebben immers inzage in je medisch dossier.” 

Het MS-Loket fungeert ook als een laagdrempelige vraagbaak voor mensen die 
zelf geen MS hebben. Bijvoorbeeld werkgevers die bellen met vragen over hoe zij 
hun medewerker zo goed mogelijk kunnen steunen zodat deze zo lang mogelijk 
onder goede omstandigheden kan blijven werken. 

Daarnaast staan Gösta en Fred ook partners, ouders en kinderen van mensen 
met MS te woord. Gösta: “MS heeft vaak invloed op de hele omgeving van de 
persoon met MS. Partners vinden het fijn om met iemand te spreken over 
praktische, emotionele of financiële zaken. Zelfs hulpverleners uit de thuiszorg 
bellen om advies te krijgen over een specifiek probleem, zoals laatst iemand die 
wilde weten of slikproblemen ook een symptoom van MS kunnen zijn.” 

Het maakt niet uit wie er belt, alle MS-gerelateerde vragen zijn welkom. Door het 
trechteren van de vragen, triage genoemd, kunnen Fred en Gösta op de juiste 
manier doorvragen en de werkelijke vraag helder krijgen. Zo kunnen ze iemand 
echt verder helpen.

Caption

MS-loket

Gösta Strandstra en Fred de Wit, 
maatschappelijk werkers bij Nieuw 

Unicum
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Wanneer MS in het nieuws is, stijgt het aantal vragen. Fred: “Dat is bijvoorbeeld als er een bericht over een medicijn 
verschijnt, of over vergoedingen. Vragen over medicatie verbinden we door naar de MS-verpleegkundige van MS Centrum 
Amsterdam. Als de vraag iets dichter bij de zorg ligt, zoals een vraag over het gebruik van coolpacks of over 
blaasproblemen, dan is de MS-verpleegkundige van Nieuw Unicum degene die hier het beste kan helpen. 

Het is heel fijn om mensen die al lang op zoek zijn naar een oplossing eindelijk goed te kunnen helpen. Zoals laatst een 
man met MS die enorme pijn in zijn kaak had, via de huisarts naar de tandarts is gegaan en na een 
wortelkanaalbehandeling nog niet van zijn pijn af was. De MS-verpleegkundige naar wie ik deze beller doorverbond, dacht 
meteen aan aangezichtspijn. Dit komt vaker voor bij mensen met MS. Inderdaad bleek dit na onderzoek het geval te zijn 
en kon de pijn met medicatie gelukkig goed behandeld worden.” 

Ervaringsdeskundige 

Veel vragen zijn praktisch. En soms wil iemand gewoon een luisterend oor. Iemand die direct begrijpt wat je bedoelt, die 
samen met jou kijkt: Wat heb je nodig? In zo’n geval schakelen Fred en Gösta door naar een van de getrainde en 
doorgewinterde ervaringsdeskundigen die via de MS-telefoon van MS Vereniging Nederland aan het MS-Loket zijn 
verbonden. 

MS-telefoon 

Marja Koen is zo’n ervaringsdeskundige. Marja: “Ik merk dat mensen het heel fijn vinden om via het MS-Loket direct op de 
goede plek komen en dan met iemand te praten die ook MS heeft. Ik heb nu vijf jaar PPMS en werk sinds drie jaar bij de 
MS-telefoon. Zelf had ik na de diagnose enorme behoefte aan informatie, ik zocht op internet en las alle boeken die ik kon 
vinden. Die drang naar informatie begrijp ik dus goed vanuit mijn eigen ervaring. Hoe fijn is het dat je nu eigenlijk maar 
één nummer nodig hebt voor al je vragen.” 

Met de zes collega’s van de MS-telefoon houdt Marja de ontwikkelingen op het gebied van MS goed bij. Ook zijn zij 
getraind in het voeren van gesprekken, die emotioneel kunnen zijn. Marja: “Soms hebben mensen net de diagnose en 
hebben ze dit nog aan niemand verteld. Of bellen partners die niet meer weten hoe ze met de ziekte van hun man of 
vrouw om moeten gaan. Daar is bij ons ruimte voor. Verdriet mag er gewoon zijn. Wij luisteren vooral goed en bieden 
(h)erkenning, vaak is dat al genoeg.” 

Marja vindt het heel fijn dat via het MS-Loket meer mensen hun vragen kunnen stellen, ook  mensen die zelf geen MS 
hebben. Zo zal volgens haar het begrip voor mensen met MS, en ook de ondersteuning, verbeteren. 

Het MS-Loket is elke werkdag bereikbaar van 10.30-12.30 uur, op nummer 0800-1066 (gratis). Meer informatie: 
www.msloket.nl 

» Naar de Inhoudsopgave MSzien 2 (2020) 

  

Meer lezen? 

• Lees ook over de andere diensten van de MS Vereniging, zoals de MS-coaches voor MS en werk en het MS-
Voorlichters-team

Het MS-Loket is voortgekomen uit een samenwerking van MS Vereniging Nederland, MS Expertisecentrum 
Nieuw Unicum, MS Centrum Amsterdam en Stichting MS Research. De ontwikkeling van het MS-Loket is 
mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Diverse organisaties, 
waaronder het Nationaal MS Fonds, dragen financieel bij aan de voortzetting van het MS-Loket.

http://www.msloket.nl
https://msvereniging.nl/wat-doen-we/
http://www.msloket.nl
https://msvereniging.nl/wat-doen-we/


MSzien is een uitgave van: 
 

Stichting Vrienden MSweb 
Fornheselaan 118 
3734 GE Den Dolder 

  

E-mail: redactie@mszien.nl 

Colofon: 
Redactie: Ellemieke, Saskia, Karen, Marijn, Inge en Nora ♰

Medewerkers: Wendelmoet Holtrust (vormgever) en Raymond 
Timmermans
Eindredactie: Loes Meeuwissen 

Illustraties: diverse

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. 


	Nora.holtrust@tip.nl
	MSweb
	1000 gezichten van MS
	“Ik heb me nooit gerealiseerd dat het steeds heftiger kon worden”
	Verliefd
	Verhuizing
	Vermoeidheid
	Borderline
	Zuinig met energie
	Meer lezen?
	NMOSD/MOG aandoeningen
	NMOSD/ MOG aandoeningen: een ingewikkelde puzzel
	Aquakickboksen en immunologie
	NMO is geen MS
	Hoe vaak komt het voor
	MOG-aandoeningen
	De  juiste diagnose
	Informatieavond
	Nieuwe medicatie
	Geld voor onderzoek
	Lees ook
	Vitamine D
	Omega 3 vetzuren
	Fytonutriënten
	Darmmicrobiotica (darmflora)
	Vitamines en mineralen
	Meer weten?
	Lees ook
	Hip Flexion Assist Device bij loopproblemen
	De Hip Flexion Assist Device bij loopproblemen
	Overdonderd
	Nadeel
	Lees ook
	MS-loket
	MS-loket: Voor al je vragen over MS
	Vraagbaak
	Ervaringsdeskundige
	MS-telefoon
	Meer lezen?

